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NOT: KITAP BASILIRKEN 1. SAYFAYA YAZILACAK GÜZEL SÖZ:

Okumayan cahil, anlamayan gafil, öğrenip uygulayan
ise kamil insandır.
Doğruları
ve
yararlı
olanları
yazanlar
ve
yayınlayanlar, toplumun olgunlaşmasına ve onurlu
yaşamasına en önemli katkıyı sunmaktadır.
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TEBRİK VE TAKDİR
Bu kitaplarımızın yayına hazırlanmasının her aşamasında, büyük bir
özveri ve titizlikle çalışan ve katkı sağlayan, başta Osman Eraydın,
Nail Kızılkan ve Ufuk Efe kardeşlerime, ve tabi Gebze, İstanbul ve
Konya Milli Çözüm Ekibine en içten sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Ahmet Akgül

ÖNSÖZ
İnsan, ruhen olgunlaşmak ve sonsuz mutluluğa ulaşmak amacıyla dünyaya gönderildi.
Bu imtihan (eğitilme ve elenme) sürecinde, insana çok önemli yetenek ve yetkiler verildi.
Bu fıtrî ve tabii (Doğuştan ve doğal) yeteneklerini, inançla, ilimle ve iyilik yönünde sürekli geliştirip
güçlendirenler, olgun ve onurlu bir kişiliğe kavuşurlar.
Böylesi kimselerin etkin olduğu toplumlar da, huzur ve hürriyetin, barış ve bereketin tadına varırlar.
Ama kendilerine emanet olarak verilen yetenek ve yetkileri küfür ve kötülükle kirletenler... Bilgisizlik ve
tembellikle kabiliyetlerini körletenler ise, giderek ahlâken çirkinleşir ve ruhen çiğ kalırlar.
Böylesine, halkı gafil ve cahil, yöneticileri ise hilekâr ve hain olan toplumlar, sürekli sefalet ve esaretin
kıskancında kıvranıp dururlar.
Bu kitapta, ahlâki yozlaşmanın başlıca sebep ve sonuçlarını... Şeytanın dini olan ahlâksızlığın, farklı
boyutlarını... Bu ruhi hastalıklara karşı, Kur’an’ın öngördüğü tedavi ve kurtuluş yollarını ortaya koymaya ve
insanlığa yararlı olmaya çalıştık. Böylece hem nefsimizi hem de çevremizi daha iyi tanımayı ve tartmayı
amaçladık.
Başlamak bizden, başarı Rabbimizdendir. Doğrular dinimize, hatalar kendimize aittir.
Ahmet AKGÜL
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YENİ BASKININ ÖNSÖZÜ:
HÜRRİYET'İN KÖLELERİ!
Hürriyet; nefsani ve şeytani dürtülere ve insanın kendi iradesine hâkim olarak, her türlü zillet ve
esaretten ve başkaları tarafından güdülmekten bağımsız ve özgür kalma halidir. Hürriyet, insana
şahsiyet ve haysiyet kazandıran en önemli özelliktir. Fıtri (doğal ve sosyal) bir gerçek olarak, her
insanın birincil gereksinimi EKMEK, ikincisi HÜRRİYET’tir. Batının geliştirdiği ve bizden bazılarının da
heveslendiği hürriyet anlayışı ise; her türlü sorumluluktan kaçmayı, tamamen başıboş davranmayı ve
bütünüyle hayvani ve nefsani duyguların esiri olmayı ifade etmektedir. Giderek batmakta olan
Batı’nın hukuk ve ahlâk sistemine şekil veren zalim Roma kültürüyle yozlaşmış Hıristiyanlık
düşüncesi, bugünkü batılı insan tipini oluşturmuştur. Zaten temelde insanları “Hür ve Köle” diye
ikiye ayıran bir Firavunluk düşüncesinden kaynaklanan Roma hukuku ile; insanın en tabii zevk ve
ihtiyaçlarını bile yasaklayan ve her türlü düşünceye ve ilmi faaliyete pranga vuran yozlaşmış
Hıristiyanlık olgusuna karşı, tabii bir tepki olarak asırlar boyu Avrupalıların şuuraltında yerleşen ve
kökleşen müthiş bir kin ve nefret birikimi, sonunda her türlü dini disiplin ve düzene karşı inkâr ve
isyana dönüşmüş ve bu sefer batılı insan, hürriyet adına başıbozukluğun ve sapıklığın esaretine
düşmüştür.

Bir başka deyişle bugün insanlık maalesef “hürriyetin kölesi” durumuna gelmiş veya
getirilmiştir.
Her türlü fuhuş ve cinsel sapıklık serbestisi... Faiz ve sömürü ticareti ve israf ekonomisi... Uyuşturucu
ve AİDS felaketi... Ve bütünüyle hazır küfür ve kötülük medeniyeti, işte bu hürriyetin acı alçaltıcı meyveleridir.
Sokakta herkesin önünde sevişme... Canı çektiği erkek ve kadınla birleşme... Kafasının estiği gibi hareket
etme... Türkçesi insanlık onurunu bırakıp hayvan gibi hareket etme hürriyeti... Faiz, kumar ve rüşvet gibi
haksız ve hileli kazanç yollarıyla başkalarını sömürme ve şeytani bir saltanat sürme hürriyeti!?

Oysa gerçek hürriyet ancak Hakk’a teslimiyettir; manevi doyum ve haysiyettir.
İnsanlık, zahiri planda, tüm zulüm ve sömürü sistemlerinin sebeplerini kurutmadan... Herkesin can,
mal ve namus emniyetine, din ve düşünce hürriyetine sahip olacağı Evrensel ve Adil bir Düzeni kurmadan!
Kültürde, ekonomide, teknolojide Avrupa ve Amerika’nın tesirinden ve taklitçiliğinden kurtulmadan!... Ahlâki
sahada ise nefsinin enaniyet ve şehvet zincirlerini kırmadan, kısaca tam anlamıyla yaratılış gayesini
kavramadan hürriyeti tanıyamaz ve özgürlüğü tadamaz. Bunun içindir ki Müslüman; kendisini İslam’ca ve
insanca yaşamaktan ve Rabbının rızasına yaklaşmaktan geri koyan her şeyi bir engel ve esaret kabul eder.
Öz benliğini körleten ve gönül evini kirleten zulüm ve kötülüklerden vazgeçer...
İnsanlık için korkaklık bir esarettir. İkiyüzlülük ve riyakârlık bir esarettir... Cimrilik ve savurganlık bir
esarettir. Rahatınave menfaatına düşkünlük ve kötü alışkanlıklara bağımlılık bir esarettir... Bu şeytani
duyguların ve dünyevi kaygıların esaretinden ancak İmani bir tevekkül ve vicdani kurallara teslimiyetle,
zalimlere kölelikten ise cesaret ve gayretle kurtulabileceğini... Ve ancak bu sayede huzura ve hürriyete
kavuşabileceğini bir türlü anlamayan insanlar, hiç bir zaman gerçek hürriyetle tanışamayacaklar ve insanlığın
tadına varamayacaklardır.

Kutsal kavramlar kafalarda, Kur’an, kılıfında mahkûm!... Evrensel hukuk kuralları kitaplarda
mahpus... Müslümanlar öz vatanında mağdur ve temel insan haklarından mahrum bulunurken...
Yeryüzünde mazlumların feryadı arşa çıkarken... Toplumlar mafyanın, masonların, medyanın ve
sömürücü sermaye baronlarının elinde kıvranırken… İnsanlar işsiz, güvencesiz ve ümitsiz
dolaşırken, kendini hür zanneden köleler!.. Bazıları da Karun gibi servetin... Lut kavmi gibi
şehvetin... Şeytan gibi enaniyetin... Nemrut gibi nefsaniyetin köleleri!.. Açık saçık dizilerin ve
porno filmlerin... Genelev bülteni gazete ve dergilerin... Gösterişli elbiselerin esirleri..! Haram ve
hileli kazançların... Lüks arabaların, konforlu apartmanların, gece hayatının ve kirli paraların
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hizmetçileri!... Ve ey hayvani Hürriyetin köleleri..! Artık anlayınız ki gerçek hürriyet, vicdan
huzuruna ve insani olgunluğa erişmektir. Bu da İslamiyet demektir. İşte bu onur ve şuur Adil bir
Düzeni, İslâm’dan ve ilimden kaynaklanan yeni bir hürriyet, haysiyet ve hakkaniyet sistemini
geliştirecek ve insanlık gerçek ve örnek bir hürriyetin tadına erişecektir.
Fikirde Darwinist ve materyalist; ekonomide kapitalist ve komünist; kültürde zevkçi,
beleşçi ve pragmatist kafalarla onurlu ve huzurlu bir dünya düzeni kurmak mümkün değildir.
En tatlı lezzet olan balı, arı denilen sarı sinekler üretiyor… En şifalı içecek olan sütü zavallı
inekler yapıyor... En gıdalı yiyecek olan yumurtayı tavuklar ve ördekler hazırlıyor… En pahalı
giyecek olan ipeği tırtıl böcekler dokuyor… En göz alıcı bezek olan inciyi semekler (balıklar)
çıkarıyor… En okşayıcı kokuları çiçekler yayıyor... En iştahlı ekmeklerin, böreklerin aslı olan
buğdayı, ruhsuz ve şuursuz kara toprak yetiştiriyor… Ve insanoğlu bu mükemmel ve muhteşem
beynine rağmen hala balın, sütün ve ipeğin içeriğine, bileşimine, hayran olup ama formülüne ve
şifresine akıl erdiremiyorsa; sadece baldan şerbet, yumurtadan omlet ve ipekten gömlek yapıp
rahatına bakmasını ve hava atmasını biliyorsa, şu iki gerçekten birini kabul etmek bir
mecburiyettir:
1. Ya inekler, sinekler ve böcekler insanlardan çok daha ileri bir akıl ve teknolojiye
sahiptir!..
2. Veya, o harika yiyecek, içecek ve giyecekleri onlara ürettirip biz kullarına lütfeden Yüce
Rabbimizdir!..
Şimdi; 16 milyonluk İstanbul’umuzda yaşayan, herkesin ve her saniyede birbiriyle
iletişimini sağlayan, bu görüşme ve görüntülerin bir nüshasını da sürekli kopyalayıp depolayan
devasa bir bilgisayar hard diski düşünelim. İşte insan beyni bu üstün teknolojinin tam 62 bin katı
daha fazla gelişmiş harika bir sanat-ı ilahidir. O halde bu muazzam ve muntazam beynine ve
sinir sistemine rağmen insanın beceremediği süt, bal ve ipek gibi harika nimetlerin ve her biri
yüksek sanat eseri olan canlı ve cansız bütün türlerin, ya sinekler ve inekler marifetiyle, ya da
tesadüfen ve kendiliğinden meydana geldiğini iddia edecek kadar iz’an, irfan ve insafını yitiren

Darwinist densizlerin de…
Soma’da yaşanan ve 300’den fazla cana mal olan kömür madeni felaketini, “ilahi kader” deyip
geçiştirmek isteyen firma yetkililerinin ve Hükümetin de ortak yönleri, dünyaperestlik ve manevi
basiretsizliktir. Oysa yanlış bir “kadercilik” anlayışıyla halkı narkozlamak büyük vebaldir; çünkü İslam
mazlumları ve mağdurları uyuşturup uyutmak için değil, onların haklarını korumak için gönderilmiştir. Kur’an-ı
Kerim: “İnsanların kendi elleriyle (yaptıkları tahrip ve ihmallerin sonucu) kesb ettikleri (meydana
getirdikleri) nedeniyle, yeryüzünde ve denizlerde fesat (bozulma ve felaketler) yaşandığını” (Rum: 41)
haber vermekte, ilgili ve yetkilileri tedbirli ve dikkatli olmaya davet etmektedir. Bu konuda “Kendi ellerinizle
kendinizi tehlikeye atmayın!” (Bakara:195) “Size dokunan her musibet, kendi ellerinizle (işlediğiniz
yanlışlık ve haksızlıklar neticesi) kesb edilen şeyler yüzündendir” (Şuara: 30) ayetleri üzerinde durmak
ve sorumluluklarımızı kuşanmak gerekir.
İslam herkesten önce mağdurların ve mazlumların hakkını savunan, ezilen ve sömürülen
topluluklara sahip çıkan bir dindir. Yoksa “Kader” kavramını istismar ederek, zavallı halkı uyuşturup
avutmak, susturup pusturmak için bu din gelmemiştir. Bu felaketleri “kader” deyip geçiştirmek,
Hükümetin ve işverenin, kendi suçlarını ve sorumluluklarını, hâşâ Allah’a yükleme gayretidir. Özel
eğitimli, deneyimli ve kadrolu işçilerin yapması gereken, derin maden mağaralarında kömür çıkarma
işini, siz tutar da taşeron olarak bilinen ve sadece yardımcı hizmetlerde çalıştırılması gereken “ucuz
emekçi”lere yaptırırsanız… Sahici ve etkili sendikacılığı körletip göstermelik delegeler atar da, uyarı
ve kontrol mekânizmasını tıkarsanız… Herhangi bir patlama, yıkılma ve yangın çıkma ihtimaline karşı
sığınanları bir ay barındıracak ve hayatta tutacak 40-50 kişilik özel donanımlı “yaşam odaları”
kurmayı kanunen zorunlu bile tutmazsanız… Olaydan 3 gün öncesinden itibaren kömür ocaklarındaki
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karbon monoksit seviyesinin çok yükseldiğinin ve elektrik kablolarının yıpranıp tehlike arz ettiğinin,
yetkililere

defalarca

hatırlatılmasına

rağmen

bunları

dikkate

almaz

ve

gerekli

tedbirlere

başvurmazsanız… “4 ay sonra bu kaza olsaydı (yani ihmaller ve tehlikeler bilindiği halde gerekli

tedbirler vaktinde alınsaydı) bu 300 insanımız hala yaşıyor olacaktı!” itirafıyla vicdanınızı
bastırmaya ve kabaran öfkeleri yatıştırmaya çalışırsanız… Ve bunların sonucu, Avrupa ve
Amerika’daki benzer durumların tam 20 katı fazla ölümlere sebep olursanız; yasalardan yakanızı
sıyırırsanız bile, bir ömür boyu sizi kıvrandıracak vicdan azabından, Allah’ın gazabından ve
mazlumların bedduasından kurtulmanız mümkün değildir.
Bir Başbakanın kalkıp 152 sene önce (1862’de) İngiltere’deki bir maden kazasını örnek vererek, kendi
aklınca ve ayarınca bu felakete meşruiyet üretmeye yeltenmesi, hatta ilgisiz ve yetersiz tavırlarını tenkit eden
işçi yakınlarına fiilen hakarete yönelmesi, şımarık bir Milletvekilinin: “Muhalefet Partisi Soma’daki
madenlerde iş güvenliği riskine karşı Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi, ama
bu teklifi Meclis’ten geçirmek için olağanüstü bir gayret göstermedi, AKP grubu da reddetti”
şeklindeki tutarsız ve küstahça mazeretleri, bunların tıynet ve zihniyetini göstermektedir.

Soma’daki elim kazadan 4 gün sonra basın karşısına çıkan Maden Ocağı sahibi ve TÜSİAD
üyesi iş adamının basın toplantısında gazetecilere sataşan kadının, iktidar partisinin resmi PR
Ajansının patroniçesi olduklarını ve bu Accord PR Ajansı’nın Soma Holdingle de sıkı fıkı
çalıştıklarını hatırlarsak, halkımızı ezmek üzere, kapitalist sistem gereği; hükümet, muhalefet ve
iş çevrelerinin nasıl bir menfaat ilişkisi içinde olduğu daha iyi idrak edilecektir. Asla unutmayınız
ki; insani ve vicdani gayretlerini körleştiren, nefsi dürtülerinin ve dünyevi beklentilerinin peşine
düşen kimseler, zalim düzenlerin ve hain yöneticilerin güdümüne girip güdükleşecektir. İşte bu
durum; kalbi kirlenişin ve köleleşmenin en çirkin şeklidir. Bu tiplere verilecek demokrasi ve
hürriyet, onların kötülüklerini katmerleştirmekten ve şeytanileşmeye meşruiyet kılıfı geçirmekten
başka netice vermeyecektir.
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A- YOZLAŞMIŞ İNSAN TİPLERİ
İNSANIN YOZLAŞMA SÜRECİ VE NEDENLERİ
Yüz dört kutsal kitabın ortak paydası, iman ve ahlâk esaslarıdır. Bütün Hak dinlerin ortak adı ise,
“İslam”dır. İmanın hakikâtine ulaşamayan ve İslam ahlâkını yaşamayan insanlar, giderek yozlaşır ve özüne
yabancılaşır. Böylece, görünüşte dinleri, kavimleri, ülkeleri, partileri, kültür ve gelenekleri farklı da olsa,
gerçekte düşünce yapıları ve değer yargıları aynı olan “Yozlaşmış insan tipi” ortaya çıkmaktadır. Kur’an’ın
“cahili insan” diye tanımladığı bu tiplerin hayat felsefeleri ortaktır; Dünya merkezli, servet, şöhret ve şehvet
eksenli bir yapıları vardır. Dünyanın neresinde, hangi dönemde ve hangi seviyeye ve statüde bulunursa
bulunsunlar bu tiplerin, amaçları, arzuları ve ahlâkları aynıdır: Dünya nimetlerinden azami derecede
yararlanmak... Hayatın tadını çıkarmak... Başkalarından farklı ve üstün olmaya çalışmak... Ve bütün bunlara
kavuşmak için de, kanunlardan ve insanların fark edip kınamasından emin olabildikleri sürece, her türlü hile
ve haksızlığı mübah saymak!
Bu tiplerin, bir kısmının vali, genel müdür, profesör gibi etiketler taşımasına... Çevrelerinde şeyh, alim,
ağabey gibi hürmet ve rağbet sahibi olmasına... Hatta birçok konuda uzmanlaşmış, kitap yazmış, buluş
yapmış bir bilim adamı olarak tanınmasına; veya sıradan ve sade bir esnaf, memur ve işçi vatandaş
bulunmasına... Bazılarının laik kimliğinin öne çıkmasına, bazılarının dindarlıklarının ve İslami hizmetlerinin
şöhret bulmasına rağmen, maalesef hepsinde ortak olan bu “cahili anlayış ve amaç” asla değişmemektedir.
Evet, amaçladıkları ve arzuladıkları şöhret, şehvet ve servet gibi şeyler aynı olduktan sonra, bunu
birilerinin tekkede, ötekilerin televolede aramaları ne fark edecektir? Bunları, bazılarının localarda,
pavyonlarda, başkalarının da partilerde ve hocalarda araması, gerçekte aynı şey değil midir?
Allah’ı hakkıyla tanımayan... Yaratılış gayelerini anlamayan... İmtihan sırrını kavramayan... Ve bu
yüzden Kur’an ahkâmına yanaşmayan ve İslam ahlâkını yaşamayan bu yobaz ve yabani insan karakteri, her
türlü yolsuzluk ve yozlaşmanın da temel sebebidir.
“Dünya hayatını ahirete göre daha sevimli ve önemli gören”1 ve “Dünya hayatını önemseyip
ahirete tercih eden”2 ve hatta, ibadetlerini ve dini hizmetlerini bile, dünyalık makam ve menfaat aracı haline
getiren bu yozlaşmış tiplerin, yeri geldikçe Allah’tan, ahiretten... Ahlâktan ve adaletten bahsetmeleri ise,
sadece “gerçeği sezen vicdanlarını bastırmaya” yöneliktir.3
Bu yozlaşmış cahili anlayışa göre,
GENÇLİK, zenginlere, etiket ve şöhret sahiplerine özentiler ve ütopik beklentilerle geçen... Sorumsuz
ve sınırsız bir eğlence hevesiyle tüketilen... Veya beş yaşından itibaren robot gibi, bir sürü, kuru bilgi ve
formül ezberletilen ve “sınav sersemi” haline getirilen bir dönemdir.
YETİŞKİNLİK, ev kirası, elektrik, telefon faturası, taksit parası, çoluk çocuk tasası... Şeflik, müdürlük
hırsı, araba modeli ve markası, kooperatif arsası, iş ve trafik kazası gibi sorun ve sıkıntılarla geçirilen bir
devredir.
YAŞLILIK ise, bu hayat mücadelesinde yorulmuş ve yenilmiş... Ümitlerinin ve sevdiklerinin çoğunu
kaybetmiş... Kendini terkedilmiş ve kenara itilmiş gören... Yakın çevresinin ilgisini çekmeğe ve kendini
acındırmaya yönelen... Huysuz, huzursuz ve hayırsız bir süreçtir.
KADINLIK ise, ya dindarlık gerekçesi ve kıskançlık gösterisiyle evin içine hapsedilen... Ve böylece
mutfak ve yatak hizmetçisine dönderilen... Veya sözde çağdaşlık ve özgürlük adına, tamamen sokağa
salınan ve sosyete soytarısına çevrilen... Ama her iki halde de ezilen, üzülen ve zafiyetleri istismar edilen
zavallı bir varlık görünümündedir.
Yozlaşmış cahili insan tiplerinin, “ileri gelenlerinin” ortak hedefi ve hevesi: kolay yoldan çok para
kazanmak, seçkin semtlerde ve konforlu evlerde oturmak, son model ve markalı arabalara sahip olmak, lüks,
pahalı ve modalı giysiler almak, Turistik tatillere çıkmak... Ekonomik ve siyasi otorite kurmak... Halk kesiminin
1

Nahl: 107
İbrahim: 3
3 Neml: 14
2
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bütün derdi ve davası ise, iyi kötü bir meslek ve memuriyete kavuşmak, bir ev satın almak, düşük model ve
markada bir araba ayarlamak, koltuk takımı, televizyon ve çamaşır makinesi almak ve emekliliği garantiye
bağlamaktır.
Cahiliye toplumunda insanlar, mal varlığı ve meslek gruplarına göre kıymet ve ayrıcalık kazanır.
Örneğin fabrikatörler ve holding sahipleri tüccarlardan, tüccarlar esnaflardan, esnaf ise işçi ve memurlardan
daha üstün bir tabaka sayılır... Meslek erbabı arasında profesörler, genel müdürler, doktorlar, mühendisler
derece derece hürmet ve rağbet kazanır... Üstelik yozlaşmış toplumun her ferdi, bu tür bir ayrıcalığı normal
karşılamaktadır. Bu çarpık anlayışta Kur’an’ın üstünlük sebebi saydığı “takva, güzel ahlâk, hayırda öne
çıkma, ilim ve hizmet ehli olma” gibi değerler hesaba katılmamaktadır.
İşin en acı tarafı, zahirde ibadet ve iyilik sahibi görünen, İslami hizmet ve gayret erbabı bilinen, takva
ve tarikat ehli geçinen kesimlerde bile insanlara, zenginliğine, etiketine ve etkinliğine göre değer verilmekte
ve bunlardan yoksun kimseler, ilim, ibadet ve istikamet ehli de olsa, onlara soğuk ve sıradan bir muamele
yapılmaktadır.
Yozlaşmış bir toplum yapısında, “İş adamı” olmak herkesin hayal ettiği ve imrendiği bir meslektir. Ama
ne var ki, bu iş adamları asla mutlu değildir. Çünkü işleri ve iş ilişkileri bütün dünyalarını kuşatmış, ne
kendilerine, ne ailelerine ve ne de yakın çevrelerine vakit ayıramaz duruma gelmişlerdir. Bütün dostlukları
çıkar beklentisine göredir. Para hırsı vicdanlarını karartmış ve maneviyatlarını körletmiştir. Genellikle sıkıntılı
ve stresli kimselerdir. Bunlar zenginliğin verdiği bir gururla, kendilerini çok beğenen ve her işlerini para ile
halledeceklerini düşünen kimselerdir. Her kademede ve herkesi satın alabilecekleri görünüşündedirler.
Bu tiplerin hileli ve kalitesiz mal üretip, sağlam ve kaliteli etiket takmaları ve pahalıya satmaları,
devletten vergi kaçırmaları, işçi ve memurları düşük ücretle çalıştırmaları, maliye müfettişlerine ve siyasilere
rüşvet dağıtmaları, mafya ile işbirliği yaparak, büyük ihaleler kapatmaları “meslek sırları ve iş adamlığı
kurallarıdır.”
Üstelik bütün bu haksızlıklar, halk kademesinde bile normal karşılanmaktadır. Cahiliye toplumunda
sıradan vatandaş birkaç milyon çalsa, bu hırsızlık, ama kodamanlar trilyonları vursa bu “gözü açıklık” sayılır.
Aşağı sınıf zina etse bu fahişelik, yukarı sınıf aynı işi yapsa bu “flört” olarak adlandırılır.
Cahiliye kültüründe, müdürler, patronlarına karşı gayet hürmetkâr ve riyakâr, ama memur ve
işçilerine karşı oldukça sert ve cüretkâr davranmaktadır. Aynı şekilde, memurlar müstahdemlere
müstahdemler ise, işi düşen vatandaş kesimine karşı aynı tavrı takınmaktadır. Üstekilere yağcılık
yapmak ve yalvarmak, alttakilere amirlik ve üstünlük taslamak... Ve yine amirlerin ve patronların
yüzüne karşı övmek, ama arkadan çekiştirmek ve sövmek cahiliye toplumunun ortak karakteridir.
Bu çarpık mantık, bütün mesleklerde olduğu gibi örneğin doktorlar arasında da geçerlidir... Asistan
doktora, doktor doçent’e, doçent prof’a yaranmak istemektedir. Uzman doktorlar hastaneye gelen hastalara
başka, özel muayenehanesine gelenlere ise başka yaklaşım içindedir. Fakir ve sahipsiz hastalara haşin ve
umursamaz, ama pahalı ve hatırlı kimselere saygılı muamele edilmektedir. Velhasıl İslam ahlâkından
uzaklaşarak yozlaşmış bulunan cahiliye toplumunda, her seviyedeki herkesin, bütün ilişkilerinde temel hedef,
menfaat ve şehvet içeriklidir. Bu arzu ve amaçlarına ulaşmak için, yağcılık, yalancılık veya dayatmacılık ve
zorbalık gibi her yol mubah görülmektedir. Herkes üstündekilere kulluk ve kölelik yapıp, bir nevi tapınmakta,
alttakilere ise krallık, hatta tanrılık taslamaktadır.
“Allah’tan başka taptıklarınız, sizin gibi (aciz ve çaresiz) kullardır.”4 Gerçeğinden ve İslam
düşüncesinden habersiz kimseler, böylece basit ve bayağı bir seviyeye düşmektedir. Toplumun bu
cehaletten kurtarılması ve daha onurlu ve olumlu bir yapıya kavuşması için, Kur’an’ı çok iyi anlayan ve
yaşayan ve İslami karakteri asla aşınmayan gerçek ve örnek Müslümanlara şiddetle ihtiyaç vardır.

4

Araf: 194
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İNSANIN “KALİTELİ”Sİ VE “SAHTE”Sİ
İnsanoğlu, Allah tarafından kendisine verilen, ama hem hayır hem de şer yolunda
kullanılabilen yetenek ve yetkilerinin eğitilip terbiye edilmesi... Bir imtihan sürecinden geçirilip
elenmesi... Ve sonunda, dünya ve ahirette nasıl bir hayatı hak ettiğinin belirlenmesi için dünyaya
gönderilmiştir. Dünyada huzur ve hürriyeti, Onur ve izzeti yaşatacak; ahirette ise sonsuz saadeti
ve cenneti kazandıracak yol, ciddi ve disiplinli bir gayret ve sürekli nefse muhalefet gerektirir.
Ama insanların çoğu hazır fırsatları değerlendirip keyfince eğlenmeyi, beleşçilik ve tembellik
içinde debelenmeyi tercih etmektedir. “Biz ona iki yol-iki amaç gösterdik. Ancak o, sarp yokuşa
göğüs geremedi”5 ayetleri bu durumu haber vermektedir.
İnsandaki vicdan, Allah’ın sesi ve adaletin terazisi olduğu gibi, nefis de şeytanın sesi

ve temsilcisidir.
Gaflet ve cehaletle şaşıran, bencillik ve birincilik duygusuyla şımaran ve şeytanın desisesiyle

“büyük ve bulunmaz adam!” olduğuna şartlanan nefisler, kendilerini “Kâinatın Merkezi”
zannetmektedir. Kendilerini baş aktör ve amaç, başka bütün insanları ve diğer varlıkları da sadece
birer araç ve figüran olarak düşünmektedir. Bu yüzden, kendi rahatı ve menfaati için başkalarını
ezmeyi ve üzmeyi mubah görmektedir.

Bu gafil ve hain insanlar;
Beslenmek ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere verilen çalışma yeteneğini, çalmak ve
sömürmek için... Haklarını korumak ve mazlumlara sahip çıkmak üzere verilen savunma
yeteneğini, başkalarına saldırmak ve sindirmek için gayret etmektedir. Üremek ve neslini
sürdürmek üzere verilen şehvet yeteneğini, evlenmek yerine zina etmek gibi haram ve haksız
şekillerde kullanmaya yönelmektedir. Böylece, iman disiplininden ve ahlâk düzeninden
uzaklaşan nefislerin bencil tutkuları, toplumda çıkar çatışmalarını, hilekârlık ve sahtekârlığı ve
sosyal yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bunun sonucu artık, hoşgörü ve barış yerine,
hor görmeyi ve savaşmayı... Dayanışma ve paylaşma yerine, çatışmayı ve çalmayı... Sevgi ve
saygı yerine, sövmeyi ve saldırmayı... Merhamet ve adalet yerine gaddarlık ve diktacılığı esas
alan bir zulüm mekanizması işlemektedir.
Nefislerin yarıştığı ve değerlerin yozlaştığı böyle bir ortamda, iyi niyetli ve istikametli (dürüst)
insanlar dışlanmakta ve suçlanmakta... Sahipsiz ve çaresiz kimseler köle yapılmakta ve
kullanılmakta... Mağdur ve mazlum yığınların sesi kısılmakta ve gerçekleri konuşup yazanlar
susturulmaktadır.

Nefislerin

Firavunlaştığı,

enaniyetlerin

Nemrutlaştığı

ve

şahsi

çıkarların

mabutlaştığı böylesi ortamlar, artık iyilere ve zayıflara hayat hakkı tanımamaktadır. Ve zaten “Biz”
yerine “Ben” diyen... Sadece ve sürekli kendisini düşünen... Yaratılış gerçeğinden ve sorumluluk
(hesap verme) disiplininden yan çizen her nefis, Firavuna ait özellikler taşımaktadır. Ve işte her
insanın ilk görevi, Firavun özellikleri taşıyan ve dersini şeytandan alan bu nefsini aşmaktır. Bu da
ancak ilimle ve irfanla olacaktır. Yaratılış sırlarını, Rabbinin sıfatlarını ve nefsinin sahtekârlıklarını
öğrenmek üzere okumayan ve araştırmayan insan, kolayca şeytanların tuzağına kapılacak ve çağdaş
Firavunların zulüm düzenlerine demokrat köle olmaktan kurtulamayacaktır.

İnsanı gerçek özgürlüğe ulaştıracak, vakur ve cesur olmasını sağlayacak olan ise,
İslam’dır.
Her şey elinde ve emrinde bulunan bir Allah’a inanan, sadece ve samimiyetle Ondan korkan ve
her ihtiyacını yalnız Ondan uman bir insan, korkaklığın, riyakârlığın ve hayvani arzu ve alışkanlıkların
esiri ve kölesi olmaktan uzak duracaktır. “...Yalnızca bir kişiye teslim olmuş...”6 ayetinin sırrıyla;
Allah’ın en mükemmel tecellisi ve temsilcisi olan Hz. Peygamber Efendimize ilk tabi olan kırk kişilik
5
6

Beled: 10-11
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çekirdek kadronun temelini oluşturduğu bir iman toplumu, kısa bir zamanda üç kıtada yayılacak bir
saadet medeniyetinin öncüleri olmuşlardır. Kendi nefislerini sıfır, Efendimizi “1” (bir) kabul edip,
onun arkasında biat ve itaat şuuruyla sıralanan kırk sadık sahabe, manen milyarlar kıymeti
kazandığından milyonlarca gafili peşine takan şeytanın saltanatını yıkmayı başarmışlardır.

Resulüllah, sünnetiyle ve sistemiyle halen yaşamaktadır. Sevgisiyle ve çağlara yön
veren siyasetiyle bugün de aramızdadır. Biz O’nun zamanına gidemeyiz ama, O’nu kendi
asrımıza getirmek ve “hangi durumda, nasıl davranırdı?” sorusunun cevabını öğrenmek
imkânımız vardır?..
• Acaba Resulüllah bugün yanımızda ve başımızda olsaydı, ülkemizdeki hile ve haksızlık
rejimine ve yeryüzündeki Siyonist dünya düzenine karşı tepkisi ne olurdu ve hangi teşkilatları
kurardı?
• İnsanları ezmek ve sömürmek ve başkalarının sırtından saltanat sürmek üzere yürütülen
faiz ve rantiye ekonomisine ve şehvet ticareti yapan fuhuş sektörüne karşı ne gibi tavırlar
takınırdı?
• Niyetleri ve mahiyetleri belli olan Birleşmiş Milletler ve NATO gibi oluşumlara karşı ne
gibi tedbirler alırdı?
• Videosunda hangi kasetler... Bilgisayarında hangi disketler... Masasında hangi
gazeteler... Ve kafasında hangi projeler, önem ve öncelik sırasına göre bulunacaktı? Sorularının
doğru ve doyurucu yanıtlarını araştırıp bulmak bizlerin hem görevimiz, hem de kurtuluş
şansımızdır.
Çünkü mağdur ve mazlum bütün insanlık bu soruların cevabına muhtaçtır. Ve bizlerin “hayırlı
ümmet” olma şerefini kazanmamız da, hiçbir ayrım yapmadan, her din ve düşünceden bütün
insanlığın hayrına ve huzuruna yardımcı olmamıza bağlıdır.7 Bu nedenle, O’nun sünnetini, sistemini
ve siyasetini rehber edinerek, ehil ve emin bir liderin etrafında kenetleşen 100 kişi, yeniden milyonları
ve milyarları kucaklayan medeniyetler kuracaktır. “(Ey Resulüm) Sen içlerinde olduğun sürece

Allah onları azablandıracak değildir”8 ayetinin müjdesi, bizleri de kapsamaktadır. Kendi ifadesiyle

“İlim şehri olan Nebiler Nebisi ve o şehrin kapısı olan Hz. Ali gibi” seçkin ve sadık
sahabelerinin yolunu ve rolünü sürdüren, nefislerini ve kaprislerini yere seren bir çekirdek kadro,
bugün de işbaşındadır. “Kulları içinde ancak âlim olanlar (yaratılış sırlarını ve sorumluluklarını

çok iyi kavrayanlar) içleri titreyerek Allah’tan korkar”9 şuuruna varanlar ve “Rabbim ilmimi artır”10
duası ve sürekli ilim öğrenme ve kendisini geliştirme sevdasıyla hikmet ve hizmet yolunda
koşuşanlar, yeni “asr-ı saadet”lerin kapısını aralayacaktır.

Yine Efendimizin emriyle “Allah’ın ve Resulüllah’ın ahlâkıyla ahlaklananlar” ve Kur’an’ın
ifadesiyle “Allah’tan kendilerine güzellikler (ve üstün özellikler) geçmiş bulunanlar”11…
Zahmet içindeki rahmeti, zorluk içindeki hikmeti, ibadet ve teslimiyet içindeki saadeti fark edip,
zevk edip yaşayanlar... Ve sonuna yani ölüm anına kadar hayırda yarışanlar... İyilerle kötülerin,
sağlamlarla çürüklerin... Elmaslarla kömürlerin... Müminlerle kâfirlerin denenip elenmesi için, bu
dünyada imtihanda bulunduğunun ve her an ayrı bir imtihana tabi tutulduğunun şuuru ve
sorumluluğu içinde davrananlar... En başa çıkılmaz sıkıntılar... En dayanılmaz sarsıntılar ve en
aşılmaz görünen sorunlar karşısında, kısaca Kur’an’ın “yüreklerin hançereye dayandığı anlar”12
diye tarif ettiği durumlarda bile, metanet ve istikametini bozmayan ve Allah’ın razı olduğu
tavırdan ayrılmayanlar... Kısaca, ömür boyu küfürle ve kötülüklerle boğuşanlar, sonunda
7

Al-i İmran: 110
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10 Taha:114
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12 Ahzab:10
8
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ayetlerin haber verdiği şekilde “yeryüzünün varisi ve insanlığın hamisi” olacaklardır.
Demir rengine boyandığından çelik zannedilen düzgün sırıklar... Sarı suya batırıldığından,
kıymetli altın zannedilen bayağı bakırlar... Mümin ve muttaki rolü oynadıklarından, muhterem
zannedilen münafıklar... Karşılaştığı ciddi bir zorlukta ve uğradığı önemli bir zararda veya
umduğunu bulamadığında güzel ahlâktan yan çizen... Dünyalık bir makam ve menfaat karşılığı
Hak davadan yüz çeviren sahte kahramanlar ise, insanlığın baş belası ve Müslümanların yüz
karasıdır.
Oysa bize, İslam davası ve insanlık sevdasıyla yola çıkanlar ve asla hedefinden şaşmayanlar
lazım... Bize nefsi arzularını yaşamak için değil, kutsi değerleri ve duyguları yaşatmak için, yanıp
tutuşanlar lazım... Bize resmiyet ve mecburiyetle değil, samimiyet ve teslimiyetle çalışanlar lazım...
Bize, sürekli itekleyerek ve sürükleyerek, emirle ve talimatla değil, öğütle ve işaretle koşuşanlar
lazım... Ücretle iş yapan kiralıklar değil, özveriyle çırpınan sadıklar lazım... Görünürde halk ile, hayrın
hizmetinde, ama gerçekte ise Hak ile, huzur zevkine ulaşanlar lazım... Bize, ele geçirdiklerine sevinip
şımarmayan, yitirdiklerine ise dövünüp darılmayan... Yani kader sırrına kavuşanlar lazımdır...
ŞİİR
Yari yarası olanlar, yarası yar olan gelsin
Gönlünde bahar havası, kafası kar olan gelsin…
Hesabi olan riyakâr, hasbi olan fedakârdır
Sevdası âleme sığmaz, dünyası dar olan gelsin…
İkilik şirkinden uzak, kader sırrına kavuşan
Kesrette vahdeti bulan, vuslat zevkine karışan
Cümle cihanla barışık, canlı cansızla konuşan
Hasret ateşiyle işi, hep ah-u zar olan gelsin…
Azrail’e ödül verir, ölümü öldüren erler
Zalimlere izzetlidir, mazlumu güldüren erler
Hem, marifet bahçesinde, hikmet gülü deren erler
Nefsiyle bin kere ölüp, Hak ile var olan gelsin…
Ahmet Hoca bil ki gaflet, tüm gönüllere zehirdir
İlaç; iman, ilim, ibadet… Şifa: fikir, zikirdir
Tembellik ve benlik, ruhu öldüren manevi kirdir
Rahmana dönüp gönülden, derdi didar olan gelsin…

Evet, bu dünyaya sadece zevk ve zenginlik için geldiğini zannedip, ruhundan ve
Rabbinden habersiz yaşamak, hayvanlık mertebesidir. Hile ve hıyanete yönelmek, haksızlığa ve
ahlâksızlığa heveslenmek ise, şeytanlık halidir. Ama, ibadet ve istikamet çizgisinde, fikir ve zikir
disiplininde şehvet mikroplarını ve enaniyet putlarını öldürebilenler ise insanlık derecesine
yükselir. İlim ve irfan mektebinde yetişmeyenler... Hizmet ve hikmet meclisinde pişmeyenler,
ruhen çiğ kalır ve çirkinleşir. Hak davadan ve takvadan nasipsiz olanlar, şeytan gibi huzurdan
kovulmuş demektir. Çünkü, eğer sevilselerdi, ibadet ve hizmetten mahrum edilmezlerdi.
Hâlbuki ömür sermayemiz, su gibi akıp gitmekte ve hızla tükenmektedir. Her nefes
alışverişimiz, bir ağacı kesen hızar dişleri gibi, sayılı saniyelerimizi alıp götürmektedir. Allah’ın kudret
ve sanat eserleri olan vücut nakışlarımız her geçen gün biraz daha pörsümekte ve giderek zayıflayan
saçlarımız ağarıp dökülmekte... Hastalık ve arızalar çoğalıp gücümüz tükenmekte... Ve bütün bunlar
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dünyada imtihan için bulunduğumuzu ve fani olduğumuzu ihtar etmektedir.
Ruhumuz, gaflet zindanından ve şehvet tuzağından kurtulabilirse, o zaman gerçek özgürlüğüne
ve kulluk bilincine ulaşır. Artık yalancılığa, yağcılığa ve başkalarına yalvarmaya tevessül ve tenezzül
etmez... Çünkü artık onurlu, şuurlu ve huzurlu bir insandır. Ürkeklik, kahpelik ve kölelik ise
münafıkların sıfatıdır. Kâfirler için bu hayat; keyfince yaşamak, hayvani lezzet ve şehvetlerine
kavuşmak için tek ve son fırsattır. Müminler için ise, hayat; iman ve cihattır. Yani sonsuzluk
yolculuğunda bir imtihan ve hazırlanmadır. Ölüm kâfirler için, korkunç bir ayrılık ve azap iken,
müminler için Rabbine ve sonsuz saadet iklimine vuslattır.

Öyle ise, gönül evimizi kirleten ve feraset gözlerimizi körleten açık ve gizli günahlarımızı
fark etmeyecek kadar GAFİL... Bilgi eksikliğimizi, yetersizliğimizi ve tembelliğimizi kabul
etmeyecek kadar CAHİL kalmayalım... Her şeyin en iyisine ve en güzeline talip olalım ve ona
ulaşmaya çalışalım... Ne kendimizi ne de başkalarını, asla dünyalık servet ve etiketleriyle
tartmayalım. Unutmayalım ki, ahiret pazarında, Karun’un hazineleri ve Firavun’un rütbeleri, bir
kuruşa bile müşteri bulamayacaktır.
Bu nedenle “Ahiret âlemi, hayret âlemidir” denmiştir. Çünkü görünürde evliya gerçekte
eşkıya olan nice insanların içi dışa dökülecek, herkes hayret ve nefret edecektir. Yani sureti
insan ama sireti şeytan olanları herkes tanıyıp bilecektir. Ama burada rağbet edilmeyen ve
kıymet verilmeyen, oysa Allah katında değeri ve derecesi yüksek olan yiğitlere ise, herkes
imrenecektir. Zahiren muhterem ve muttaki, ama ruhen cılk ve cılız kimselerin ise yüzüne
tükürülecektir.
Unutmayalım: Yerde ve göklerde bulunan canlı ve cansız her şey bir aynadır. Ve bu aynalarda
her an tecelli eden ve bütün olayların arkasında görünen, Cenabı Hakkın celal ve cemal sıfatlarıdır.

“Yaratılanları, Yaratandan ötürü sevmek” bunun için lazımdır.
Sulardaki kabarcıklarda göz kırpan... Yaprak yaprak açıp, çiçek çiçek kokan... “Hu” zikriyle
esen yellerde fısıldayan ve kanat çırpan kuşlarda cıvıldayan O’dur... Güneşle gündüzlere nur, imanla
gönüllere huzur ve Kur’an’la beyinlere şuur akıtan... Ateşte hem pişiren hem yakan... Su ile hem
yıkayan hem boğan... Her şeyi ve herkesi rızıklandırıp doyuran... Gözlere gördüren, kulaklara
duyuran... Güldüren ve ağlatan O’dur. Her an ve her şeyi ve her birimizin ruh ekranı için ayrı ayrı ve
yeni baştan yaratan... Dualarda çağrılan, Kur’an’larda okunan O’dur. O Rabbimize ve sahibimize
sonsuz şükürler olsun ki bizi yoktan var etmiş, hidayet ve inayet buyurup, varlığından haberdar
etmiştir. Öyle ise, Rabbimize teşekkür ifadesi olarak O’na ibadet etmek... Emir ve yasaklar çizgisinde
hareket etmek... O’nun dinine ve davasına hizmet etmek, inancımızın ve insanlığımızın gereğidir.
Nankörlük ise hıyanettir. Ve sonunda herkes ektiğini biçecek ve müstahak olduğuna erişecektir. Ve
son pişmanlık para etmeyecektir.
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AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİN TEZAHÜRLERİ
Çocukluktan itibaren dışlanmak, değersiz tutulmak, ilgi ve sevgiden yoksun bırakılmak... Bazı
organların sakatlığı veya yetersizliği nedeniyle başarısız olmak... Fakirlik ve sahipsizlik sebebiyle itilip
kakılmak...
İleri yaşlarda, hayal ve arzu ettiği hayat şartlarına kavuşamamak... Toplumda rağbet ve kıymet
bulamamak... Özellikle rekabete dayanan siyasi, sosyal ve ekonomik yarışlarda hep geride kalmak... Silik ve
sıradan birisi sayılmak...
Gizli işlediği bazı hatalar, hıyanetler, haksızlık ve fesatlıklar yüzünden, “suçluluk duygusu taşımak” ve
vicdan baskısı altında yaşamak...
Gibi nedenlerle insanda oluşan, kendine güvensizlik, uyumsuzluk ve geçimsizlik, ürkeklik ve girişim
cesaretsizliği, alınganlık ve çekingenlik gibi düşünce ve davranış bozukluklarının yol açtığı psikolojik
problemlere “Aşağılık kompleksi” denir.
Bu tipler, genelde kendilerine olan özgüveni yitirmiştir. Hiç kimse ile yarışamayacakları ve hiçbir işi
başaramayacakları kanaati yerleşmiştir. Girişim güçleri ve medeni cesaretleri bitmiştir. Bunlar kendi içlerine
kapanık, oldukça alıngan ve çekingen bir ruh haline sahiptir. Bu yüzden kapasiteleri küçülmüş ve bir takım
kabiliyetleri körlenmiştir. Bazıları da, suçluluk psikolojisiyle, kendilerini oldukça aşağı ve bayağı birisi olarak
görmeğe, kendisinden ve herkesten nefret etmeğe yönelmiştir.
İşte bu aşağılık kompleksi, bazı insanlarda, tam tersine teperek, “Kibir ve kendini üstün görme”,
“Alaycılık ve başkalarını küçümseme”, “saldırganlık ve herkesi sindirme”, “iftira ve isnatlarla rakiplerini
kötüleme” gibi tutarsız tavırlara girilmektedir.
Evet, bütün bunlar aşağılık kompleksinin, farklı belirtileri... Basitlik ve bayağılık psikolojisinin ters
tezahürleridir.
a- Kibir ve kendini üstün görme:
Devamlı horlanan ve hırpalanan ve bu yüzden aşağılık duygusuna kapılan silik ve seviyesiz tipler,
şuur altına yerleşen bu psikolojik baskıdan kurtulmak ve toplumdan intikam almak için, kişiliklerinin tam tersi
bir karaktere bürünürler.
Bazı basit başarı ve yeteneklerini... Derme çatma bilgi ve becerilerini, kendilerinin ve yakın çevrelerinin
gözünde oldukça büyüterek, birer GURUR ve KİBİR ABİDESİ’ne dönüşürler.
Hatta bazıları daha ileri giderek “Kendilerini manen seçilmiş ve özel olarak görevlendirilmiş” birisi
olarak göstermeğe ve böylece “tabii bir üstünlük” elde etmeğe girişirler.
Artık kendileri dışında hiç kimseyi beğenmez, hiçbir hizmeti önemsemez, ve en hayırlı başarıları bile
takdir etmez hale gelirler.
“ben ondan hayırlı (ve şerefli)yim. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. (üstünlük
benim hakkımdır)”13 diyerek Direten ve kibirlenen ve bu yüzden Hz. Adem’e secde etmeyen14 şeytanın bu
psikolojisini, aşağılık duygusunun baskısıyla kibirlenenler de aynen gösterirler. Hâlbuki “...onların
göğüslerinde (asla) ulaşamayacakları bir büyüklük (arzusundan) başkası yoktur”15
b- Alaycılık ve başkalarını küçümseme:
Cahiliye karakterinin çirkin bir örneği de, herkesin kendisinden aşağı gördüklerini küçümseyerek,
kendisinden üstün gördüklerini ise kıskanıp çekemeyerek, insanlarla alay etmesi ve dalga geçmesidir.
Soylu olanların sıradan kimselerle, zenginlerin fakirlerle, sağlıklı olanların sakat ve kötürümlerle, gözü
açıkların saf ve iyi niyetlilerle, şehirlilerin köylülerle, okumuşların cahillerle, patronların işçilerle, müdürlerin
memur ve müstahdem kesimiyle, yakışıklı ve güçlü olanların, çirkin ve çelimsizlerle alay etmesi... Onların
eksiklik ve becerisizliklerini eğlence konusu edinmesi... Maalesef yaygın bir zulüm ve terbiyesizliktir.
13
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Hatta alay edilen ve küçük düşürülen kimseler, kendilerine bu zulmü yapanlardan öylesine ürkmeye ve
çekinmeğe başlar ki, onların dilinden kurtulmak için sempatik görünmeğe ve kişiliklerinden taviz vermeğe
yönelmektedir. Ve hele, aile üyeleri ve yakın çevresinden birileri yanında alay edilenler, daha büyük bir eziyet
ve ezikliğe düşmektedir.
Bazen de, kıskandıkları kimselere, iğneleyici sözler ve kaş göz işaretiyle dalga geçerek, onlardan bir
nevi intikam almak istenmektedir.
Bir işte başarılı olan, önemli makam ve memuriyetlere ulaşan, para, ev, araba gibi imkânlara kavuşan,
toplumda sevgi ve saygınlık kazanan kimseleri çekemeyen ve bunları gözden düşürmek isteyen “aşağılık
kompleksli” kimseler, bunların bazı kusur ve kabahatlerini büyülterek ve alay konusu ederek, bir nevi
kendilerini tatmin etmektedir.
“Ey iman edenler, bir topluluk, başka bir toplulukla (sakın) alay etmesin. (O alay ettikleri) Belki
kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi nefislerinizi de (başkaları ortasında ve tevazu perdesi altında)
yadırgayıp küçük düşürmeyin (veya aranızda nefislerinizin üstünlük yarışına girmeyin.) Birbirlerinizi
küçük düşürücü lakaplarla yâd etmeyin. İmandan sonra böylesi fasıklıklar ne kötü bir isim (ve
seviyesizlik)tir. Kim (bunlardan vazgeçip) tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendilerindendir.”16
Bazı kimseler de, aralarından güya sivrildiğini ve üstünlüğünü göstermek için, kendisini sevenleri ve
yakınlık gösterenleriyle... Hürmet ve rağbet edenleriyle bile alay etmeye ve onları küçük düşürmeğe
yeltenmektedir. Böylece kendilerine gösterilen samimiyet ve sevgiyi bile istismar etmektedir.
İnsanların inanç ve ibadet gereği bazı hareketlerini, kılık kıyafetlerini alay konusu edinmek ise, zulmün
en yaygın şeklidir.
Rencide etmemek ve yalan söylememek şartıyla, zaman zaman latife etmek elbette caiz ve güzeldir.
Ancak alaycılık, ya gurur ve kibirin veya aşağılık kompleksinin bir neticesidir ve “cahillik alametidir”17
“Başkalarını (kusur ve kabahatlerinden ötürü) kınamayın... Sonra, Allah sizi de aynı duruma
düşürmeden canınızı almaz” mealindeki hadisi şerifin de haber verdiği gibi, insanlar yaptığı kötülüklerin
karşılığını hem dünyada, hem ahirette aynen görecektir.
“Kazandıkları kötülükler (şimdi) kendileri için açığa çıkmıştır ve alay konusu edindikleri şeyler
de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır”18 ayetleri bu gerçeği bildirmektedir.
c- Saldırganlık ve herkesi sindirme:
Aşağılık kompleksinin bir diğer dolaylı tezahürü ise saldırganlıktır. Herkesi sindirme ve kendisine
boyun eğdirme düşüncesi, bazen firavunlaşmış bir karakterin, bazen de, yıllar boyu bastırılmış ve basite
alınmış bir kişiliğin, ters tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, uzun zaman kendilerini horlayan ve
dışlayan toplumlardan intikam alınmaya kalkışılmaktadır.
Yaşına-başına bakılmadan, toplumdaki statü ve saygınlığına aldırmadan zanni suçlamalarla, onabuna sataşılmakta ve böylece, büyük adamlarla uğraşarak, şeref ve şöhret sahibi olunacağı sanılmaktadır.
Oysa “Yükseklere tükürenlerin, bu balgamlarının dönüp kendi yüzlerine düşeceği” unutulmaktadır.
Bazı kimseler de “Allah’ın vekili, cennetin kefili, dünya ve ahiret nimetlerinin genel dağıtım mümessili"
sıfatıyla ortaya çıkmakta, bazı safdil ve gafil taraftarlar da bulduktan sonra, artık kendilerine yüz vermeyen ve
boyun eğmeyen herkese, devletin ve cennetin kapılarını kapatmaktadır.
d- İftira ve isnatlarla rakiplerini kötüleme:
Aşağılık kompleksinin en belirgin tezahürlerinden birisi de, iftira atmak ve isnatlarda bulunmaktır.
Çekemedikleri kimselere, çeşitli iftiralar atarak, karşısında eziklik ve eksiklik hissettikleri rakipleri hakkında
şüphe ve suizan bulutları oluşturarak, onları gözden düşürmeğe ve böylece kendileri yükselmeğe
çalışılmaktadır.
Bu tür iftira ve isnatları ortaya atanlar da, bunlara inanıp etrafa yayanlar da, Kur’an’da şiddetle
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kınanmakta ve “şeytanın izinden giden” askerleri olarak vasıflandırılmaktadır.19
Toplumun her bir ferdiyle olsun... Din ve dava kardeşleriyle olsun... Ve özellikle teşkilat üyeleri ve
hizmet birimleriyle olsun “Bir vücudun farklı organları gibi” yardımlaşması ve dayanışması gerekirken, onlara
düşman olma ve devre dışı bırakma düşüncesi, tam bir şaşkınlık ve şeytanlıktır. Bu haset ve hıyanet
(kıskançlık ve düşmanlık) düşüncesi, aslında Allah’ın ezeli takdirine inanmamaktan ve taksimine razı
olmamaktan kaynaklanmaktadır.
Çünkü “Allah’ın (dilediği) insanlar için açtığı rahmet (ve fazilet) kapısını kimse kapatamayacaktır.
Ve yine O’nun kısıp kapattığı bir (kapıyı) hiç kimse açamayacaktır.20
Hâlbuki, herkesin başarısı, bir nevi bizim başarımızdır. Başkalarının sağlığı, bizim sağlığımızdır.
Onların varlığı, bizim varlığımızdır. Ülkemizdeki ve yeryüzündeki insanların mutluluk ve başarısı, bizim huzur
ve hayrımızadır.
Bunun gibi, çevremizdeki ve ülkemizdeki insanların sıkıntıları bizim sıkıntımız, onların zararı bizim
zararımız, onların başarısızlığı bizim rahatsızlığımızdır.
“İyilik ve takvada yardımlaşmak (ve hayırda yarışmak) ve (her türlü) kötülük ve düşmanlıktan
sakınmak”21 gerekirken, bunun tam tersini yapmak, imanın kararması ve insanlığın yozlaşmasıdır.
Bu nedenle ne aşağılık kompleksine, ne de büyüklük ve üstünlük düşüncesine kapılmadan, kendimizi
ve dışımızdakileri olduğumuz gibi kabul etmeli, kendi kabiliyet ve kalitemizi geliştirmeye yönelmeli,
başkalarını küçümseyerek veya kötüleyerek bir yerlere varamayacağımızı bilmeliyiz.
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Ruhi Bir Hastalık Olan;
TEMBELLİKTEN KURTULMA ÇARELERİ
Tembellik; uyuşuk davranma, rahatına düşkün olma, zorluktan ve sorumluluktan kaçma, başkasının
sırtından geçinmeye çalışma, kolaycılığa ve bedavacılığa yanaşma halidir ve çok yaygın bir hastalıktır.
Okuyup bilgilenmekten, düşünüp değerlendirmekten, sorup öğrenmekten, yeni ve gerekli çareler ve projeler
üretmekten uzak insanlar, “beyin tembelliği”ne, çalışmaktan, araştırmaktan, yorulmaktan ve bir işe
yaramaktan uzak insanlar ise, “Beden tembelliği”ne müpteladır.
Bazılarında ise ilim var amel yoktur. Bilgi var beceri yoktur. Oysa, asıl amaç öğrenmek değil,
üretmektir. Bilgisini beceri ve berekete dönüştürmektir. Atalet, rehavet, miskinlik, pasiflik, yavaşlık, yılgınlık,
durgunluk ve yorgunluk olarak karşımıza çıkan tembellik: Bedende (fiziksel olarak) hareketsizlik, gayretsizlik,
geciktirmecilik, girişimsizlik şeklinde kendini göstermektedir. Beyinde (zihinsel olarak) ise; ilgisizlik, isteksizlik,
gayesizlik, mevcutla yetinmecilik, kötümserlik ve ümitsizlik şeklinde tezahür etmektedir. Yeni şeyler
öğrenmeye... Bilgi ve becerilerini geliştirmeye... Bildiklerini pratiğe dönüştürmeye... Öğrenmesi ve yerine
getirmesi gerekenleri, önem ve öncelik sırasına yerleştirmeye çalışmayan insan, görünüşte yaşasa da,
gerçekte ölmeye başlamış, fikren ve fiilen devre dışı kalmış kimse demektir.
Çok zeki ve yetenekli, çok güçlü ve becerikli olmak da önemli değildir. İnsan bu yeteneklerini
geliştirmeye, hayırlı ve yararlı yönde değerlendirmeye çalışmıyorsa, çok zeki ve çok çevik olması ne ifade
edecektir. Çünkü ne zekâvet ne de kuvvet tek başına karın doyurmaya veya ihtiyaçları karşılamaya
yetmemektedir. Tembel tilki değil, yürüyen kirpi hedefine erişecektir.
Yazın sıcakta çalışanın, kışın ocakta aşı olacaktır.
Yazın gölge hoş diyenin, kışın hamur teknesi boş kalacaktır.
Yuvarlanmayan taş yosun tutacak, ama işleyen demir paslanmayacaktır.
Öyle ise; Önce, eksiğimizi bilelim ve olgunlaşmak için sürekli “öğrenmemiz gerektiğini” kabul edelim.
Sonra, öncelikle ve özellikle neleri ve ne kadar öğrenip yerine getirmemiz gerektiğine karar verelim...
Ardından, hayatta lazım olacak her konuda bir şeyler bilmenin ve genel kültürümüzü geliştirmenin güzelliğini
kabul etmekle beraber, asıl kendi meslek ve marifetlerimiz alanında, özel yetenek ve becerilerimiz sahasında
yetişmeye ve ayrıntılarına kadar her şeyi bilmeye yönelelim.
Ne yapması gerektiğini bilmeyen gafil... Nasıl yapması gerektiğini bilmeyen cahil... Bunları
öğrenmeye ve öğrendiklerini tatbik etmeye yanaşmayan ise; tembeldir. Yapması gerekenleri değil de,
hoşuna gidenleri tercih edenler... Zor ve riskli işlere değil, kolay ve zevkli işlere girişenler ise, sefildir.
Güçlü ve gerçekçi insan, eksiklerini ve zayıf yönlerini görüp kabul eden ve bunları düzeltmeye ve
dizginini nefsin elinden alıp vicdani iradesine verebilendir. Olgun ve rehber insanlar ise; Kendisini
başkalarının yerine koyabilen ve onların duygu ve düşüncelerini doğru okuyabilen... Kendi arzularını
ve tutkularını denetleyebildiği gibi, başkalarının da kötü yanlarını değiştirebilen... Kendisini ve
çevresini olumlu yönde etkileyip isteklendirerek motive edebilen kimsedir.

Yapması gerektiği halde yapmadıklarını... Yapmaması gerektiği halde yaptıklarını
belirleyip, bu zafiyet ve esaretten kurtulmak üzere:
a-Yararlı işler için kendisini gayret ve harekete geçirebilmeye
b-Zararlı işler ve isteklerde de nefsini frenleyebilmeye başlayan kimse, başarıya doğru ilk adımı atmış
demektir.
Bir konuda; ■Başarılı olacağına inanan, ■Kendisini bu işe adayan, ■Ümit ve iyimserliği elden
bırakmayan kişi, olgunlaşma sürecindedir.
Bunun için, önce öğrenmeye ve yerine getirmeye karar verdiğimiz işleri sıraya koymamız gerekir:
1-Önemli ve öncelikli (acil) işler
2-Önemli ama acil olmayan işler
3-Önemli olmayıp, acil olan işler
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4-Hem önemsiz hem de gereksiz işler

“En büyük bilgelik, neleri önemsemek ve geciktirmemek gerektiğini bilmektir”
Rahatından ve konforundan fedakârlık etmesini... Basit zevk ve isteklerini ertelemesini... Gerektiğinde
risklere , hatta tehdit ve tehlikelere göğüs germesini beceremeyenler, silik ve sıradan biri olarak kalmaya
mahkum kimselerdir.
Tembelliğin önemli bir nedeni de: “Mademki en güzelini ve en mükemmelini yapamayacağım, öyle
ise çabalamam boşunadır” düşüncesidir. Hâlbuki bizim görevimiz, her şeyin en şaheserini yapmak ve
zirveye ulaşmak değil, imkân ve fırsatlarımızı en verimli şekilde değerlendirmektir. En küçük “iş bitirici”, en
büyük “hayalci” den daha çok saygı görecektir.
 Hoşumuza gitmeyen ama başlamamız ve başarmamız gereken işleri öne almak
 Bu işe münasip bir tarih belirleyip, o takvime uymak
 Vaktinde ve verimli şekilde bitirilen işlerden sonra kendimizi ödüllendirmek ve kutlamak
 Geciktirilen ve gevşetilen çalışmalarımızdan... Ve yine terk edilmesi gerektiği halde tekrar edilen
yanlışlıklarımızdan dolayı kendimizi cezalandırmak gibi “nefis terbiyesi” ve “nefis muhasebesi” de bizi
tembellikten kurtarabilecek yöntemlerdir.

Çünkü cefasını çekmeyen, sefasını süremeyecektir. Tohumun sağlamını ekmeyen,
somunun hasını yiyemeyecektir. Ve unutulmasın ki, demir nemlilikten, insan tembellikten çürüyecektir.
Üşenmek, ertelemek ve başladığını yarıda bırakıp vazgeçmek, tembellerin genel karakteridir.
Bilmediğini öğrenmeyenler ve hiçbir eyleme geçmeyenler, hantal... Bildiği halde yerine getirmeyenler
tembel... Bilgisiz ve bilinçsiz olarak gayret edenler hammal... Bilerek iş görenler ise mükemmeldir.
Evet tembellik; ruhi ve bedeni bir hastalık cinsidir. Bu tipler, geciktirmecilik ve gevşekliğin kendilerine
nasıl kötü bir gelecek hazırladığını düşünmezler... Şevksizlik ve gayretsizliğin insanın şahsiyet ve şerefini
düşüreceğini dert edinmezler... Uzun vadeli ve geçerli bir nimet ve fazilete erişmek için, kısa vadeli ve geçici
zahmetlere katlanmak gerektiğini bilip, fırsatlarını değerlendirmezler... Kısaca, ödülü hak etmek için bedel
ödenmesi ve sıkıntı çekilmesi gerçeğini kabullenmezler... “Mayasız yoğurt, hayasız öğüt tutmaz”
cinsinden bu tipler, yapılan uyarıları da dinlemezler...

Ama yapması gerekeni bilen ve işine ciddiyetle sarılan... “Ağaç yaş iken eğilir. Demir
tavında dövülür” atasözlerimize uygun her işi zamanında yapan... Sıkıntı ve sorunlar karşısında
pes etmeyip sağlam duran kimseler ise, önemsenecek, benimsenecek, sevgi ve saygı
görecektir. Çünkü “bir insana olanlar değil, onun içinde olanlar önemlidir” Yani karşımıza çıkan
zorluklar, sorunlar, üzücü olaylar ve iftiralardan ziyade, içimizdeki kuşkular, karamsarlıklar ve kararsızlıklar
bizim için en büyük engeldir.

Sabırlı, kararlı, ahlâklı, azimli ve ümitli insanlar, her türlü engeli rahatlıkla aşabilecektir.
Derslerine vaktinde bakmamak ve imtihanlara hazırlanmamak... İlim ve ibadete vakit ayırmamak...
İhtiyacı olduğu halde, mesela bilgisayar öğrenmeye yanaşmamak... Vücudundaki rahatsızlıklara rağmen
doktora başvurmamak... Elektrik, su ve telefon faturalarını yatırmayıp hep cezaya bırakmak... Yeni kitap
almamak, aldıklarının kapağını açmamak... Spor yapmamak, sağlık kurallarına uymamak... Akıtan
muslukları, kırılan camları, sökülen çamaşırları, bozulan makinaların tamirini savsaklamak gibi yaygın
tembellikler yanında... Bir türlü sigarayı bırakmamak... Savurganlıktan vazgeçip geleceğe yatırım
yapmamak... Dost ve akraba ziyaretlerini geciktirip hep daha sonraya atmak... Kötü huylardan ve
günahlardan uzaklaşmamak gibi gevşeklikler de insanı ruhen ve bedenen çürütecek ve çökertecektir.

Acaba bir kişi, iyi, güzel ve gerekli olduğuna aklı yattığı ve inandığı halde, bir görevi,
gayreti, ibadet ve hizmeti niye yapmaz, niye savsaklar?
a-“Acelesi yok, daha sonra başlarım ve başarırım” gibi yanlış bir düşünceye kapılmış olabilir.
b-Hep nefsinin hoşuna gidenleri seçip, asıl yapması gerekenleri erteliyor olabilir.
c-Bunları başarabileceğine inanmıyor ve kendisine güvenmiyor olabilir
ç-İradesi ve iç disiplini zayıf olduğundan riskli, sistemli ve sürekli işlere girişemiyor olabilir
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d-Yapması gerekenlerin, önem, özellik ve öncelik sırasını doğru tespit edemediğinden, hep basit
uğraşlarla boşa kürek çekiyor olabilir
e-Sevdiği ve güvendiği bazı kişi ve arkadaşların yanlış yönlendirmesine veya itiraz etmesine aldanıyor
ve hatıra boğuluyor olabilir. Çevre baskısı, sosyal ve siyasal etkenler ağır basıyor olabilir.
f-Veya bir bunalım ve depresyon dönemi geçiriyor olabilir.

Ve yine, acaba, tekrar etmemesi ve terk edip vazgeçmesi gerektiğine inandığı bazı
yanlışlık, haksızlık ve hayasızlıkları, bir insan niçin yapar ve bırakmaz?
a-O işlerin geçici zevklerine ve dünyalık getirilerine esir olmuştur
b-Sorumluluk duygusu ve hesap verme kaygusu kaybolmuştur.
c-Kendisini hayırlı ve yararlı yönde ispatlayamayacağından, böylesi sivri ve kirli işlerle gündeme
çıkmak ve göze batmak arzusunda boğulmuştur.
d-Küfür ve kötülükten hoşlanacak, iyilik ve ibadetten nefret duyacak şekilde ruh dünyası ve ahlâk ayarı
bozulmuştur. Bu denli yozlaşmış ve yoldan çıkmış kimselere, artık söz ve nasihat kar etmez olmuştur.

Madeni ve mayası çürük, ayarı ve ahlâkı düşük kimseler, bazı doğruları ve değerleri,
kötü emelleri için istismar ve suiistimal etmeye bile kalkışırlar.
Evet, “Ağaçtan maşa, ahmaktan paşa olmaz”. “Darı unundan baklava, çalı odunundan oklava
yapılmaz” Çoban koyundan, çocuk oyundan usanmaz... Arsız tövbesini bozar, boyundan uslanmaz!..
Ahlâksız kötü huyundan utanmaz!.. Ne yapalım, çürük tahta çivi tutmaz... Çorak toprağa kürek batmaz... Taş
kafalara öğüt yatmaz!.. “Gözü namazda olmayanın, kulağı ezanda olmaz.”

Uyarılardan, ancak ayarı sağlam olanlar ders alır ve yararlanır.
Görmez misin; Dut yaprağını tırtıl yer, ipek yapar!.. Katır yer kepek yapar!.. Çiçeklere ve çimenlere arı
böcek konar, bal yapar!.. Aynı yörede eşek otlar, yal yapar!.. (Yal; boyun, gerdan demektir. Yani eşek
otlayınca, sadece boyun beden şişirir)

Bazen şu duygular da tembellik ve atalete sebep olabilir:
 Aşırı yorulma ve zaman darlığı sonucu oluşan bıkkınlık
 Yakınlarının veya başkalarının ilgisizliğinden veya kıymet bilmezliğinden kaynaklanan incinme,
içerleme ve alınganlık
 Bile bile yaptığı yanlışlık ve haksızlıklar nedeniyle düştüğü suçluluk duygusu, vicdan azabı ve
pişmanlık
 Aşırı üzüntü, korku ve hayal kırıklığı
 Hastalık, yangın, trafik kazası, imtihanı kaybetme gibi beklenmedik musibetler karşısında düşülen
çaresizlik ve şaşkınlık
 Engellendiğine, önemsenmediğine, hakaret ve hıyanet edildiğine şartlanmanın getirdiği küskünlük ve
yılgınlık
Bütün bu durumlarda, tembellik ve çaresizlik tuzağından kurtulmak için:
1-Allah’a iman ve itaat
2-Kadere rıza ve kanaat
3-Kendisine özgüven ve itimat
4-Hayatın, bir imtihan ve olgunlaşma süreci olduğunu hatırlamak
5-Yeniden toparlanıp, hırs ve heyecan kazanmak
6-Hastalık ve başarısızlık gibi bazı hallerin, sınıf atlamak, dayanıklılığını ve sabrını artırmak ve daha
dikkatli ve tedbirli davranmak için birer fırsat olduğunu bilerek daha ciddi ve cesaretli bir kararlılıkla yola
koyulmak
7-Yakın çevresini, sevenlerini, sevdiklerini ve kendisine ümit besleyenleri mahcup bırakmamak
gibi düşünce ve dürtüler insana yararlı olabilir.
Çünkü tembelliği ve uyuşukluğu atmak için en gerekli olan şey; “Motivasyon”dur. Yani iradesini,
isteklerini, iç dinamiklerini yeniden harekete geçirmek... İlgi ve ihtiyaçlarını kamçılayıp diriltmek... Ve
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kendisine olan özgüvenini ve başarabileceği hissini ve kanaatini güçlendirmektir. Evet, “insanın arzuları
uyanınca ayakları hafifleyecektir”
İnsanı yüreklendirip, hayra ve başarıya yönlendirme... Cesaret ve ciddiyet damarlarını canlandırıp,
korku ve kuşkularını, umut ve coşkuya döndürme... anlamlarını da içeren motivasyon:
 Hem tembellik ve çaresizliğe düşmeyi önler
 Hem oluşan atalet ve meskeneti yok eder
 Hem eksik kapasite kullanımını engeller
 Hem de kesin başarıya götüren “en maliyetsiz manevra gücünü ve moral enerjisini” insana yükler
Tembellik ve isteksizliğin nedenleri farklı olduğu için, bunların hepsini bir seferde aşmaya çalışmak
yerine, bunları tespit edip teker teker uğraşmak daha tutarlı bir yöntemdir.
Niçin atalet ve meskeneti (tembellik ve miskinliği) yenmeliyiz?
 Çünkü tembellik, başarısızlık ve mutsuzluk sebebidir
 Tembellik, kişisel gelişmemizi ve yücelmemizi engelleyecektir
 Tembellik, eksik kapasite ile kendi kabiliyet ve karakterimizi körletecektir
 Tembellik, toplumdan giderek dışlanmamızı ve ahlâken dejenere olmamızı netice verecektir.
 Tembellik, tabii bir üyesi bulunduğumuz topluma ve tüm insanlığa karşı da bir haksızlık ve asalaklık
demektir
Peki bu denli kötü ve ürkütücü sonuçları olan tembelliği neden aşamıyoruz?
 Ya tembelliğimizin ve eksik kapasite ile hareket ettiğimizin farkında değiliz
 Ya başkalarının sırtından rahat ve risksiz yaşamayı bir gözü açıklık zannetmekteyiz
 Ya bu hastalığın mikroplarını kendi içimizde değil, dışarıda ve başkalarında aramak gafletindeyiz
 Ya da, kendimize olan öz güveni yitirmiş ve yaratılış gayemizi ve görevimizi unutmuş birisiyiz.
Çocuklarımız, yakınlarımız, ortaklarımız ve dava arkadaşlarımızın, atalet ve meskenetini niçin
kıramıyoruz?
 Çünkü, örnek yaşantımız ve insani yaklaşımlarımızla onlara güven veremiyoruz
 Uyarılarımızla davranışlarımız arasında uygunluk kuramıyoruz. Örneğin, onlara sigaranın kötülüğünü
anlatırken, kendimiz içiyoruz
 Sadece korkutarak veya umut dağıtarak değil, peşin imkânlar ve fırsatlar tanıyarak yaklaşmıyoruz
 Onlara sadece edebi laflar ve resmi sloganlar yerine, bizzat yardımcı ve yararlı olmaya
yanaşmıyoruz
 Onların geçici duygularını coşturmak, his ve heyecanlarına konuşmak yerine, paradigmalarını, ruhi
ve psikolojik dünyalarını değiştirmeye çalışmıyoruz
 Onları hayali ve hamasi hedefler yerine gerekli ve gerçekçi gayret ve rekabetlere sevk etmiyoruz
Şu sözler, kendi kuruntu ve kuşkumuzu ve uyuşukluğumuzu yenmek için, ibret ve hikmet doludur;
“Bugünü düne eşit olan aldanmıştır. Yarını bugünden kötü olan ise hüsrandadır” (Hz.Muhammed sav)
“Şu koca evrenin, geliştirebileceğimizden emin olabileceğimiz bir tek noktası vardır: Kendimiz!.. (T.
Henry Huxley)
“Antrenmanların her dakikasından nefret duyardım. Ancak kendi kendime; Sakın vazgeçme! Hayatının
geri kalanını şerefli bir şampiyon olarak geçirmek istiyorsan, bunlara katlanmalısın” dedim ve kazandım!”
(Muhammed Ali)
“Sonunda acı getirecek zevklerden uzaklaşmayan... Ve sonunda şeref ve mutluluk getirecek acılara
katlanamayan, gerçek huzur ve onura ulaşamaz!” (Montaigne)
“Her şeye olumsuz bakan ve homurdayan kimse, bir gün şans kapıyı çalınca yine gürültüden yakınır
ve fırsatı kaçırır” (Conidences)
“Hayat, bir bisiklete binmek gibidir. Pedalını çevirmeye devam ettiğiniz müddetçe, düşmezsiniz”
(Claude Pepper)
Evet,
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 İçinizdeki karamsarlık, kararsızlık, kolaycılık ve kaytarmacılık gibi, kendinize ait kuruntu ve kuşkular
dışında, hiçbir güç sizi durduramaz! Öyle ise;
1-Önce, sizi gayret ve hizmetten geri koyan batıl ve bozuk inanç ve düşünceleri bırakın
2-Bugün yapmadıklarınızın, gelecekte ve sonsuzluk ülkesinde, size neleri kaybettireceğini hesaba
katın. Arpa ekenin buğday biçemeyeceğini unutmayın.
3-Tembelliğinizdeki peşin ve gizli çıkarları saptayın ve çalışarak bunların daha güzeline, mükemmeline
ulaşabileceğinize inanın. Başkasının sırtından yaşayanın tez yaşlanacağını, komşudan gerdanlık çalanın,
ancak geceleri takınacağını hatırlayın...
4-Kendinizi motive edecek kitapları okumaya ve yararlı arkadaşlar bulmaya çalışın
5-Canınızın istediklerini değil, yapmanız gerekenleri tespit edin ve onlarla uğraşın
6- “Geniş düşünün, dar başlayın ve çabuk bitirmeye bakın”
7-Neleri mutlaka yerine getirmeniz ve neleri kesinlikle terk etmeniz gerektiğine karar verin ve
uygulayın
8-Rüzgarın hangi yönden estiği ile oyalanmayın. Siz, yelkenleri nasıl açmanız ve o rüzgardan ne
şekilde yararlanmanız gerektiğini araştırın!.. (Vera Peiffer)
9-Duygulu olun; şefkat ve merhamet güzeldir. Duyarlı olun; Çevrenizdeki, ülkenizdeki ve yeryüzündeki
haksızlık ve ahlâksızlıkları anlamak, perde arkası suçluları tanımaya çalışmak ve sorumluluk bilinciyle
bunları önlemede kendisini de görevli saymak erdemdir!..
Ama duygusal olmayın. His ve heyecanlarınıza kapılmayın. Vicdanınızın, aklınızın, inancınızın ve
insanlığınızın gereğini yapın.
Bütün bunları yaparken de sakın kibirlenmeye, böbürlenmeye, kendinizi dev aynasında görmeye
kalkmayın.
M. Kemal Atatürk’e atfedilen şu anlamlı ve önemli sözle, bu konuyu bitirmiş olalım;
“Muvaffakiyetlerde (zafer ve başarılarda) gururu ve kibiri yenmek... Felaketlerde (hezimet ve
başarısızlıklarda) ise ümitsizliğe direnmek lazımdır” Çünkü bu ikisi, yarışı kazanmanın
olgunlaşmanın anahtarıdır.

ve
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FARKLILIK FANTEZİSİ VE GÖSTERİŞ HEVESİ
“Herkes tarafından övülmek, hürmet ve rağbet görmek, şöhret olup dillere düşmek” amacıyla
yapmacık davranışlarda bulunmaya ve gösteriş yapmaya riyakârlık denir. Allah için olmak ve sevabını ondan
ummak yerine,sırf nefsi ve dünyevi maksatlar için,hayır, hizmet ve ibadet yapmak ve gösteriş meraklısı
olmak Efendimizin (sav) diliyle "Gizli Şirk" sayılmıştır. Cenab-ı Hak'ta (c.c) "(De ki... kim Rabbine
kavuşmayı arzu ediyorsa o Salih ameller işlesin, (fakat sakın yaptığı hizmet ve) ibadetlere (gösteriş
katarak) hiç kimseyi Rabbine ortak etmesin (gizli şirke girmesin!)”22 buyurmaktadır.

Riyakârlığın en yaygın hali de "Herkesten farklı görünmek" şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bulunduğu her yerde, "herkesten daha bilgili ve görgülü ve daha ileri görüşlü" olduğu havasına
girmek... "Sıradan, sade insanlardan biri olmadığı" izlenimi vermek... Entel geçinmek... Camide,
tekkede, ev sohbetinde... Herkesten farklı olduğunu göstermek... Seçildiğini sivrildiğini belli etmek...
Kılık kıyafetleriyle, davranış ve adetleriyle... mutlaka başka Müslümanlardan ve diğer insanlardan
farklı olmayı bir meziyet ve fazilet göstergesi zannetmek... Evet, bütün bunlar yaygın bir riyakârlık ve
farklılık fantezisidir.
Elbette hayır ve hizmet yarışı yapmak gereklidir, Rablerine rağbet (ve ibadet ) etmeye23 Takvada ileri
geçmeye çalışmak24 güzeldir... Ama bütün bunları gösteriş için, farklı görünmek için yapmak yanlış ve
yersizdir. Evi ve mobilyası herkesten farklı olacak... Arabası herkesten farklı olacak... Hareketleri ve havası
(!) herkesten farklı olacak... Her yerde ve her halde sırıtacak... Devamlı gündemde kalacak!.. İşte bütün bu
düşünce ve davranışlar

aslında şuur altına yerleşmiş

bir aşağılık kompleksinin

"üstünlük duygusu"

şeklindeki tezahüründen başka bir şey değildir.

Evet riyakârlık, farklı olmaya çalışmaktır!..
Hâlbuki insana yakışan yapmacıklık değil, tabiiliktir... Sivrilik değil, sadeliktir. Aleyhisselatü vesselam
Efendimiz meclisine yeni giren bir insan, O'nu (sav) diğer Sahabelerden kolaylıkla seçemez ve
tanıyamazdı... Zira Hz. Peygamber Efendimiz, ne oturduğu yeri, ne kılık kıyafeti, ne de diğer vaziyetleriyle
ashabından ve içinde yaşadığı toplumdan farklı olmaya ve göze batmaya çalışmazdı. Zaten Efendimiz (sav)
kılık kıyafet hususunda yeni, farklı ve köklü bir değişiklik ve devrimde yapmamıştı... Sadece mümin
hanımlarının “sıradan kadınlarından seçilmesi ve rahatsız edilmemesi” için başlarını örtmeleri ve vücutları
saklayacak bir dış elbiseye bürünmeleri emredilmişti. Zira kılık kıyafet; iklim şartları, coğrafi yapı farklılıkları,
toplumun genel geçim kaynakları ve hayat standartlarının etkisinde ve uzun zaman içinde örf ve adetlerle
oluşur ve medeniyetlerle olgunlaşır... Böyle tabii olarak oluşmuş bir kıyafeti kökünden değiştirmeye
yeltenmek yersiz ve yararsızdır...Dikkat edilirse Ebu Cehil'in kılık kıyafetiyle, Hz. Ebubekir'in (ra) kılık kıyafeti
arasında, ne cahiliyede ne de asr-ı saadette mühim bir farklılık görülmeyecektir. İkisinde de aynı geniş ve
uzun fistan, aynı cübbe, aynı sarık... Sadece bir tanıtım işareti olsun diye Müslümanların sarığı biraz arkadan
sarkık... Elbette İslam Medeniyeti, kendi modasını da geliştirecek, bu konuda da öncülük edecektir. Ancak
her konuda olduğu gibi bu konuda da tabiilik, tedricilik ve sadelik esas alınacaktır. Zaten Hz. Peygamber
Efendimizin (sav) sünnetlerinin bir kısmı temel ve genel kural ve kaideler hükmündedir. Her zaman ve her
yerde gerekli ve geçerlidir. Bir kısmı mana ve mahiyet olarak önemli ve devamlıdır... Ama şekil ve kılıf olarak
geçici ve değişkendir. Bir kısmı ise genel değil "özel"dir, evrensel değil "Bölgesel"dir.
Şimdi bazı yaşlıların ve sakatların zaruri ihtiyaç olarak kullanmaları gereken bastonlar dışında, bu
“sünnet”tir diyerek herkesin elinde uzun bir sopa ve asa ile dolaştığını düşünün... Bu tür asaların nice fazilet
ve faydasını sayanları düşünün!.. İşte şekilcilik, kuru ve şuursuz taklitçilik ve de böyle ucuz ve kolay
kahramanlıklarla "farklı görünme"cilik... Böyle değişik görünmeye çalışmak, göze batmaya ve gösteriş
yapmaya uğraşmak, ruhi bir rahatsızlık alametidir... Hamlık ve çiğlik işaretidir... Farklılık fantezisidir.
22
23
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Kehf: 110
İnşirah: 7-8
Furkan: 74
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Özellikle önem verilmediği, hürmet edilmediği, alkışlanıp övülmediği için üzülmek... Bunları elde etmek
için didinmek... Hakk’a değil, Halka tapınmaktır... Halık'a değil mahlûka yaranmaktır!..
Oysa Resulullah (sav) “ashabının arkasından yürümesinden, kendisine krallar gibi muamele
edilmesinden” asla hoşlanmaz, sevgi ve saygının içten ve samimi olmasını isterdi. Kendimizi göstermeye,
farklılığımızı belli etmeye, nefsimizi yüceltmeye gerek yoktur. Kim muttakidir, kim kıymetlidir, Allah
bilmektedir. Ve zaten insanların bize olan zannı, Allah'ın bizim hakkımızdaki kararını ve kıymetimizi asla
değiştirmeyecektir.
Ama davanın izzetini ve cemaatin şevketini göstermek, şer güçleri ve şeytani çevreleri
ürkütmek ve gönül erlerini cesaretlendirmek için gerektiğinde gövde gösterisine ve güçlü görünmeye
çalışmak... Cemaat ve teşkilatın şahsı manevisi olan Zatı yine davamızın izzeti ve selameti adına
alkışlamak yerinde olabilir... Bu nefs-ü hevamızın değil, mukaddes davamızın hatırına yapıldığı için
güzel ve gereklidir. "Siz kendiniz (nefsiniz ve aileniz) için istediğiniz şeyleri başkaları içinde arzu
etmedikçe kâmil mü'min olamazsınız." Hadisi şerifini de hatırlayarak, herkesten farklı olmak, üstünlük
taslamak ve riyakârlık yapmaktan sakınmak, edep ve erdem alametidir.
İslâm büyüklerinden Fudeyl Bin İyaz Hazretlerinin bu konudaki çok güzel tespitini de hatırlatmadan
geçmeyelim. Buyururlar ki:
"Evinde ve kendi halinde iken devamlı yaptığı bir ibadet ve hareketi, cemaat huzurunda iken, "İnsanlar
beni kınar ve riyakârlıkla suçlar" korkusuyla terk etmek, riyakârlık ve sahtekârlık işaretidir. Ancak başka
zaman devamlı işlemediği ve adet haline getirmediği bir sünnet ve ibadeti sırf insanlara gösteriş olsun diye
yapmak ise şirktir."
Sadece gündemde kalmak, dikkatleri toplamak ve farklılığını ortaya koymak ve ispatlamak hevesiyle,
gündelik adet ve hareketlerinde olsun, söz ve fikirlerinde olsun, kılık kıyafetinde olsun, güya orijinal, sivri ve
suni davranışlar sergilemek belki serbesttir ama, her halde sersemliktir.
Yine bu arada bize hiç gerekmeyen ve üzerimize düşmeyen işlerle ilgilenmek, boş ve lüzumsuz sözler
söylemek de, çok yanlış ve yaygın olan bir davranıştır. İnsi ve cinni şeytanlar, asıl öğrenmemiz ve yerine
getirmemiz gereken hususlardan bizi alı koymak, en azından birinci derece önemli ve öncelikli olan
hizmetlerimizi geri bıraktırmak için böyle malayani şeylerle bizi uğraştırır ve "boş boğazlar sınıfına ve
sıfatına" yaklaştırır.
"Rahmanın (makbul) kulları yeryüzünde mütevazı ve ağır başlı şekilde gezerler. Cahiller
kendilerine yakışıksız laflar ettiklerinde ise "Selâmet olsun" der (geçerler)"25
"(Gerçekten tevbe edenler) Yalan ve yararsız sözler ( konuşulan yerde) durmazlar. Böyle boş ve çirkin
söz (ve işlere) rastladıklarında bakar ve ciddiyetle oradan uzaklaşıp giderler."26
"(Felaha ve kurtuluşa erişecek müminler) Boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirirler."27
Mealindeki nice ayetler, bizleri vazifemiz olmayan ve yararı bulunmayan söz ve işlerden sakınmamız
gerektiğini bildirmektedir.
Hâlbuki bizim mutlaka öğrenmemiz ve yerine getirmemiz gereken görevlerimiz çoktur ve
sorumluluğumuz büyüktür... Buna karşılık, günlerimiz sayılı ömrümüz kısadır... Boşa geçirecek ve lüzumsuz
şeylerle bitirecek vaktimiz yoktur.
Misafirliğe gitmek ve hatta dinlenmek ve eğlenmek için bir araya geldiğimiz yerde bile, ya hizmet ve
tebliğle ilgili, başkalarına anlatmamız gereken bir konuyu müzakere etmeli, veya giderek yoğunlaşan siyasi
ve ekonomik zulümlerle ilgili çareleri ve bizlere huzur ve şuur verecek ayet ve hadis mealleri okuyup
dinlemeli, kısaca zikir ve istiğfar etmeden orayı terk etmemelidir.
Unutmayalım ki "Herkes (kendi) kazandığıyla (kurtulmak üzere Allah katında) rehindir.”28
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Kıyamet günü cennet ehli cehenneme giren suçlulara sorarlar:
"Sizi şu yakıcı ateşe ve azaba sürükleyen sebep nedir?" Onlar şöyle cevap verirler:
"Biz (doğru dürüst) namaz kılanlardan değildik" "Yoksulları da yedirmez (ve giydirmez)dik"
"Boş ve batıl şeylere dalanlara katılır (vaktimizi boşa geçirirdik)."29
Ne kendisine ne de hazır dinleyenlere hiç faydası olmayan lüzumsuz sorular sormak ve bilgiçlik
taslamak da ayrı bir boş boğazlıktır. Daha önemli ve gerekli sorular ve cevaplar konuşulmasın diye, maksatlı
olarak basit teferruat sorularıyla gündemi işgal etmek ise kasıtlıdır ve fesatçılıktır. “Müslümanlar cihat ve
teşkilat gayreti taşımasın... Siyaset ve hürriyet şuuruna varmasın... Tağutların zulmüne karşı
çıkmasın” diye hep tarihi kahramanlık hikâyeleriyle ve heyecanlı konuşmalarıyla cemaati avutan ve
oyalayan kimselerin yaptığı da "Lağviyat"tan başka bir şey değildir ve maksatlı olarak, insanlara açıklamak
üzere gönderilen Kur'ani gerçeklerin bir kısmını örten ve gizleyenlere her şey lanet etmektedir...30 Ve zaten
geçmişteki mümin veya münkir kavimlerin hayatı ancak ara sıra ibret ve hikmet dersi çıkarmak için okunur ve
anlatılır. Yoksa hep onların hayali ve hatırasıyla yaşamak ve avunmak doğru değildir. Çünkü "Onlar bir
ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, bizim kazandıklarımız ise bizimdir. Biz onların
yaptıklarından sorulmayacağız. (Kendi yaptıklarımızla tartılacağız)"31
Bir hadisi kutsi de ise Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:
"Şayet siz kalbinizde bir kasavet ve katılık bulursanız... Vücudunuzda bir ağırlık ve rahatsızlık
duyarsanız... Rızkınızda bir darlık ve kıtlık, malınızda bir noksanlık olduğunu anlarsanız... Muhakkak
biliniz ki, bu durum yararsız ve hayırsız söz ve işlerle uğraşmanızdan dolayıdır." Mü'min, dinini ve
davasını ciddiye alan insan demektir. Öyle sadece laf olsun diye konuşmaz ve gösteriş yapılsın diye işe
karışmaz...
Yıllardır, konferanslar, sohbetler ve seminerler şeklinde anlatıldığı, bantlar ve kitapçıklar halinde
çoğaltıldığı halde, "Ülkemizin sorunları ve çözüm yolları" gibi önemli konulardan hala ilgisiz ve yetersiz
bulunup da, bunları anlamaya ve öğrenmeye gayret etmeyip, kahramanlık hikâyeleri, İsrailiyat tefsirleri veya
edebiyat sohbetleriyle vakit öldüren bizler!..
Çevresinde, köyünde ve mahallesinde, hala ülkemizdeki ve yeryüzündeki zulümlerden ve bunlara
karşı Milli girişim ve gelişmelerden habersiz yaşayan ve batıl düşüncelerin tuzağında çırpınan insanlar
varken: Ve hala kurtuluş davamızın siyasi sinir sistemi olan, teşkilat ve irtibat şuuru oturmamışken, "camileri
güzelleştirme ve çevre kültürünü geliştirme" derneklerinde hizmet gören bizler!..
Bir milyonluk koca şehirde Milli basın hala 100 tane satarken, "Tarikat dergilerini, hikâye ve ilahi
bültenlerini" kapı kapı dağıtıveren bizler!..
Ve bütün bunlara rağmen hala "Şuurlu Müslüman ve huzurlu insan" geçinen bizler!.. Yani, nafilelerle
meşgul olmaktan, farzlara fırsat bulamayacak kadar kendisini gayretli zanneden bizler!.. Bilmem, bu
yanlışlıklarımızın bu yersiz ve yararsız davranışlarımızın farkına ne zaman varacağız ve bu gafletten nasıl
kurtulacağız?.. Hâlbuki "İyilikleri yürütme, kötülükleri önleme" gibi farzların ifasını engelleyecek sünnetlerin,
terk edilmesi vacip sayılmıştır.
Ya Rabbi! Kolayımıza geleni değil, bize emredileni yapmaya gayret ver!.. Yersiz ve yararsız söz ve
hareketlerden bizleri uzak tut! Öncelik ve özellikle bilmemiz ve yerine getirmemiz gereken gayret ibadet ve
hizmetlerden geri koyacak, fantazi işlerden bizi kurtar Allah'ım!.. Amin!..
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SEVGİ VE SAMİMİYET SAHTECİLİĞİ
Günümüzde, “insanları sömürmek ve başkalarının sırtından geçinmek,” sadece zalim devletler ve
şirketler tarafından değil; fertler, dernekler ve partiler tarafından da, insafsızca sürdürülmektedir. Kimileri
akrabalarının, kimileri arkadaşlarının, kimileri bağlılarının, kimileri taraftarlarının kendilerine gösterdikleri
sevgi, samimiyet ve teslimiyeti istismar etmektedir. Bu tipler “Her şey benim için, herkes benim için...”
düşüncesiyle hareket ederek bencil ve beleşçi bir tavır sergilemektedir.

Akraba istismarı:
İnanç ve insaf ehli kimseler “Allah’ın birleştirilmesini ve devam ettirilmesini emrettiği (Akrabalık
bağlarını ve haklarını) korurlar. (Bu konuda) Rablerinden saygı ile sakınırlar, (Akrabalarına kötülük
yapmak, veya onlardan uzaklaşmak sonucu çekilecekleri) kötü hesaptan korkarlar”32 Ve hele “Eline
imkân ve iktidar geçince akrabalık bağlarını asla koparmazlar”33
Ama bazı kötü niyetli ve çürük zihniyetli kimseler, akrabalarının ilgi ve sevgilerini istismar ederler.
Örneğin, onlardan borç alıp vaktinde ödemezler. Kefil gösterip mahcup ederler... Kendisine arka çıkmaları
için gereksiz kavgalara sürükleyerek onlara sıkıntı verirler. Hatta hadisi şerifte de ikaz edildiği gibi,
birbirlerinin evlerine rahatlıkla girip çıkabildikleri için, bazıları yakınlarının namuslarına bile göz dikebilirler.

Tabi ve taraftar istismarı:
Kimi kişi ve kuruluşlar da mürit ve müntesiplerini (bağlılarını ve taraftarlarını) istismar ederler. Onların
teslimiyet (güven) duygularını sömürerek ve onların sırtına binerek servet ve şöhret devşirmeğe yeltenirler.
Bazı Tarikat şeyhleri müritlerini, bazı Hoca efendiler talebelerini, bazı siyasetçiler gönül verenlerini, bazı
sendika ve dernek yöneticileri ise kendi üyelerini, şahsi heves ve hesaplarına alet ederler. Onların ne
dünyalarını ne de ahiretlerini düşünmezler. Böylesine suistimal ve istismar edilen kimseler ise, kıyamet
günüde: “Şöyle derler: Ey Rabbimiz! Biz efendilerimize (din alimlerimize ve şeyhlerimize) ve (devlet ve
siyaset) büyüklerimize itaat (ve itimat) ettik. (Ama, maalesef) onlar bizi (Haktan) saptırıp yanlış yollara
götürdüler. Rabbimiz, (Şimdi) onlara (bu) azaptan iki katını ver, ve büyük bir lanetle onları kahret!”34

Dost ve arkadaş istismarı:
Genel İslam kardeşliği ve tüm insan haklarını gözetme gereği yanında, özel ahbaplık ve arkadaşlık
ilişkileri de oldukça önemlidir. Anne-babanın, hısım akrabanın, yetim ve yoksulların, komşu ve tanıdıkların,
yolda kalmışların ve emrimizde çalışanların yanında, “Beraber olduğumuz arkadaş”lara da ihsanda
bulunmamız ve iyi davranmamız istenmektedir.35 Bize inanıp güven duyan, gönül alçaklığıyla sevip sayan
ve her yönüyle teslim olan36 arkadaşlarımıza hakaret ve hıyanet etmek ve onları kullanmayı düşünmek
şeytani bir karakter örneğidir ve günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. “Biz onlara bazı yakınarkadaşlar musallat etmiştik ki, bunlar, önlerinde ve arkalarında onları (önceki hatalarını ve
gelecekteki yanlışlarını) kendilerine süslü gösterdiler”37 ayetinde haber verilen tipler, saf ve samimi
dostlarını istismar etmektedir.
Hatta “Rahmanın zikrinden yüz çeviren (ve Kur’an’ın açık hükümlerini görmezlikten gelen) kimselere,
(ceza olarak) şeytan (ruhlu birileri) musallat kılınır. Artık bu onun yakın arkadaşıdır. Bu (şeytan ruhlu
arkadaşlar) onları yoldan saptırırlar. Ama (bu zavallılar) kendilerinin gerçekten hidayette (ve en hayırlı yol
üzerinde) olduklarını sanırlar. Ta ki, sonunda Allah’ın huzuruna vardıklarında yanıldıklarını anlar ve bin
pişman olarak: “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar uzaklık bulunsaydı. Meğer sen ne
kötü arkadaşmışsın” diye sızlanırlar”38
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Bu dost ve arkadaş istismarı genellikle şu şekilde ortaya çıkmaktadır.

1- Çıkar sağlamak:
Sadık ve samimi kimselerin “kendileri ihtiyaç duysa bile, (din ve dava kardeşlerini) öz nefislerine
tercih etmeleri”39 gerekirken tam tersine, sadece onlardan yararlanmak için dost gözükmek, riyakârlık ve
sahtekârlık örneğidir. Yahudi “Ahbar” ları ve Hıristiyan “ruhban”ları gibi, din alimi ve maneviyat ehli geçinerek,
insanların mallarını (Hizmet ve hediye perdesi altında) haksızlıkla alıp yemek ve (kendisine itimat ve itibar
eden kimseleri zalim sistemlere uşak haline getirmekle) Allah’ın yolundan çevirmek” Kur’an’da şiddetle ve
nefretle yerilmektedir.40 Dost ve arkadaşlığını pazarlık konusu yapan, sevgi ve samimiyetine karşılık rüşvet
almaya kalkışan ve bu yüzden “Kendilerine (umdukları) verilince hoşlanan, verilmeyince gazaplanan”41
tipler maalesef her yerde ve her kesimde görülmektedir. Bazı kimseler de, mürit ve müntesiplerini, bağ ve
bahçelerinde, ticaret ve iş yerlerinde ve şirket temsilciliklerinde ya karın tokluğuna, ya da düşük bir fiyatla
çalıştırdıkları ve “mükâfatlarını ahirette alacakları” vadiyle istismar ettikleri bilinmektedir. Müslümanların ve
yakın dostların, hayır ve hizmet yolunda

yardımlaşmaları, zaman zaman hediyeleşmeleri ve birbirine

ikramda bulunmaları elbette güzel ve gereklidir. Ama bütün bunları bir istismar vesilesi yapmak günahtır ve
çirkindir.

2- Riske atmak:
Mürşitlerin, davetçilerin ve ağabeylerin, “Allah’ın elçisi gibi, mü’min kardeşlerine devamlı şefkat
ve merhamet gösteren, onların sıkıntı ve sorunlarına oldukça üzülen ve onların üzerine titreyen ve zor
duruma düşmelerini asla istemeyen”42 bir ahlâk ve anlayışa sahip olmaları gerekirken, maalesef bazıları
yakınlarını ve dostlarını hiç acımadan, çok riskli ve tehlikeli işlere itiverirler. Bunların teşvik ve tahrikleri
sonucu çeşitli sıkıntı ve zorluklara uğrayan kimseleri ise bu kötü günlerinde yalnız bırakır ve terk ederler.
“Bir işi beceremediniz... Yanlış hareket ettiniz.” diye, üstelik onları suçlu ve sorumlu gösterirler. Yok eğer
bu girişimler, hayırlı ve başarılı sonuçlanırsa, bütün şeref ve sevabın, kendilerine ait olduğunu ima ederler.
Bunun akıl ve planlarının kendilerinden çıktığını söyler ve sahiplenirler.

3- Fesat çıkarmak:
Bazı kimseler de giderek sevilen ve sivrilen arkadaşlarını, ya kıskandırarak veya birbirlerine kışkırtarak
didişmelerini ve böylece gözden düşmelerini sağlamayı düşünecek kadar seviyesizleşmektedir. Kendini dost
bilen ve kendine güvenen kimselere sureti haktan görünerek, öyle fesatlıklar öğütler ve öylesine fitneler
örgütler ki, bunların sonucu, nice yuvalar yıkılmakta ve nice dostlar birbirine girmektedir.

4- Fırsatçılık yapmak:
Bazı kimseler de, Allah’ın rızasını kazanmak ve insanlara hayırlı olmak için değil, sadece yetkilerinden
ve yeteneklerinden yararlanmak için mürit ve muhip (dost) edinirler. Çevresindeki insanlara ve arkadaşlarına,
dava gayretlerine ve takva ölçülerine göre değil, kendilerine hizmet ve hürmetlerine göre kıymet verirler.
Servet ve şöhret sahiplerine özel ilgi gösterir. Ve böylelerinin hocası ve arkadaşı olmakla övünürler. Kısacası
fırsat düşkünüdürler ve fırsatları değerlendirirler. Ve tabi böyleleri, imtihan sırrıyla ve Allah’ın yularlarını
uzatmasıyla, belli bir zaman kazanmış ve karlı çıkmış gibi gözükseler de, eninde sonunda fark edilip terk
edilirler. Başkaları için kazdıkları kuyulara kendileri düşerler. Toplumda nefretle yâd edilip, kimse tarafından
yüz verilmez ve ilgi gösterilmez hale gelirler. Yani daha dünyada iken fitne ve fesatlıkların ve herkesi
sömürme hesaplarının cezasını görür ve çekerler. Hem İslami, hem ilmi ve iktisadi, hem de siyasi hizmet ve
hayatlarını hüsran ve hezimetle bitirirler.
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NANKÖRLÜK ALAMETLERİ VE HIYANET PSİKOLOJİSİ
Kanser; vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin, bir müddet bulundukları organdan
beslenmelerine ve diğer hücrelerle de uyum içinde hareket etmelerine rağmen, daha sonra çevresiyle
olan işbirliği ve dayanışmayı keserek birdenbire ve bencil şekilde kendi hesabına büyümeleri ve
vücudun dengesini alt-üst etmeleridir. Nankörlük de, aynen kanser gibidir. Sosyal yapının birer
uyumlu üyesi ve hücresi olması gereken insanların, düze çıkınca, önceleri beslendikleri ve birlikte
hareket ettikleri çevrelerinden kopmaları ve sadece kendi kendilerine hizmet etmeleri ve toplum
bünyesinden ayrı ve ayarsız biçimde urlaşıp büyüme niyet ve hıyanetleridir.
Nankörlük, Farisi’ce; “Ekmek vereni görmemek, üzerinde hakkı ve emeği olanları unutuvermek, iyilik
ve ikramı inkâr etmek ve kadir kıymet bilmemektir.”
Nankörlük: Darlıktan rahatlığa, yoksulluktan varlığa, sıradanlıktan makam ve iktidara çıkarılınca
hemen havalara girmek... Veya hastalık ve sıkıntıya uğrayınca itiraz ve isyana yönelmektir...
Kur’an’da “küfür/inkâr”la nankörlüğün aynı kelime ile ifade edilmesi, oldukça dikkat çekicidir. Hatta bazı
ayetlerde “şirk”, “şükr”ün zıddı olan bozuk bir tavır şeklinde bildirilmiştir. Nankörlük; mümine ve mertliğe
yakışmayan bir vefasızlık ve vasıfsızlık örneğidir... Ve çok çiğ ve çirkin bir vicdansızlık alametidir...
Nankörlüğün en çok gözlenen, ama zararsız bir düşünce ve davranış biçimi zannedilen şekli:
Lütfedilen nimetlerin, önem ve öncelik sırasını kavramamak... Kendisine “hidayet, istikamet, feraset, sıhhat,
afiyet” gibi çok değerli faziletler verilmişken bunları küçümseyip, “servet, şöhret ve siyasi etiket” gibi geçici
nimet sahiplerini kıskanmak ve onlara yerinmektir. Ve yine, üzerimizdeki nimetlerin asıl sahibi olan Allah’ı
unutup, bütün methini ve muhabbetini, o nimetlerin kendisine ulaşmasına zahiren vesile olan kişilere
yönelmektir. Elbette insanlara teşekkür edilmelidir. “Çünkü insanlara teşekkür etmeyen, Allah’a
şükretmemiş gibidir” (Hadis)
Ancak, her nimeti ve her halde Allah’tan bilmek ve bütün kalbimizle O’nu sevmek ve şükretmek
gerekir ve görevimizdir. Bize altın madalya gönderen padişahı unutup, o hediyeyi evimize getiren
postacının elini ayağını öpmek, ne kadar edepli, erdemli ve isabetli bir davranış sayılabilir?. Ama
bunun zıddı olarak, Allah’ın rahmet ve faziletlerinin bize ulaşmasına vesile ve vasıta kıldığı anne
babalarımızı, hocalarımızı ve dostlarımızı “ Size minnet borcum yok... Bunlar bana Allah’ın
ikramıdır..” diye terslemek de; elbette nankörlüktür ve terbiye dışı bir harekettir.
İnsanları: a) Vefa gösterenler ve teşekkür ehli, b) Nankörlük edenler ve hıyanet ehli diye ikiye
ayırmak münasiptir. Zaten:
“Bu Rabbimin bana ihsanıdır; şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü göstereceğim, beni
denemek istiyor”43 ayeti bu gerçeği bildirmektedir.

Hem Rabbimizden gelen nimetlere, hem insanlardan gördüğümüz iyiliklere teşekkür etmek
ve hatırını bilmek İslam’ın ve insanlığın gereğidir. Başkasına yaptığımız iyilikleri unutmak ve
kesinlikle başa kakmamak; ama bize karşı yapılan iyilikleri asla hatırımızdan çıkarmamak bir
olgunluk alametidir. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve tanıdıklarımıza; onlardan yararlandıkça
yakınlık göstermek ama, artık ihtiyacımız kalmayınca, istediklerimizi alamayınca ve onlara ilgi
göstermek ve iyilik etmek makamına kavuşunca; hemen alakayı kesmek ve yüz vermemek
nankörlüktür, insanlıktan nasipsizliktir.
“Andolsun ki, eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet ve fazilet) tattırsak... Sonra da, ondan
çekip alsak, hemen umutsuzluğa düşer ve nankörlüğe başlar”44 ayeti de, genellikle, daha önce iyilik ve
43
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ilgisini gördüğümüz, bizim için birçok faydasına ve fedakârlığına şahit olduğumuz akraba ve
arkadaşlarımızdan, artık kendilerinden çıkar sağlama ihtimali ve ümidi kalmayınca, onlardan yüz çevirmek ve
alakayı kesmek şeklindeki nankörlüğün yaygın olduğuna işaret etmektedir.

Nankörlük, özellikle rahatlığa ve ferahlığa ulaştıktan ve düze çıktıktan sonra baş
gösterir.
“Size denizde sıkıntı dokunduğu (ve batma tehlikesi olduğu) zaman, Allah’tan başka
tapındıklarınız kaybolup gider (sadece Allah’a yalvarırsınız) Ama sizi kurtarıp da karaya (çıkardığı)
zaman, yine yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan çok nankördür”45 ayeti bu durumu haber vermektedir.
Yani: Darda kalınca ve sıkıntıya uğrayınca Rabbimizi ve dostlarımızı hatırlamak, ama düze çıkınca hepsini
unutmak; nankörlük hastalığının ve karakter hamlığının en açık göstergesidir. “İnsana nimet verdiğimiz
zaman (ibadetten ve insani değerlerden) yüz çevirir. Ona (bir) kötülük (ve zarar) dokunduğunda ise
hemen, ümitsizliğe kapılır”46 ayeti de bu bozuk psikolojiyi dile getirmektedir.
Nankörlüğün önemli bir sebebi ve göstergesi de: “Zenginlik, güzellik gibi nimetleri, makam ve mevkileri,
bilgi ve becerileri; hep kendi gayret ve kabiliyeti sayesinde kazandığını sanmak ve savunmak... En başta
bütün bunları veren Rabbini... Sonra da anne babasını, ustalarını ve üstatlarını, yardım eden ve emeği
geçen yakınlarını ve dostlarını unutarak “Ben yaptım, ben başardım, ben kazandım” havalarına kapılmak
şeklindedir. Bu gün pek çok siyasetçinin, servet ve etiket sahibinin, kendilerini o noktalara taşıyanları
unutmaları hep bu nankörlüğün neticesidir. “İnsana bir zarar dokundu mu (ve çaresiz kaldı mı) bize
yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdik mi “Bu bana (kendi) bilgim (ve becerim) sayesinde
verilmiştir”47 diyerek nankörlük etmektedir.

Her hangi bir nimeti fark etmemek... Bunu Allah’tan bilmemek, değersiz ve gereksiz
görmek... Veya insanlardan gördüğümüz iyilikleri küçümsemek, onları böyle hareket etmeye ve
bize hizmete mecbur zannetmek... Yapılan ikram ve iltifatı yeterli ve önemli görmemek... Kısaca,
Rabbimize ve çevremize gönülden ve gereği kadar teşekkür etmemek de başka bir nankörlük
çeşididir. Adiliktir ve edepsizliktir! “Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sayısız) lütuf sahibidir. Ancak
insanların çoğu şükür etmemektedir.”48 ayeti bunu ifade etmektedir.
Nankörlüğün diğer bir türü ve tezahürü de, sayısız nimetler veren Rabbinden birazcık musibet
erişince... Veya çok büyük iyilikler gördüğü birilerinden, küçücük bir terslik gelince hemen itiraz ve isyana
başlamak şeklindedir. Ve uğradığı belalar ve başarısızlıklar yüzünden başkalarını sorumlu tutmaya ve hatta
kaderini ve Rabbini suçlamaya yönelmesidir.
“Eğer, elleriyle yaptıkları (yanlışlıklar) yüzünden başlarına bir kötülük gelirse (o zaman kendi
hatasını anlayıp düzelteceğine, suçu kaderine ve çevresindekilere yüklemek suretiyle) insan
ziyadesiyle nankörlüğe düşmektedir”49
Nankörlüğün çok sık gözlenen ama özenle gizlenen bir tezahürü de: Allah’ın lütfettiği servet,
ilim, siyasi yetki gibi nimetleri hep kendisi ve ailesi için kullanmak... Başkalarının yardımına
koşmamak... Hayır yapmamak... Ve hele biraz sıkıntı ve sarsıntıya uğrayınca hemen sızlanmak ve
şikâyetçi olmak şeklindedir...
“Gerçekten insan sabırsız yaratılmıştır. Kendisine şer ve keder dokunursa hemen sızlanır. Ama
bir hayır sahibi kılınırsa (başkalarıyla paylaşmayı men eder) ve kıskanır. Ancak, (şuurla ve huzurla)
namaz kılanlar ayrı... Ki, Onlar; namaz (ve niyazlarında, kulluk ve sorumluluk yolunda) devamlıdır. Ve
45
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onlar (bilir ve gereğini yerine getirir) ki; mallarında, ihtiyacı olup isteyenlerin (çalışıp kazanma
imkânından) mahrum ve yoksul kimselerin de hakları vardır”50 ayetleri bu konuda bizleri ikaz etmektedir.
Nankörlüğün diğer bir türü ise; Mevla için değil de sadece menfaat için sevmek... Birilerinden yarar
sağladığı ölçüde ilgi göstermek... Bu yardım ve yararlar kesilince veya bu kişiler yüzünden ufak bir sıkıntıya
düşünce hemen hıyanet ve hakarete yönelmektir. “Ama, Rabbi, Ona ikram ve ihsan ederek ve nimetler
vererek imtihan ederse (buna memnun olur ve) “Rabbim beni seçti ve şereflendirdi!” der. Ama,
birazcık rızkını kısarak (ve bazı sıkıntılara sokarak) imtihan etse: “Rabbim bana haksızlık ve hainlik
etti” der”51 ayetleri çürük inanç ve ahlâk sahiplerini yermektedir.
“Ey İman edenler! Allah’a ve Resulü’ne hıyanet etmeyin... Ve bile bile emanetlerinize de hıyanet
etmeyin”52 ayeti de: Haklı bir harekete ve onun hayırlı liderine hıyanet ve nankörlük edenleri ve emanet
olarak verilen görev ve yetkileri suistimale yönelenleri uyarmaktadır.

Kur’an’da küfür ile nankörlüğün aynı kelime ile anlatıldığını ve bunların özde birbirine
yakınlığını ve münafıklığını şu ayet çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır:
“(Allah ve Peygamber hakkında kötü söz) konuşmadıklarına dair (yalan yere) yemin ederler.
Hâlbuki (hıyanet ve nankörlük ederek) o küfür sözünü söylediler. Böylece Müslüman olduktan sonra
küfre ve nankörlüğe düştüler. Ve (İslam davasını bitirmek gibi) asla başaramayacakları bir işe
yeltendiler. (Allah’ın emirlerini ve Hak dava öncülerini) kınamalarının ve kıskanmalarının sebebi ise;
Allah’ın kendi lütfu keremi ile onların (her yönden) gani (varlık ve saygınlık sahibi) olmalarından
başka bir şey değildir”53
Hz.Peygamber Efendimizin (S.A.V):
“Cehennem ehlinin birçoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Oraya küfürleri sebebiyle
girmişlerdi... Ama bu Allah’a iman etmedikleri için değil, kocalarına karşı küfranı nimet içine girdikleri
ve yapılan iyilikleri inkâr ettikleri hatta, dünya durdukça iyilik ve ikram edilse, ama küçücük bir
istekleri yerine getirilmese veya azıcık (sıkıntılı) bir şey görseler hemen nankörleşip: Senden hiçbir
hayır görmedim!” demeleri yüzündendir”54 hadisinde de küfürle nankörlük aynı kelime ile anlatılmıştır. Ve
dolaylı biçimde, nankörlüğün, bir kancıklık ve kahpelik sıfatı olduğu da böylece vurgulanmış olmaktadır.

Ve yine çok dikkat çeken ve üzerinde durup, ciddi bir durum değerlendirmesi
yapmamız geren bir konu da; Kur’an’da “Şirk”in, “Şükr”ün zıddı olarak anlatılmasıdır.
“Sizi karanın ve denizin karanlık ve korkularından kurtaran kimdir? (Böyle çaresiz bir sıkıntıya
düşünce) “Bizi bundan kurtarırsan, mutlaka Sana şükredenlerden oluruz” diye yalvarıp O’na duada
bulunursunuz. De ki: Sizi o durumlardan ve diğer bütün sıkıntılardan Allah kurtarır.Sonra siz (tekrar
gaflet ve nankörlüğe düşüp) O’na şirk koşuyorsunuz”!?55 ayetleri şükürsüzlüğü ve nankörlüğü, şirk ve
küfürle eş tutmaktadır.

Rabbimizi ve dostlarımızı; dar zamanda hatırlayıp, rahatlık da unutmak... Yokluk ve
sıkıntı anında yalvarıp, yanaşıp, ama imkân ve iktidar sahibi olunca unutmak da elbette
nankörlüktür ve tabi cezasız kalmayacaktır.
“Gemiye bindikleri (ve tehlikeye girdikleri) zaman, dini sadece Allah’a has kılarak (canı
gönülden) dua ederler. Ama onları karaya çıkarıp kurtarınca, hemen şirk koşmaya (ve nankörlük
yapmaya) başlarlar... Onlar batıl (düşünce ve düzenlere) inanıp, Allah’ın nimetlerini inkâr mı
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ediyorlar?”56 ayetleri de ilahi bir ihtardır.

Hâlbuki, şükür nimetlerin sigortasıdır, şükürsüzlük ise Allah’ın kahrına ve gazabına ve
nimetleri elimizden çekip almasına sebep olmaktadır. Maddi ve manevi iyilik gördüklerimize
teşekkür etmek, onlara Allah için hürmet ve muhabbet beslemek vefa borcudur, vicdani bir
sorumluluktur... İmani ve insani bir olgunluktur. Ama nankörlük ise; bayağılık ve çok aşağılık bir
davranıştır. Hatta insanlar arasında güven ortamını sarstığı için bir nevi bozgunculuktur.
“Andolsun ki, eğer (Bana ve iyilik erbabına) şükrederseniz (muhakkak nimet ve faziletlerimi)
artırırım... Ama (Rabbinize ve iyilik gördüklerinize) nankörlük ederseniz, (belanızı bulursunuz) çok
çetindir, azabım!”57 ayeti, kulaklarımıza küpe olacak, ilahi buyruktur.
“Hem bana, hem de anne-babana şükret! Dönüş yalnız banadır. (Şükür mü, nankörlük mü
yaptığınızın hesabı sorulacaktır)”58 ayetinde de, açıkça hem, üzerimizdeki bütün nimet ve faziletlerin gerçek
sahibi olan Yüce Rabbimize, hem de, bu nimetlerin bize ulaşmasına vesile olan başta ana-babamız, diğer
bütün yakınlarımıza ve sayelerinde maddi-manevi iyilik bulduklarımıza teşekkür etmemiz, onlara vefa
göstermemiz, sevgi ve saygıda olsun ikram ve ihsan da olsun önce onları gözetmemiz gerektiğini... Ve bütün
bunların bir gün hesabının görüleceğini, Cenabı Hak Hz.Lokman’ın oğluna nasihati şeklinde bizlere
duyurmuştur...
Sonuç: Nankörlerin, Ebu Leheb gibi, sonunda elleri kurumuş... Vefakar ve kadirşinas kimseler ise
gönül huzuruna, insanlık onuruna ve cennet mutluluğuna kavuşmuştur!.. Maalesef insanların çoğu “Fırsat
gavuru”dur. Yani iyilik veya kötülük yapma imkânı bulunmadığı zaman, sanki mülayim ve merhametli gibi
durur. Sana ihtiyacı olduğu süre hürmetkâr ve hizmetkar davranır... Ama bir de “Kendisini müstağni
görünce (artık kimseye ihtiyacım kalmadı zannedince) azgınlaşıp kudurur”59 Çünkü, ayarı ve ahlâkı bozuk,
mayası ve doğası çürük olan “insan, gerçekten Rabbine karşı (bile) nankördür”60
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AKIL VE ANLAYIŞ FAKİRLİĞİ
Akıl fukaralığı ve anlayış kısırlığı, maalesef her çağın ortak ve yaygın hastalığıdır. Bu
durum

Kur’an’da

“kalp

körlüğü”61,

“Şuursuzluk”62

“Akılsızlık”63

“Gaflet”64

şeklinde

anlatılmaktadır. Günümüzde genellikle “akıl” ile “zekâ” biri birine karıştırılmakta, zeki, bilgili ve
becerikli olan her insanın aynı zamanda “akıllı” olduğu sanılmaktadır. Hâlbuki, akıl ile zekâ, çok
farklı şeylerdir. Çünkü, her insan doğuştan belli bir zekâya sahiptir. Ancak akıl, belirli şartlara
göre oluşan ve olgunlaşan özel bir yetenektir. Yani, her akıllı insan, aynı zamanda zekidir. Ama
her zeki olan akıllı değildir. Kur’an bu durumu “...Onların çoğu akıl erdiremez (kimselerdir)”65
şeklinde ifade etmektedir. Evet, gerçek akıl, sadece Allah’a iman ve itaatle oluşabilmektedir. Ve
Kur’an, insanlığa bu üstün akıl ve anlayışı kazandırmak için gelmiştir. “Şüphesiz bu bir öğüttür.
Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.”66
Anlama, algılama, yorumlama ve bir konu üzerinde yoğunlaşma yeteneği olan zekâ sayesinde bir
insan çok şeyler öğrenebilir, ezberleyebilir, birçok bilimlerde detaylara inip derinleşebilir... Uzman ve otorite
sayılabilir. Bazı sanatlarda deneyim, birikim ve beceri sahibi olabilir. Ama bu insan yüce Yaratıcıyı ve
yaratılış amacını bilmiyorsa, o kimse gerçek akıldan nasipsizdir. Böyle nice etiketli, bilgili ve deneyimli
insanların birçok konuda, özellikle zor ve ani durumlarda hemen şaşkınlaştıkları, telaşa kapıldıkları,
çocuklaştıkları ve yanlış yaptıkları görülmektedir. Oysa Allah’a samimi bir imanla oluşan, ibadet, istikamet ve
iyi niyetle olgunlaşan akıl sahipleri ise, hiç eğitimli ve deneyimli olmadıkları konularda bile, iman ferasetiyle
cesaretli ve isabetli kararlar verebilmektedir. Evet, Allah’tan korkan ve samimiyetle Kur’an’a uyan her insan
böyle bir akıl ve anlayışı elde edebilir. Başkalarının çok zahmetli ve uzun süreli eğitim ve öğretimle
ulaşamadıkları “hızlı kavrama ve isabetli karar alma” yeteneğini kazanabilir. Ve maalesef insanların çoğu,
böylesine büyük nimete, iman ve itaat yoluyla ve kolaylıkla erişebileceklerinin farkında bile değildir.
“Ey iman edenler, eğer Allah’tan korkup (küfür ve kötülüklerden) sakınırsanız, O size furkan
67

verir”

Yani takva sahiplerine, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, mü'mini münafıktan, sadıkları

sahtekârlardan fark edip tanıyacak bir feraset verilir.
“Mü’minin ferasetinden sakının... (Çünkü) o Allah’ın nuruyla bakar (Böylece herkesin içyüzünü
ve her işin özünü hemen kavrayıverir)” “Bildikleriyle amel edenlere, Allah bilmediklerini (ve bilmesi
gerekenleri) de öğretir” “Kulum farzları yerine getirmekle benim rızamı elde eder. Ancak nafile
ibadetlere devam etmekle (her işini sünnetullaha uydurmak ve kötülüklerden sakınmak suretiyle
devamlı bir şuur ve huzur haline erişmekle) öyle bir dereceye gelir ki, artık onun gören gözü, duyan
kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı (kısaca düşünen ve değerlendiren aklı) ben olurum” mealindeki hadisi
şerifler de, iman, itaat ve iyiliklerle insanın gerçek bir akla, yüksek bir anlayışa ve örnek bir ahlâk ve yaşayışa
kavuşabileceğine işaret etmektedir.

Gerçek akıl sahiplerinin, ülkemizdeki ve yeryüzündeki sosyal değişimlerin ve siyasi
gelişmelerin asıl nedenlerini ve muhtemel neticelerini, herkesten ve hatta bu konuların uzmanı
sayılan kimselerden bile, önceden ve isabetle bilmelerini ve gerekli tedbirleri göstermelerini, pek
çok insan şaşkınlıkla izlemekte ve bunun sırrını çözememektedir. Hâlbuki bu durum, Allah’ın
iman ve itaat ehline verdiği bir nimet ve fazilettir.
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Ve bu akıl ve anlayış nimeti, takva ölçüsünde yani, nefsi terbiye ve manevi terakki nispetinde artış
göstermektedir. “Öyle ise, gücünüz yettiği kadar Allah’tan korkup-sakının, (O’nun emirlerini) dinleyin
ve itaat edin.”68 Mealindeki ayetler de, takva, tevekkül ve teslimiyet ölçüsünde vicdani duyarlılığın ve imani
anlayışın yükseldiğini ifade etmektedir, ve zaten akıl, bir bakıma vicdanın sesini dinlemektedir. Hayırlı ve
yararlı olanı yapma, hikmetli ve hakikatli konuşma, huzurlu ve onurlu yaşama, hazırlıklı ve ahlâki davranma,
dikkatli ve planlı bulunma gibi olgun ve olumlu sonuçları doğuran bu “akıl”, bağımsız bir yetenek olmayıp,
insana Allah tarafından verilen bir fazilettir. Çünkü Allah, sonsuz (tükenmez ve tıkanmaz) bir aklın sahibidir
ve dilediği kimselere, imanı ve takvası ölçüsünde bu nimeti vermektedir.
“Böylece sana, emrimizden bir ruh (akıl) vahyettik”69 “(Kalbi) ölü iken kendisini (imanla)
dirilttiğimiz ve insanlar içinde (sapıtmadan) yürümesi için kendisine bir nur (akıl ve anlayış)
verdiğimiz kimsenin durumu, (gaflet ve cehalet) karanlıklarında kalıp oradan bir çıkış (yolu)
bulamayan kimsenin durumu gibi midir?”70 ayetleri, aklın, Allah tarafından imanlı ve ahlâklı kullarına
lütfettiği bir nur olduğunu bildirmektedir.
Matematik, mühendislik, fizik, kimya, tıp, astronomi gibi ilimlerde ve bilgisayar teknolojisinde
ve hatta dini ve ahlâki ilimlerde, kendi zekâ yeteneği ve gayretiyle çok ileri derecelere yükselmiş bazı
insanların, Allah’a iman ve itaatlerinin artması gerekirken, hala küfürde ve kötü karakterde
bulunmaları, onların hidayet huzurundan ve akıl nurundan mahrum bulunduklarının göstergesidir.
“Şimdi sen, nefsü hevasını ilah edinen ve Allah’ın da bir ilim üzere kendisini delalete terk ettiği,
kulağını ve kalbini mühürleyip gözü üstüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık, Allah’tan sonra,
kim ona hidayet verecektir.?”71 Ve “Siz kitabı okuyup durduğunuz halde hala akıllanmayacak
mısınız?”72 ayetleri Allah’ı inkâr eden veya bildikleriyle amel etmeyen kimselerin akıl nurundan nasipsiz
kalacaklarını haber vermektedir.
Nice rütbeli ve rağbetli kimselerin, kültürlü ve entel geçinenlerin, hatta din alimi ve hizmet
önderi bilinenlerin, toplumu ezen ve sömüren gizli güçleri fark edemedikleri... Dostlarını ve
düşmanlarını seçemedikleri ve düşmanlarının güdümüne girdikleri... Ülkenin sorunları ve çözüm
yolları konusunda, tutarlı fikirler üretemedikleri hayretle gözlenmektedir.
“Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. (ve onlara asla güvenmeyin ve destek
vermeyin) Onlar size (her fırsatta) kötülük etmeğe ve zarar vermeğe çalışıyorlar... Size zorlu sıkıntı ve
acı verecek şeylerden hoşlanırlar... Bunların size olan buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa
vurmuştur. İçlerinde gizledikleri (kin ve nefret) ise daha büyüktür”73 gibi ayetlerin açık ve kesin
beyanına rağmen, din düşmanlarıyla sıkı fıkı olan sözde din adamlarının ve dindarların bu tavrı, tam bir “akıl
fukaralığı” değil midir? Ama buna karşılık: “Gece yarıları kalkıp namaz için kıyama duran ve secdeye
varanlar, canu gönülden itaat edip, Ahiretten korkan ve Rabbinin rızasını ve rahmetini umanlar”74
”(Haklı ve hayırlı) sözleri dinleyip, bunların en güzeline (ve nefislerine en zor gelenine) uyanlar var ya
işte onlar Allah’ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve bunlar temiz akıl sahipleridir”75
İşte bunlar:
a- Ahlâk ve fazilet örneğidir: Dürüst, samimi, cana yakın, alçak gönüllü, hoş görülü, yumuşak huylu,
merhametli, adaletli ve istikametli kimselerdir.
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b- Basiret ve feraset ehlidir: İmani akla erişen insanlar, feraset denen çabuk kavrama yeteneğine ve
basiret denen bir olayın gizliliklerini ve geleceğini sezme özelliğine sahiptir.
c- Hikmet ve hitabet ehlidir: Samimi, seviyeli ve etkili konuşmaları... Doyurucu, değerli ve ders verici
yorumları herkesi hayranlığa sevk etmekte ve kendilerine hürmet ve muhabbet edilmektedir.
d- Tedbir ve dikkat ehlidir: Gerçek akıl sahipleri hem dünya hem ahiret işlerinde daima tedbirli ve
temkinlidir. Bunlar her konuda uyanık ve dikkatli kimselerdir. İşlerini tesadüflere bırakmayıp, planlı ve
hazırlıklı hareket etmektedir.
e- Karakter ve şahsiyet sahibidir: Akıl erbabı, olgun, onurlu ve olumlu kişilerdir. Allah’a olan tevekkül
ve teslimiyetleri nedeniyle, hiç kimseye ve hiçbir şekilde asla boyun eğmeyen ve taviz vermeyen bir
karaktere sahiptir. Çünkü “Biz hidayet ve hakkaniyet üzere olduğumuz müddetçe, sapıklığa düşenler
bize zarar veremeyecektir.”76
Akıl sahiplerinin bu üstün özellik ve güzelliklerini fark eden, zeki insanlar, bunlara karşı gizli bir
hayranlık ve kıskançlık duymakta ve onları taklit etmeğe çalışmaktadır. Bu insanları böylesine farklı ve
faziletli kılan aklın kaynağının iman ve takva olduğunu bilmediklerinden, onların konuşmalarını, tavır ve
davranışlarını kopya ederek, aynı seviye ve saygınlığın kazanılabileceği sanılmaktadır. Ve tabi, bunlar
yanılmaktadır ve asla başarılı olamamaktadır. Çünkü bu yüksek anlayış ve ahlâkı doğuran aklın kaynağı, ne
bilgi, ne beceri, ne kültür ve ne de eğitim ve öğretim değildir. Bu aklın kaynağı gerçek imandır ve onu
besleyen ilim, ibadet, ittika, istikamet, ihlas, ihsan, islah gibi değer ve davranışlardır.

Bu yüksek akıl ve anlayışa ulaşan insanların, bu özelliklerini kaybetme endişesi de
vardır.
1. Şirk ve dalalet: Kur’ani hükümlerin bir kısmını gereksiz ve geçersiz görmek... Nefsi arzu ve
isteklerine veya herhangi bir eşya veya kişiye Allah’ın rızasından fazla önem vermek.
2. Gaflet ve meskenet: Varlıkları ve olayları Allah’sız düşünmek... Sebep ve vasıtaları takdirin
üstünde görmek... İbadet ve hizmetlerinde tembellik göstermek.
3. Dünyaya muhabbet: Gerçek değil gölge ve geçici varlıklar olduğu unutulan bu dünyanın mal
ve makam sevgisini gözünde ve gönlünde büyütmek... Ahirete hazırlığı ve Allah’ın rızasını
unutuvermek.
4. Hırs, haset ve hıyanet: Etiket ve servet sahibi olmak ve nefsi heveslerine kavuşmak için aşırı
hırs göstermek... Kıskandığı ve devre dışı bırakmaya çalıştığı insanlara hıyanet ve hakaret etmek.
5. Şeytana tabiiyet: Şeytanın haksızlığa ve hayâsızlığa sevkeden vesveselerine kulak vermek.
6. Şehvet ve şöhrete teslimiyet: Şehevi arzularına, şöhret duygularına yenilmek...
7. Bağımlılık ve esaret: Sigara, içki, uyuşturucu, Kumar, hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık gibi
her türlü kötü alışkanlık ve bağımlıklara kapılıp gitmek. Ailesine ve yakın çevresine aşırı düşkünlük
göstermek.
8. Aşırı sinir ve hassasiyet: Olur olmaz şeylere öfkelenmek, kızıp köpürmek... Veya çok basit
sıkıntı ve sorunları bile dert edip üzülmek... Asıl kafa yorulması ve üzerinde durulması gereken din ve
dava ile ilgili konuları önemsemeyip, dünyalık değersiz şeyler için sinirlenmek, küsmek ve
kederlenmek.. İşte bütün bunlar, aklı örten ve anlayışı körleten kötülüklerdir. Bu konuyu bir hadisi
şerifle bitirelim:
“Her şeyin bir aleti ve hazırlığı vardır. Mü’minin aleti ve anahtarı ise akıl’dır. Her şeyin bir bineği
vardır. (Hedefine ulaşmak isteyen) kişinin bineği ise akıl’dır. Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği ise,
akıldır. Her topluluğun bir hedefi vardır. Şuurlu kulların gayesi ise, akıldır. (gerçek iman anlayışına
ulaşmaktır.) Her kavmin bir davetçisi vardır. İbadet ehlinin davetçisi ise akıldır.
76
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Her tüccarın bir sermayesi vardır. Müctehidlerin (alim) (ve mücahit kimselerin) sermayesi akıldır.
Her ailenin bir reisi vardır. Sadıkların evi (olması gereken hayır ve hizmet kurumlarının) idarecisi
akıldır.
Harab olan her yerin bir tamirci ustası vardır. Ahiretin tamircisi ve cennetin hazırlayıcısı, akıldır.
Herkesin bir zürriyeti ve nesli vardır ki onunla bilinir ve hatırlanır. Fakat sıddıkların mirası ve
şerefli hatırası, akıldır.
Her toplumun sığınacağı bir çadırı vardır. Müslümanların çadırı ve kurtuluş sığınağı ise akıldır77.
Anlaşılıyor ki, gerçek imana ulaştıran ve Allah’a yaklaştıran bu akıldır. Kur’an’ın anlaşılmasını ve
yaşanmasını sağlayan bu akıldır. Çünkü Kur’an masal değil, mana ve misal kitabıdır. Kur’an’ın hükmüne ve
sünnetin hikmetine uymayan her şey batıldır ve bid’attır. Ve her batıl ve bi’dat ise, şeytana biattır. Bu imani
akıldan ve gönül uyanıklığından mahrum olanlarda “basiret körlüğü” vardır.
“Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz. Fakat asıl sinelerdeki kalpler kör olur.”78
“Kim bu dünyada (Hakikati görmeyecek şekilde kalbi) kör olursa, o ahirette de kördür:”79
“Bunların kalpleri vardır, bununla (derinlemesine düşünüp gerçeği) kavrayamazlar. Gözleri vardır,
bununla göremezler. Kulakları vardır, bununla işitemezler. Bunlar, (aynı beyni, gözü, kulağı bulunup ta,
yemekten ve şehvetten başka şey bilmeyen) hayvanlar gibidir. Hatta daha da beterdir. İşte bunlar
(Kur’ani gerçeklerden ve görevlerden) gafil kimselerdir”80 Ama “Gönülden Allah’a yönelen kullar için
(ibret ve hikmetle bakan) basiret (gözü)”81 verilmiştir.
“Gerçek şu ki, size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle (bakıp gerçeği) görürse kendi
yararına, kim de kör ve cahil olursa, kendi zararınadır.”82
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AHLÂKİ GEVŞEKLİK VE KARAKTER GELİŞİMİ
Anne babasından ilgi ve şefkat görmeyen, hatta sürekli hakaret ve şiddet gören, aile
kavgaları ve huzursuzluk ortamı içinde yetişen, bakıcılarının, yakınlarının ve kreş hocalarının
ters ve sert tepkilerinden etkilenen, cinsel istismar ve sapık davranışlarla taciz edilen, şiddet
içerikli ve şehvet tahrikli dizi ve flimler izleyen çocuklar… İmani telkinden ve ahlâki öğretilerden
habersiz büyütülen, Milli ve manevi değerler benimsetilmeyen, sadece dünyevi çıkarları ve
maddi amaçları gözetilen, nefsi ve hayvani dürtüleri devamlı tetiklenen çocuklar… Özellikle anne
babaları çalıştıkları, hafta sonları da biriken ev işleriyle uğraştıkları için, ihtiyaç duydukları ilgi ve
sevgi kendilerine yeterince verilmeyen, terbiyeli ve seviyeli arkadaş gruplarına katılıp
sosyalleşemeyen, cami ve sohbet gibi manevi atmosferden, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinden
mahrum ve başıboş büyüyen, çocuksu hevesleri ve doğal hareketleri sürekli bastırılıp ezilen ve
ürkütülen, böylece duyguları ve arzuları körletilip ertelenen çocuklar; maalesef kahramanlıkla,
korkaklık arasında, çok iyi insanlıkla şeytanlık sınırında, büyük fedakârlıkla zulümkârlık
ortasında çok ani değişiklik ve güvensizlik sergileyen ve nerede nasıl hareket edeceği
kestirilemeyen bozuk bir ruh haline ve psikolojik dengesizliğe düşebilmektedir. Bunların en
yaygın belirtisi ise; çirkin ve küfürlü sözler söylenmesi, kaba ve ayıp tepkiler verilmesi, edepsiz
ve terbiyesiz tavırlara yönelmesi, büyüklere hürmet ve riayet, küçüklere sevgi ve sahiplik
gösterilmemesi, kısaca hayâsızlık edilmesidir.
Hayâ ve utanma duygusu; bozulmamış fıtratın gereğidir ve imandan gelir. Fuhuş ve arsızlık ise, çirkin
ve edepsiz söz ve davranış demektir. Haddi aşan her şeye fâhiş denir. Buradaki anlamı, çirkin olan işleri,
açık kelimelerle anlatmak; müstehcen, yani edebe, ahlâka aykırı, açık saçık konuşmak ve şehvetine esir
olmak demektir. Abdest bozma ve cima (helal hanımıyla buluşma) için kullanılan kelimeleri bile örtülü
söylemek gerekir. Bu kelimeleri açıkça belirtmek fahiş ve çirkindir. Çünkü bunları dile getirmek, mürüvvete ve
dindarlığa uygun değildir, hayâyı giderir. Bunları anlatmak gerekince, açıkça ifade edilmeyip, kinaye olarak
söylemelidir! Kinaye, bir şeyi, açık anlamları başka olan kelimelerle dile getirmektir. Mesela, Allah-ü Teâlâ,
Kur’an-ı Kerim’de, cima için lems [dokunmak] kelimesini söylemiştir.83
Hadis-i şerifte, “Fahiş ve terbiyesiz konuşmayı adet haline getirenlere cennet haramdır”84 uyarısı
dikkat çekicidir. Dinimizde hayânın yeri çok mühimdir. Hayâsı olan, Allah-ü Teâlâ'dan utandığı için günah
işlemekten çekinir. İnsanlardan utanmayanın Allah'tan da utanmadığı bir gerçektir. Açıktan günah işleyen,
hem insanlardan, hem de Allah'tan çekinmediğini gösterir. “Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım”
demek yanlıştır ve azgınlık alametidir. Çünkü gizli işlediği bir günahı başkalarına açıklamak doğru değildir ve
bir nevi teşvik edicidir.
İnsanlardan utanarak, günahı gizlemek de hayânın gereğidir. Günahın açık işlenmesi, fâsıklara
cesaret verir. İnsanlar; “Falanca günah işliyor. Ben de işlesem ne çıkar” diyebilir. Riya olmaması için
nafile ibadeti gizlemek caizdir. Onun için, “Kabahat de gizli, ibadet de gizli” denmiştir. “Hayâ elbisesine
bürünenin ayıbı görülmez. Duyulunca hoşlanılacak şeyleri yapın! Kimsenin duymasını istemediğin ve
duyulunca hoşlanılmayan şeylerden kaçının” emredilmiştir. Hz. Ebu Bekir’in, “Hayâsız kişi, halk içinde
çıplak dolaşan gibidir” uyarısı önemlidir. Allah-ü Teâlâ’dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayâsızlık
da, imanın zayıf olduğuna alamettir. Hayâ, imanın temelidir.

Bunu gibi “sürekli sözünden dönmek, çelişkili tavırlar sergilemek, hakaret gördüklerine,
makam ve çıkar hatırına hürmet etmek, sık sık tavrını ve tarzını değiştirmek” pişkinlik halidir ve
karakterin yalama olduğunu göstermektedir.
Kâfirler, Müslümanların imanlarını yok etmek için, önce hayâlarını, yani utanma duygularını yok
etmeye yönelmiştir. Plajlarda, podyumlarda spor ve sanat adı altında avret yerlerinin açılmasına ve çıplak
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dolaşarak şehvetin kamçılanıp fuhşun yaygınlaşmasına önderlik edilmiştir. Fuhşu özendirmeye seks bilgisi
denmektedir. Eğlenmek için fuhuş içeren fıkralar üretilmektedir. Bu ve seks bilgilerine ilericilik ve faydalı bilgi
diyerek gençler hayâsızlığa itilmektedir. Moda salgınıyla göğüsleri, göbekleri teşhir edip toplumu
soysuzlaştırma sürecine hız verilmiştir.
Hayânın en kıymetlisi, elbette Allah-ü Teâlâ’dan utanmaktır. Allah-ü Teâlâ’dan utanan kimse, bütün
çirkin işlerden uzak duracak, kendine ve insanlığa daima iyilik yapacaktır. Müslümanlar hayâlarının
bozulmaması için çok dikkat etmeleri lazımdır. İslâmiyet, hem fen bilgilerinde çalışmayı, hem de güzel ahlâklı
olmayı, herkese iyilik yapmayı buyurmaktadır. Müslümanlar, cahillerin yalanlarına aldanmamalı, onların
çıplak dolaşmalarını, seks bilgisi adı altında fuhşu yaygınlaştırmalarını taklide çalışmamalıdır. Bütün
güzellikler, iyilikler İslâm ahlâkındadır. Bütün çirkinlikler ve kötülükler ise, ahlâksız ve hayâsız Batı’nın bozuk
hayat tarzındadır.

Onların oyununa gelmemelidir! İnsanların şerefi, ilim ve edepledir. Sanmayınız
ki şeref; mal, mülk ve nesepledir!
Bakınız banyoda kimse yokken de, peştamalsız yıkanmak mekruh sayılmıştır. Gerçi küçük yerde caiz
olur diyen âlimler de vardır. Bu bakımdan peştamal ile veya dizlere kadar uzun çamaşır veya don ile
yıkanmalı, omuzlarımızda bulunan meleklerden utanmalıdır. Hadis-i şerifte, “Çıplak durmaktan sakının!
Hep sizinle beraber bulunan ve yalnız cimada ve helâda ayrılan hafaza meleklerinden utanın ve onlara
saygılı olun!” buyrulmaktadır.
Yıkanırken olduğu gibi, otururken ve yatarken de Allah'tan utanmalıdır! Hadis-i şeriflerdeki:
“Yıkanırken örtünün! Allah, hayâ sahibidir. Utanıp örtüneni sever”
“Avret yerlerinizi örtün! Yalnız iken de Allah-ü Teâlâ'dan hayâ edin!” uyarılarına kulak asmalıdır.
Peygamber efendimiz, yüzükoyun yatan birine, “Kalk, bu yatış, cehennem ehlinin yatışıdır” ikazında
bulunmuşlardır. Yüzükoyun ve örtüsüz yatan birine de, “Bu, Allah'ın hiç sevmediği bir yatış şekli”
buyurmuşlardır.
Hadis-i şeriflerde:
“Hayâ ve az konuşmak imandan, fahiş laf ve çok söz nifaktandır”85
“Kim, dünyada günahını gizlerse, Allah-ü Teâlâ da, Kıyamette, o günahı herkesten
saklayacaktır”86
“Bir günaha düşen, Allah'ın örtüsünü, onun üzerinde bulundurmalıdır!”

87

(Yani utanıp gizli

tutmalıdır)”
“Hayâ imandandır”88
“Hayâ tamamıyla hayırdır”89
“Hayâ, imanın nizamıdır. Nizamı bozulan şeyin, parçaları darmadağın olacaktır”90
“Hayâ, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise
hayâsızlıktan ve münafıklıktandır” [Beyhekî]
“İman çıplaktır; süsü hayâ, elbisesi takva, sermayesi fıkıh, meyvesi ameldir”91 “Amelsiz iman
boş bir iddiadır”
“Hayâ insan olsaydı, Salih ve saygın biri, fuhuş insan olsaydı, kötü ve bayağı biri olurdu”92
“Hayâsı olmayanın dini bozulacaktır. Hayâsız kimse Cennete sokulmayacaktır”93
“Hayâ ile iman bir aradadır. Biri giderse, öteki de durmayacaktır”94
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“Fahiş ve çirkin sözlerden şiddetle kaçının!”95
“Mümin, ayıplamaz, lânet etmez, fahiş söz söylemez”96
“Cennet, fahiş ve çirkin söz konuşana haramdır”97
“Allah-ü Teâlâ, fahiş ve çirkin söz söyleyeni sevmez”98
Hayânın iman ile hayâsızlığın da imansızlık ile ilgisi açıktır. Hayâsızın kötülüğe ve küfre
düşmesi kolaylaşır. Hadis-i şerifte, “Hayânın azlığı küfürdür”99 buyrulmaktadır. Hayâsız olan mürüvvetsiz
olacaktır. İnsanları, hayâsızların zararından sakındırmak için tedbirler alınmıştır. Hadis-i şerifte, “Hayâ
örtüsünü üzerinden atanlar ve insanları yoldan çıkaranlara hürmet ve rağbet etmek fasıklıktır”100
buyrulmaktadır. Bugün ahlâksız diziler, filmler ve özellikle porno siteleri ahlâkımızı yok eden

şeytan tuzaklarıdır.
Eğlence mübah ve ölçülü olmalıdır!
Asık yüzlü, somurtkan insanların pek sevilmediğini hepimiz biliriz. Güler yüzlü insanların sattığı sirkeyi
alırız da, asık suratlı insanların sattığı balı almak istemeyiz. Bu, insanların tabiatında bulunan bir özelliktir.
Yoğun çalışmalar ve üzücü olaylar karşısında sıkılan insanın, biraz rahatlamaya ve neşeli olmaya ihtiyacı
vardır. Bunun için ara sıra fıkra anlatmak, şakalaşmak, spor yapmak, meşru oyunlara katılmak suretiyle stres
atmak faydalıdır. Peygamber Efendimizin de şakalaştığı, “Ben de şaka yaparım, fakat doğru konuşurum”
buyurduğu hadis kitaplarında kayıtlıdır. Bir defasında, yaşlı bir kadına, “Cennete kocakarı girmez”
buyurmuş, kadıncağız üzülmüş, bunun üzerine kadına, “Sen o zaman genç olacaksın!” şeklinde hatırlatma
yapmıştır. Güler yüzlü, yumuşak ve cana yakın insanlarla konuşmak, tanışmak ve kaynaşmak kolaydır. Asık
suratlı ve kaba tavırlı insanlar ile konuşmak ise sıkıntıdır. İhtiyaç kadar konuşulup, bir an önce ayrılmaya
çalışılır.
Ancak
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porno
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yaygınlaşmıştır. Bu durum haya damarlarını çatlatmış, ahlâkı yozlaştırmıştır. Şakalaşması ve
insanların birbirlerini hoş tutması güzeldir ama bunun doğru yolla olması lazımdır. Dinimizin caiz
saymadığı, Peygamber Efendimiz’in yapmadığı ve yasakladığı şeyler aklı ve vicdanı karartır. Bunları
yapıp da çevremizdeki insanlara “zararsız” mesajını vermek günahtır. İnsanlar birbirlerini örnek
alırlar, hele bir de hatırı sayılır bir kişi isek bizim daha da dikkatli olmamız şarttır. Rabbim bizleri
hayâsız ve imansız ölmekten korusun diye dua etmeli ve dikkatli olmalıdır.

Başlıca Kişilik Bozuklukları:
Hayasızlık ve utanmazlık kötü olduğu gibi, aşırı pintilik ve pısırıklık psikolojisi de yanlış ve
yersizdir. Duygularda, insan ilişkilerinde, davranışlarda dengesizlik ve aşırı kaybetme korkusu
da yaygın ve gereksizdir... Borderline kişilik: (Tam sınır noktasındaki kırılgan ruh hali; kendini
kaplan-kahraman görürken, bir anda kedi gibi pısırıklığa ve korkaklığa kapılma psikolojisi) genelde
çocuklukta yaşanılan önemli bir kayıp yaşanması, anne-baba ile olan bağın dengesiz olması, travma, kötü
muamele ya da duygusal olarak yoksun bırakılması gibi nedenlere dayanmaktadır. Oldukça yaygın görülen
bir hastalıktır, toplumun yüzde 2 ya da 3’ünün sahip olduğu psikolojik bir sıkıntıdır. Borderline kişilik
bozukluğu olanlar, sürekli olarak terk edilme duygusunun yaşattığı panik ile mücadele etmek durumundadır.
Genel olarak davranışlarınız değişken ve ani hareketlerden oluşuyorsa, duygularınız sürekli farklılaşıyorsa,
insanlarla olan ilişkileriniz haliyle yoğun ve fırtınalıdır.
Kaybetme korkusu ve yenilgi endişesi:

Ruhi olgunluğa ulaşamayanların, bir taraftan değer verdikleri insanlara tutunmak için
çılgınca
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önemsizleştirmeye çalıştıkları saptanmıştır. Yalnızlık duygularını uzaklaştırmak için çevrelerini,
insanlarla doldurmaya, hatta sevmedikleri insanları bile etrafına toplamaktadır. İnsanlarla olan
ilişkilerini de strese yol açan olaylar, örneğin maddi zorluklar ve olumsuz tavırlar bu tiplerin
psikolojisini daha da yıpratmaktadır.
Yalnızlık ve terk edilmişlik düşüncesi:
Borderline kişiliğe (değişken ve dengesiz kişilik bozukluğu haline) sahip kişilerin kendine güven
duyguları çok kırılgan olduğu için insanlar tarafından kabul edilmeye ya da reddedilmeye karşı aşırı
derecede hassasiyet gösterilir. Eğer bu hastalığa sahipseniz, bir ilişkiniz olsa bile kendinizi dışlanmış ve
yalnız hissedersiniz. Olası bir kayıp, ayrılık ya da terk edilme ihtimali karşısında kendinizi sürekli tehdit
altında zannedersiniz ve genelde hiddet, aşırı öfke, aşağılama ya da sözlü saldırılar ile tepki verirsiniz.
Borderline kişiliğe sahip insanların duygularını kontrol etmekte zorlandıkları yaygın olarak bilinmektedir.
Ayrıca bazı durumlarda yalnızlık ve terk edilmişlik duygularından kurtulmak için alkol ve uyuşturucuya
sığınmak, yeme bozuklukları, dikkat çekmek için kendine zarar vermeye hatta intihara kalkışmak gibi
davranışlar görülebilir
Tedavi yöntemleri:
Kişilik hastalıklarının erken yaşlarda gelişiyor olması ve insanların kendilerini bu hastalık ile tanımlıyor
olması tedavinin çözümünü zorlaştırmaktadır. Tedavinin başarılı olabilmesi için kişinin kökleşmiş davranış
kalıplarına, yaklaşımlarına, bakış açılarına, ilişki yapılarına ve kapasitelerine bakılması lazımdır. Genelde
kişilik problemleri psikoterapi ile çözümlenebilmesine rağmen, uzun zaman içinde yerleşmiş olan bu
dengesiz duygu, düşünce ve davranış alışkanlıklarını değiştirmek yoğun ve sürekli tekrarlanan bir tedavi ve
öğrenme sürecini kaçınılmaz kılmaktadır. İmani duygularını, Kur’an'la bağlarını güçlendirmek ve ibadet
alışkanlığı bu kişiler için manevi bir ilaçtır.
Özellikle kişi bu saplantılardan kurtulmak istiyorsa, iyileşmek için çaba sarf ediyorsa ve problemlerinin
sorumluluğunu üstleniyorsa sıkıntıları aşması kolaylaşır. Ama diğer tarafta kişi sorunlarının başkalarından ya
da çevresinden kaynaklandığına inanıyorsa, kendi sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyorsa ve problemlerini
çözemeyecek kadar güçsüz ve zayıf olduğunu iddia ediyorsa iyileşme süreci haliyle uzayacaktır.
Psikolojik Bozukluk Belirtileri:
1- İnsanları kutsallaştırma ile aşağılama arasında sürekli değişen bir ilişki
2- Tehlikeli boyutlarda kendine güven eksikliği ve dengesizlik
3- Ruh halinde sürekli ve büyük değişimler.
4- Aşırı ve yoğun öfke belirtileri
5- Kızgın ve saldırgan patlama halleri
6- Ayrılıkta ya da kayıp anında panik psikolojisi
7- Kişinin sürekli olarak kendini boş ve değersiz hissetmesi.
Buna eşlik eden problemler:
- Depresyon ve distimi tavırları
- Alkol-madde kullanım alışkanlıkları
- Yeme bozuklukları
- Travma sonrası stres sıkıntıları
- Dissosiyatif kimlik bunalımları
- Diğer kişilik bozuklukları.
Ve işte sevdiğiniz insan tam bu 'sınır'daysa...

- Bir şeye karar verdiğinde sizin de onayınızı almak isteyecektir. Onun her hareketini
onaylama yerine, çeşitli seçenekler sunulması daha iyidir. 'Ayaklarının üzerinde durabilirsen
sağlıklı olacaksın' mesajı verilmelidir.
- Öfke patlamalarında onun yanında olduğunuzu hissettirin. 'Şu an yanındayım, seni
bırakmıyorum' diyerek sıkıntısını azaltmaya yönelin. Yalnızlık duygusu azaldığında öfke krizi ve
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stresi sona erecektir.
- Olumsuz davranışları karşısında soğuk davranmayın, onunla ilgilenin. Soğuk davranmak
ya da surat asmak terk edilme duygusunu yoğunlaştırarak saldırgan davranışları artırabilir.
- Strese dayanamadığı için sorumluluklarını yerine getirmediğinde yalana başvurabilir.
Suçlayıcı olmadan sorunlarınızı dile getirin ve dertleşin.
- Borderline kişilik bozukluğu tedavisi ilaç ve psikoterapi gerektiriyorsa, tedavi olması için
ikna edilmeli ve doktoruyla diyaloga geçmelidir.

Çocuk ihmali ve istismarı
Çocuk ihmali ve istismarının hem çocuklar, hem aileler, hem de toplum üzerinde ömür boyu
devam edecek etkileri olduğunu belirten uzmanlar, ihmal ve istismarın sonuçlarının genellikle
fiziksel, ruhsal, davranışsal ve sosyal açılardan ele alındığını, ancak gerçek yaşamda tüm bunları
birbirinden ayırmanın olanaksız olduğunu hatırlatmaktadır. Fiziksel sonuçlar (örneğin çocuğun
gelişmekte olan beyninin hasar görmesi gibi) psikolojik sonuçlar da doğurmaktadır (zihinsel gelişim
geriliği veya duygusal bozukluklar gibi). Psikolojik sorunlar ise sıklıkla yüksek riskli davranışlara yol
açmaktadır. Örneğin depresyon ve kaygı kişinin sigara, alkol ya da uyuşturucu kullanmasına neden
olmaktadır. Çocuk istismarının çoğunlukla iç içe geçmiş ve birbirinden ayrılması güç olsa da en sık
görülen fiziksel, psikolojik ve davranışsal sonuçları vardır.
İhmal ve istismarın fiziksel sonuçları:
İhmal ya da istismarın fiziksel etkisi nispeten hafif (morluk, kesik gibi) veya çok ağır (kemik kırılması, iç
kanama ve hatta ölüm) olabilir. Bazı hallerde fiziksel etkiler geçici olabilir ancak çocuğun yaşadığı acı ve
ıstırabın ölçülmesi mümkün değildir. Öte yandan çocuk istismarının uzun vadeli fiziksel ve ruhsal
sonuçlarının neler olduğu hala tam olarak belirlenmemiştir.
Bunlardan bazıları
Sarsılmış bebek sendromları: Bir bebeği sarsmanın ilk etkisi kusma, beyin sarsıntısı, solunum
sıkıntısı, nöbetler ve ölüm olabilir. Uzun vadeli sonuçları ise körlük, öğrenme güçlükleri, mental retardasyon,
serebral palsi veya felç olabilmektedir.
Beyin gelişiminin zedelenmesi olayları: Çocuk ihmali ve istismarının bazı hallerde beynin belirli
bölümlerinin doğru bir şekilde gelişmesini engelleyerek fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi zedeleyebildiği
çalışmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca kronik istismarın neden olduğu stres beynin bazı bölgelerinde "aşırı
uyarılmaya" neden olarak hiperaktivite, uyku bozuklukları ve anksiyeteye yol açabilmekte, travma sonrası
stres bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu ve öğrenme ve hafıza ile ilgili
güçlüklere de neden olabilmektedir.
İhmal ve istismarın ruh sağlığı açısından sonuçları
İhmal ve istismarın ilk başta oluşturduğu etkiler; izolasyon, korku ve pısırıklık, düşük özgüven,
depresyon ve ilişki bozuklukları ve panik gibi yaşam boyu sürebilen sonuçlar doğurabilmektedir.
Ruh sağlığının bozulması: Uzun vadeli bir araştırmada çocukluğunda istismara uğrayan genç
yetişkinlerin yüzde 80’inin 21 yaşında en az bir psikiyatrik bozukluk alameti gösterdiği belirlenmiştir. Bu genç
yetişkinler; depresyon, aşırı telaş ve tedirginlik, içine kapanıklık, ürkeklik ve intihar girişimleri de dâhil çeşitli
sorunlar göstermişlerdir. İhmal ve istismar ile bağlantılı diğer psikolojik ve duygusal durumlar arasında ise
panik bozukluğu, disosyatif bozukluklar, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, travma sonrası stres
bozukluğu ve reaktif bağlanma bozukluğu gözlenmiştir.
Zihinsel sorunların artması: ABD’de yapılan bir araştırma, istismara uğrayan çocukların zihinsel
kapasite, dil gelişimi ve akademik başarı puanlarının genel popülasyondan daha düşük olduğunu tespit
etmiştir.
Sosyal intibak zorlukları: Yakınları veya bakıcıları tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklar
çoğunlukla bunlara karşı güven duygusunu yitirmektedir. Bu güven sorunları diğer yetişkinlerle ve akranları
ile bağlanma sorunlarının yaşanmasının da nedenidir.
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İhmal ve istismarın davranışlarla ilgili sonuçları
Çocuk ihmal ve istismarının tüm kurbanlarında davranış sorunları görülmeyebilir, ancak çocuk ihmali
ve istismarının aşağıdaki davranış sorunlarına yol açma olasılığı yüksektir:
Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar: Araştırmalar ihmal ve istismar edilen çocukların en az
yüzde 25’inin suça yönelme, cinsel dengesizlikler, eğitim ve öğretimde ilgisizlikler, uyuşturucu kullanımı ve
ruh sağlığı sorunları yaşadığını göstermiştir.
Çocuk suçlular ve yetişkin suçlular: ABD Ulusal Adalet Enstitüsünün yaptığı bir araştırma ihmal ve
suistimal edilen çocukların, “çocuk suçlu olarak tutuklanma” oranının yüzde 59’u bulduğunu göstermiştir.
Aynı araştırma, ihmal ve istismarın yetişkinlikte suça yönelik davranışta bulunma olasılığını yüzde 28 ve
şiddet içeren suç işleme olasılığını yüzde 30 oranında artırdığını belirlemiştir.
Alkol ve uyuşturucu kullanımı: Araştırmalar ihmal ve istismarın sigara, alkol ve uyuşturucu
yönelimini hızlandırdığını tespit etmiştir. ABD Uyuşturucu İstismarı Ulusal Enstitüsünün yaptığı bir
araştırmada uyuşturucu tedavi programına katılan kişilerin üçte ikisinin çocukluğunda suistimal edildiği
belirlenmiştir.
İstismar davranışı: Kendi evlatlarına istismarda bulunan anne-babalar da, sıklıkla çocukluklarında
istismar görmüş kimselerdir. İhmal ve istismar edilen çocukların yaklaşık üçte birinin yetişkin dönemlerinde
kendi çocuklarını ihmal ve istismar ettikleri bildirilmektedir.

Karakter şekillenmesi sürecindeki çocuklarımıza nasıl davranalım?
Peygamber Efendimiz çocukların aklen ve ahlâken yetişip olgunlaşmasına da, oyunlarına ve psikolojik
doyumlarına da çok önem vermiş, hatta zaman zaman onlarla oyun oynayarak ilgilenmiştir. Hz. Peygamber
(sav), "Çocuğu olan onunla çocuklaşsın" diyerek, anne babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini
tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (sav) çocukların yüzme, koşu, güreş gibi oyun ve sporlarla meşgul
edilmelerini de tavsiye etmiş, hatta torunlarını ve çevresindeki çocukları buna teşvik etmiştir.
“Çocuklarınızla oynayın” emri, “onları sosyal hayata hazırlayın ve kendilerine öz güvenlerini
kazandırın” demektir.
-Birçok sahabe, Peygamber Efendimizin çocukları nasıl sevdiğini, onlarla nasıl ilgilendiğini ve oyunlar
oynadığını haber vermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:
Hz. Enes (ra): "Resulullah Aleyhissalatu Vesselam çocuklarla şakalaşmada insanların en önde
olanıydı."101
-El Bera (ra): "Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellemi Hasan omzunda iken gördüm..."102
-"Peygamberimiz (sav) kızı Hz. Fatıma (ra)'ya şöyle derdi: 'Haydi şu oğullarımı (Hasan ve Hüseyin)
çağır bana!' Ondan sonra o ikisini göğsüne basar, koklardı."103
-Ya'la İbnu Mürre (ra) Peygamberimiz (sav)'in çocuklara olan sevgisine, onlarla nasıl şakalaştığına dair
şunları anlatmıştır: -"Bir grup ashap, Resulullah ile birlikte Aleyhissalatu Vesselam'ın davet edildiği bir
yemeğe gittiler. Yolda torunu Hüseyin'e rastladılar, çocuklarla oynuyordu. -"Resulullah (sav) çocuğu görünce
ilerleyip cemaatin önüne geçip onu tutmak için ellerini açtı. Çocuk ise sağa sola kaçmaya başladı. Resulullah
da onu takliden sağa sola koşarak, tutuncaya kadar peşinde koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin
altına diğerini de ensesine koyup öptü ve 'Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim. Kim Hüseyin'i
severse Allah da onu sevsin. Hüseyin sıbtlardan bir sıbttır (torun)' buyurdu."104
-Hz. Enes (ra)'in bildirdiğine göre Resulullah (sav), "dünyadaki iki reyhanım" dediği torunları Hasan
ve Hüseyin'i sık sık yanına çağırtıp onları koklar ve bağrına basardı.105
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Peygamberimiz çocukları kucaklardı. Bu davranış, onlara sevgi göstermesi ve şefkatle
eğitmesidir.
"Babam beni, Hz. Abbas (ra) ise oğlu Fadlı (ra)'ı Resulullah'a gönderdi. Huzurlarına girdiğimiz zaman
bizi sağlı sollu oturttu ve bizi öylesine sıkı kucakladı ki daha kuvvetlisini görmedik."106
Efendimiz çocuklara hayır dualar ederdi. Bu, çocuklarımıza ve yakınlarımıza sevgimizi sözle ve
dua ile iletmemiz gerektiğini öğretmektedir.
Resulullah (sav) çocuklara olan sevgisini gösterirken sıkça onların başlarını okşardı ve onlara hayır
duaları ederdi. Örneğin Yusuf İbni Abdillah İbni Selam (ra), "Hz. Peygamber (sav) beni Yusuf diye
isimlendirdi ve başımı okşadı" demiştir. Amr İbnu Hureys (ra) ise annesinin kendisini Hz. Peygamber
(sav)'in huzuruna götürdüğünü, Resulullah (sav)'ın başını okşayıp bol rızka kavuşması için dua ettiğini,
Abdullah İbnu Utbe (ra) de beş-altı yaşlarındayken Peygamberimiz Efendimizin başını okşayarak, zürriyeti ve
bereketi için dua ettiğini hatırlayabildiğini söylemiştir.107
Çocuklara ikram ederdi. Böylece onlara paylaşmayı, yardımlaşmayı, fiilen öğretmekte ve
göstermektedir.
Hz. Muhammed (sav)'in çocuklara gösterdiği ilgili ve sevgi dolu tavrı, Ebu Hüreyre (ra) de şu
örneklerle anlatmıştır:
"Meyvenin ilk çıkanı getirildiği zaman Resulullah (sav) şöyle derdi: 'Allah'ım Bize, Medine’mize,
meyvelerimize, müdd ve saımıza (yani ölçeklerimize) kat kat bereket ver' diye dua ederdi. Sonra
meyveyi orada bulunan en küçük yaştakine verirdi."108
Hz. Peygamberimiz çocuklara karşı yumuşak ve şefkatliydi. Bu, onların karakterini
şekillendirmek içindir.
"Çocuğa karşı yumuşak davranmak Allah Resulü'nün adetlerindendi. Allah Resulü bir seferden
döndüklerinde çocuklar kendilerini karşılarlardı. Allah Resulü de durur sahabelerine çocukları kaldırmalarını
emrederdi. Onlar da çocukların kimini Allah Resulü'nün önüne kimisini terkisine bindirir ve bazılarını da
kendileri bineklerine yüklerdi."109
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ŞEYTANIN İÇİMİZDEKİ TEMSİLCİSİ VE HERKESİN GİZLİ YAHUDİSİ: NEFİS!
Yüce Mevla insanı, hem toplum halinde ve sosyal bir düzen içinde yaşayacak ve
birbirlerinin marifet ve meziyetlerinden yararlanacak bir fıtratta yaratmış; hem de kişilik haklarını
ve şahsi hayatını özgürce koruyup kullanacak bir istidatla donatmıştır. İşte bireylerin kendi
benliğini ve başkalarından fark edici özellik ve hürriyetini temsil eden ve onu mesuliyet altına
iten özgün şahsiyetine NEFİS tabir olunmaktadır. Bu NEFİS’lerimiz hem özgürlük ve özgüven
kaynağımız, hem de imtihan aracımızdır. Nefsinin keyfi ve zalim arzularına kapılanlar hayvanlık
hatta şeytanlık derecesine yuvarlanacak, Onu disiplinize edip dizginleyen ve sürekli eğitip hayra
hizmet ettirenler ise olgun ve onurlu insan mertebesine yükselmiş olacaktır. Gerçek özgürlük,
nefsi bağımlılıklardan, dünyevi tutkulardan ve ideolojik saplantılarından kurtulmuş olmaktır.
Hayvani ve şehvani duyguların kölesi ve basit korkuların ve arzuların esiri olanlar, insani
hürriyet ve haysiyetin tadına asla varamayacak, bunlara tüm demokratik imkânların ve temel
insan haklarının sunulması da hiçbir işe yaramayacaktır. Bu gerçek özgürlük ve olgunluğa
ulaşanlar, şuurlu ve uyanık insanlardır. Böylesi uyanık ve aydınlık bir insan, uykudaki bir alay
kalabalığı uyandırmaya yeterli olacaktır. Bizim referans kaynağımız, inancımız ve vicdanımız
olursa, aklımız asla şaşmayacaktır. İster tabanca mermisi, ister top güllesi, ister atom füzesi
kullansın ve isterse tebliğ makalesi yazsın; insan hedefini doğru saptamadıktan, iyi nişan
almadıktan ve namluya doğru mermi koymadıktan sonra, sürekli karavana sıkacak ve boşuna
çırpınacaktır.

Nefsin mertebeleri vardır:
Emmâre Nefis: Hep kötülükleri emreden ve küfre sürükleyen nefis!
Bu nefse sahip olanlar, birazcık nimet veya zahmet için hırs ve öfkelerini yenemediklerinden, herkese
saldırabilen, hatta katledebilen insanlardır. Şeytan, kendilerinin dostu ve yöneticisi olmuş, şehvet ve
enaniyetle doldurmuş, şüphe ve kuruntu ile onları azgınlaştırmıştır. Hırsızlık, iftira, yalancılık, içki, kumar,
zina, cinsi sapıklık ve dedikoduya dalmışlardır. İmanları lafta kaldığından, zerre kadar Allah'tan korkmazlar.
Dünyanın geçici metaını ve nefsi arzularını tanrılaştırmışlardır. Bunlar sürekli kâfirlerin, zalimlerin ve hainlerin
safında yer almaktadır.
Levvâme Nefis: Kötü yönlerini gören ve eksiklikleri ile yüzleşen nefis!
Kendini kınayan, ayıplayan, haksızlık ve ahlâksızlığından rahatsızlık duyan nefis demektir. Gaflet
uykusundan uyanarak gerçekleri fark eden, işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyan ve tövbe etmeye
başlayan nefisin durumudur. Emmâre Nefis'teki kötü ve küfür sıfatlar, Levvâme Nefis'te de mevcuttur, ama
bu kötü halinin farkındadır ve kurtulma arzusu uyanmıştır. Bazen ruhi ve melekî kuvvetleri hissederek Yüce
Yaratıcısına sığınıp ibadet eder ve böylece doğru yola girer, bazen de Emmâre Nefis'in etkisinde kalarak
isyan eder, günah işler. Sonunda da pişmanlık duyarak tövbe eder. Yani bir bocalama dönemindedir. Hala
küfür ve kötülük ehlinin yanındadır, ama iyilere de hak verilmekte ve özenti duyulmaktadır.
Mülhime Nefis: İyilik ve istikamete yönlendirilen nefis!
“İlham alan nefis” anlamına gelir. İlham ise Allah tarafından kalbe gelen mana, sezgi, doğuş demektir.
Hikmet ehline göre Mülhime Nefis'in sıfatları; ilim, doğruluk, tevazu, gayret, cömertlik, sabır ve şükür'dür. Bu
sıfatları her kim kazanmış ise, mülhime nefis basamağına yükselir. Manevi ikram, ihsan ve yardıma mazhar
olarak ilham almaya başlar. Bakara 2/216: "... Allah bilir siz bilmezsiniz..." ayetinin de belirttiği gibi neyin
iyi neyin kötü, neyin iman neyin küfür, neyin nankörlük neyin şükür olduğunu, Cenâbı Hakk kullarına ilham ile
hissettirmektedir. Yüce Yaratıcı, nefisin iyiliğe yönelmesinden sonra ilhamı da melekleri vasıtasıyla
yapmaktadır. Fussilet 41/30-31: "Muhakkak ki (Rabbimiz Allah'tır) deyip, sonra doğrulukta devam
edenler üzerine melekler sürekli inerek şöyle derler: Korkmayın, üzülmeyin de size vaat olunan
cennete sevinin. Biz sizin hem Dünyada ve hem de ahirette dostlarınızız..." Böylece kulun, ilham almak
suretiyle imanı ve ilmi yavaş yavaş artar ve iyi özellik ve sıfatlarla donanmaya başlar. Artık iyilerin ve iman
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ehlinin tarafında saf tutmaktadır.
Mutmaînne Nefis: Müm’in, müstakim ve tatmin olan nefis!
İçi rahata ve kesin kanaate varmış, şüpheleri kalmamış, hakikati anlayarak tatmine ulaşmış nefis
demektir. Yüce Yaratıcısından aldığı ilhamlar neticesi ilâhî ışıkla aydınlanmış; Emmâre Nefis'in sıfatları olan
şirk, zulüm, küfür, yalancılık, şehvetperestlik, dünyayı ve tağutları tanrı edinme, alaycılık, kibir, cimrilik, haset,
kıskançlık, ihanet, öfke gibi kötü sıfatları tamamıyla terk etmiş, imanı yücelmiş ve takva ahlâkı olan ilâhî
özelliklere bürünmüş kimsedir. Fetih 48/4: "Allah, imanlarına iman katsınlar diye, mü'minlerin
gönüllerine huzur ve mutluluk indirdi" ayetinin müjdesine ermişlerdir.

Mertebesi yükselerek imanı

yücelen kullar da, telaş ve endişenin yerini huzur ve güven duygusu alıvermiştir. Rad 13/28: "Gönüller
ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" ayetinin hakikati gerçekleşmiştir. İslam’ın ve mazlumların uğrunda
mücadele etmektedir.
Raziyye Nefis: Yüksek şuura ve manevi huzura ermiş nefis!
Razı olan, memnun olan her türlü itiraz ve isyandan uzaklaşan nefis demektir. Bu yüce makam sadık
mü’min ve mücahitlerin, ilmiyle amil alimlerin ve velilerin mertebesidir. Mutmaînne Nefis de tam bir güven
içinde olan kul; kadere ve her türlü oluş sırlarına tam rıza gösterir, her şeyin Allah'tan geldiğinin gerçeği ile
felaketleri de mutlulukları da aynı zevk içinde yaşar. Çünkü her oluş; bir gizli hikmetin neticesidir, iman etmiş
kulun da hayrı ve mutluluğu içindir.
Bu mertebelere üstün bir gayret ve samimiyetle ve ancak hidayetle eriştirilir.
Cenâb-ı Allah kulunu isterse bu makama getirir. Şura 42/13: "... Allah dilediğini kendine seçer..."
ayeti bunu haber verir.
“Kimisi çalışıp çırpınmış (ama niyeti halis, ameli salih olmadığından) boşa yorulmuştur”
(Ğaşiye: 3)
“Kimlikleri de (samimi, sürekli ve teslimiyetli) çabalarından dolayı razı ve hoşnuttur” (Ğaşiye: 9)
ayetleri bu gerçeğe işaret etmektedir. Gafil ve cahil kimselerin dostluğu veya düşmanlığı, taraftarlığı veya
aleyhtarlığı artık bunları ilgilendirmemektedir.
Marziyye Nefis: Hakkın rızasını ve halkın duasını hak etmiş nefis!
Kendisinden razı olunan, memnun kılınan, Allah’ın hoşnutluğuna, vahdet şuuruna ve huzuruna ulaşan
nefis demektir. Rıza mertebesindeki mü’min, bütün işlerinde Allah'ın yasalarını içtenlikle ve samimiyetle
uygularsa ve artık tam bir tevekkül ve teslimiyete kavuşarak, zahiri ve batini (siyasi ve nefsi) cihadında zaferi
kazanırsa; Cenâb-ı Allah'ın lütuf ve ihsanı ile Marziyye Makamına yükselir. Kul Yüce Yaratıcısından razı
olduğu gibi, Cenâb-ı Allah da kulundan razı olur. Cenâbı Hakk ile kulunun birbirinden memnun olması, o kul
için ne büyük bir eriş ve mutluluk kaynağıdır? Kul Allah'ta fani olmuş, irade tekleşip vahdet ve emniyet
bulmuş, tamamen iman ve iyilikle dolmuş, ikilik ve farklılık kaybolmuş, küfür ve kötülükten kurtulmuştur.
“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz” (Tekvir: son ayet) hakikatıyla buluşmuştur.
Kâmile Nefis: Akli dolgunluğa ve ahlâki olgunluğa yetişmiş nefis!
Kemale erip hakikate varmış, şirk ve şekavetten tam arınmış nefis demektir. Bu makama Safiyye ve
Sâliha Nefis de denir. Kamile Nefis sahipleri, nefisin basamaklarından geçip en üst dereceye gelmiş seçkin
Ruh mertebesindedir. Bu mertebe peygamberlerin sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin nefisidir. Kendi beşeri
zafiyetleri silinmiş, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle iradesine girilmiştir. Diğer velilerde kısım kısım bulunan
özellikleri şahsında birleştirmiştir. Cenâb-ı Allah tarafından insanlara gönderilen ilâhî bir ışık gibidir, o her
zaman iyilik ve ihsanda bulunma halindedir.

Siyonist Yahudiler insanlığın “nefsi emmaresi” konumundadır:
Bütün beşeriyeti (tüm insan neslini) tek bir bedene benzetirsek, bunun nefsi emaresi (kötülük
ve nankörlük hissi): Siyonist, hain ve hilekâr Yahudilerdir. Bu nedenle Cenab-ı Hak Kur’an-ı
Kerim’inde hem Şeytanı “açık ve tehlikeli bir düşman”, hem de Yahudi’yi mü’minlere en şiddetli ve
sinsi bir düşman” olarak tanıtması dikkat çekicidir.
Size çok canlı ve açık bir örnek vereyim:
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Lütfen kitapçılarda çok rahatlıkla bulabileceğiniz “Kitabı Mukaddes”, Tevrat ve Talmud
kısımlarını açınız..
Tekvin; Bab: 19, Ayet: 30-38
Neşideler Neşidesi; Bab: 7-8 Ayet: 1-10
II. Samuel; Bab: 13 Ayet: 12-14
Hoşea; Bab: 4 Ayet: 14
Tekvin; Bab: 29 Ayet: 21-30
Neşideler; Bab: 4 Ayet: 8-12 bölümlerine bakınız.
Kutsal kitap diye, tahrif edilen (dejenere edilip değiştirilen) İncil ve Tevrat içerisinde:
 Anne, baba, bacı ve kardeşle, aile içi sapık cinsi ilişkilerin nasıl teşvik edildiğini,
 Kızlarının ve karılarının para karşılığında veya sosyal statü hatırına nasıl peşkeş çekildiğini,
 Kadın ve erkeklerin, hayvanlarla ve küçük çocuklarla ahlâksız cinsi münasebetlerine nasıl
izin verildiğini,
 Ve bütün bu şeytaniyet ve azgın şehvetlerin nasıl, haşa Allah’ın kelamı diye öğretildiğini
okuyup, Siyonist Yahudilerin ve onların güdümündeki Bozuk Batı Medeniyetinin ahlâk ve anlayışını
anlamaya çalışınız.
Bunların ardından:
Sabataist kökenli (Yahudi dönmesi) ve sosyalist fikirli yazar Ahmet Altan’ın… Koyu AKP
destekçisi, demokrasi havarisi Ahmet Altan’ın… Siyasi amacı AB uşaklığı; stratejik kutsalı ABD ve
İsrail aşıklığı olan Ahmet Altan’ın…
1985 Yılında, aylık “Kadınca” dergisi Eylül sayısında yayınlanan bir röportajında:
 Ensest (aile içi; bacı kardeşlerin cinsel) ilişkileri nasıl onayladığı,
 Hayvanlarla ve çocuklarla cinsi sapıklığı nasıl normal karşıladığını,
 Yaşlı kadınlardan hoşlandığını,
 Kadınlarda “fahişelik eğilimi” olmasını bir çağdaşlaşma alameti saydığını okuyunca bu
sapıklık ve saçmalıkların “Kitabı Mukaddes” den kaynaklandığının farkına varacak; ve o zaman, niye
Siyonist ve Sabataist Yahudi’nin beşeriyetin nefsi emmaresi konumunda olduğunu anlayacaksınız…

Şimdi gelin, “Biz kimiz?” ve “İnsan ilişkilerinde hangi nefis mertebesindeyiz?”
sorusunu yanıtlamaya ve kendimizi tanımaya çalışalım:
Kişi kendini tanımak; kötülüklerden arındırıp iyiliklere alıştırmakla mükelleftir. Çünkü
“Nefsini bilen Rabbini de bilecektir” Herkes kendi bedeninde ve benliğinde tezahür ve tecelli
eden Rahmani-vicdani duyguları ve şeytani dürtüleri fark ederek, Hakka (doğruya ve hayırlıya)
tabi olup, Batıla (yanlışa ve zararlıya) tepki gösterip terk etmedikçe olgunluk mertebesine
erişemeyecektir. İşte aşağıdaki soruların yanıtları, kendi ayarımızı ve ahlâkımızı yansıtan
verilerdir.
1- İlişkilerinizde neye önem verirsiniz?
a) İnsan ilişkilerimde, siyasi ve iktisadi çıkarlarımı ve üstün sosyal statü ve sıfatımı özellikle
gözetirim.
b) Herkesin temel insan haklarına saygı duyar ve ilişkilerimde imani ve insani ölçülere öncelik
veririm.
c) Değişen durumlara ve o anki ruh dünyama uygun hareket ederim.
d) Her halükârda, başkalarını kendime tercih eden duygusal birisiyim.
2- Dostlardan ve genelde hayattan ne beklersiniz?
a) Daha rahat ve konforlu yaşamak, şöhret ve etiket sahibi olmak ve dostlukları buna göre
oluşturmak isterim.
b) Asıl gayem ve gayretim, ahiret hayatı ve Allah rızası içindir. İlişkilerimde Kur’ani ve vicdani esaslar
geçerlidir.
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c) İnsani ve İslami amaçlar güttüğümü gösterir, ama nefis ve dünyevi hesaplar güderim.
d) İyi niyetimi ve safiyetimi, herkes istismar eder, kullanılır ve bir kenara itilirim.
3- En çok nelere üzülmektesiniz?
a) Bana yarasın diye emek verdiğim kişilerin nankörlük etmesine ve ayrılıp gitmesine çok içerlerim.
b) Çevremdekilerin Haktan ve hayırdan ayrılmasına, manevi zarara ve israfa uğramasına teessüf
ederim.
c) İçimden: Bana yararı devam ediyorsa, dünyası da, ahireti de yıkılsın, boş ver!” derim.
d) Başkalarının derdine yanmaktan ve problemleriyle uğraşmaktan, kendimi düşünmeye fırsat
bulamayan bir psikolojiye sahibim.
4. Arkadaş veya aile çevresinde konuşkan bir kişi misiniz?
a) Düşünce ve tecrübelerime güvendiğim için onları her fırsatta çevremdekilere aktarmam gerektiğini
düşünür ve sonuçta bir toplulukta en çok konuşan kişi ben olurum.
b) Beni dinleyen kimselerle konuşmaktan hoşlanırım, fakat konuştuğum kadar dinlemeye de önem
veririm.
c) Moralim düzgünse insanlarla sohbet etmekten çok hoşlanırım. Fakat sıkıntılıysam ağzımı bıçak
açmaz birisiyim.
d) Başkalarının fikirlerine kendiminkinden daha çok önem verdiğim için konuşmaktan çok dinlemeyi
tercih ederim.
5. Konuşurken veya dinlerken karşınızdaki kimsenin gözlerine bakabilir misiniz?
a) Konuşurken karşımdakinin gözlerinin içine bakar ve karşımdaki de aynı şekilde davranmazsa çok
sinirlenirim.
b) Karşımdakine sevgiyle ve gülümseyerek bakarak dinlediğimi belli etmeye özen gösteririm.
c) Kendimi iyi hissetmiyorsam dikkatim dağınık olur; ne kadar istesem de karşımdakini ilgiyle
dinleyemem, bu da bakışlarımdan kendimi ele verir.
d) Ben konuşurken karşımdakine pek fazla bakamam, fakat karşımdakini dinlerken bakmaya gayret
ederim.
6. Arkadaşınızla bir yerde buluşacaksınız, fakat arkadaşınız söz verdiği saatte gelmediyse nasıl
bir tepki verirsiniz?
a) Böyle bir hususta mazeret kabul etmez yeteri kadar önem vermediği için geç geldiğini düşünür ve
kızgınlığımı sözle de dile getiririm.
b) Önce arkadaşlarımın konuşmasını bekler, geç kalma sebebine göre tepki gösteririm.
c) Genellikle fazla mesele etmem fakat sıkıntılıysam böyle bir davranışında ilk anda kızgınlığımı belli
ederim.
d) Sebep ne olursa olsun karşımdakinin üzülmesini istemem ve ona teselli veririm.
7. Çalıştığınız yerdeki iş arkadaşımız o gün oldukça durgunsa, bunu nasıl değerlendirirsiniz?
a) Davranışlarının bana karşı alınmış bir tavır olabileceğini düşünür fakat fazla üzerinde durmamayı
yeğlerim.
b) Arkadaşımla uygun bir ortamda yalnız olarak konuşup, bir sıkıntısının olup olmadığını öğrenmeye
yönelirim.
c) Çevremdekilerin durgun veya neşeli olup olmadıklarını pek fark etmem ve ilgilenmem.
d) Arkadaşımı üzecek bir şey yapıp yapmadığını düşünmek beni çok etkiler. Bunu doğrudan da
soramaz öğrenmek için değişik yollar denerim.
8. Komşunuzdan uygunsuz bir saatte gürültü geliyorsa aşağıdakilerden hangisini yapmayı
tercih edersiniz?
a) Hemen kapısına gider bu davranışın adab-ı muaşeret kurallarına hiç uymadığını söylerim.
b) Gürültü çok aşırı değilse, o gün tahammül eder, daha sonra komşumla görüştüğümüzde sohbet
arasında rahatsız olduğumu uygun bir şekilde dile getiririm.
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c) Genellikle başım çok ağrır ve gürültüye tahammül edemem. Bunun için de kapısına gider ve kibar
bir dille rahatsız olduğumu söylerim.
d) Komşumu üzmek istemediğimden gürültüden rahatsız olduğumu belli etmeden sabrederim.
9. Arkadaşınız sizi bir hususta eleştirdiğinde ne hissedersiniz?
a) İnsanlar beni genellikle haksız yere eleştirir. Bu beni çok öfkelendirir. Ne yapalım meyveli ağaç
taşlanır. Zaten kimse beni çekememektedir.
b) Önce arkadaşlarımın haklı olup olmadığını düşünürüm. Yerinde eleştiriyse haklı olduğunu söyler,
o davranışımı düzeltmeye gayret ederim.
c) Bana yöneltilen eleştirilere göre tepkim değişir.
d) Bu eleştirilerin niyetine, hedefine, tamire mi yoksa tahribe mi yöneldiğine göre tepki veririm.
10. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza veya yakınınıza karşı olan sevginizi, ona söyler misiniz?
a) Söylemeyi tercih ederim.
b) Fırsat bulduğumda sevdiğimi söylemek isterim.
c) Bazen söylerim.
d) İstesem de söyleyemem, bundan çekinirim.
11. Bir tartışma esnasında karşınızdakine karşı kırıcı sözler sarf eder misiniz?
a) Ben neysem oyum, gerektiği zaman gerekeni söylerim.
b) Kırıcı konuşmamaya özen gösteririm.
c) Kırıcı konuşmak istemem, fakat genellikle kendimi tutamayıp hakaret ederim.
d) Kesinlikle kırıcı konuşmam, bundan tiksinirim.
12. Sıkıntılı zamanınızda bunu çevrenizdekilerle nasıl paylaşmayı tercih edersiniz?
a) Sıkıntımı içimde saklayamam arkadaşlarıma rahatlıkla söylerim.
b) Çözüm bulabileceğine inandığım ve sır tutabilecek yakın arkadaşlarımla dertleşirim.
c) Ancak ısrar edildiğinde sıkıntılarımı paylaşabilirim.
d) Başkalarının başını ağrıtmak yerine sıkıntılarımı içimde saklamayı yeğlerim.
13. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınıza bir toplantıda rastladığınızda nasıl hareket
edersiniz?
a) Hiç dost dostu bu kadar uzun zamandır aramaz mı? diye sitem ederim.
b) Sevgiyle kucaklar, onu ne kadar çok özlemiş olduğumu söylerim.
c) Tepkim karşımdaki kişiye göre değişir.
d) Uzun zamandır onu arayamadığımı düşünüp mahcup olur mazeretlerimi bildiririm.
Değerlendirme
A şıkkı çoğunlukta ise
İnsanlarla

ilişkilerinizde,

hep

kendi

dediğinizin

olmasını

istiyorsunuz.

Sizin

düşünce

ve

davranışlarınızın daima başkalarınınkinden üstün olduğunu düşünüyor ve bunu sürekli çevrenizdekilere
kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Sayılı kişiler dışında, çevrenizdekileri küçümser şekilde hareketleriniz
herkesin mükemmel şekilde davranmalarını beklemeniz, onları sizden uzaklaştırıyor ve yalnız kalıyorsunuz.
Daha hoşgörülü olursanız inanın daha mutlu olacaksınız.
B şıkkı çoğunlukta ise
Siz çevrenizdekilere değer veren bir kimsesiniz. Çevrenizdekilere sıkıntılı zamanlarında yardımcı
oluyor ve onlardan da gerektiğinde yardım alabiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki de sizin gibi davranırsa
insanlarla ilişkilerinizin olumsuz gitmesi için ortada bir neden görülmüyor. İnsanlarla iletişim kurarken beden
dilinizden maksimum derecede yararlanıyorsunuz. Size karşı yanlış bir hareket yapıldığında bunun yanlış
anlaşılmadan kaynaklanabileceğini düşünüyor ve düzelme yoluna gidiyorsunuz. İnsanların davranışlarının
temelinde yatan sebepleri göz önüne almayı ihtimal etmiyorsunuz. İnsanlara karşı önyargılı davranmamaya
gayret ediyorsunuz.
C şıkkı çoğunlukta ise
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Siz oldukça değişken yapıya sahip bir kimsesiniz. Sizin insanlarla iletişiminiz tamamen ruh halinize
bağlı. Eğer bir gün sıkıntılıysanız veya sizi üzen bir olay olmuşsa, bunu yüz hatlarınız ve hareketlerinizle o
kadar çok ortaya koyuyorsunuz ki, çevrenizdekiler sizi üzecek bir şey yapıp yapmadıklarını düşünüp duruyor
ve huzursuz oluyorlar. Neşeli olduğunuzda da aynı şekilde çevrenizdekilerle iletişiminize bunu
yansıtıyorsunuz.
D şıkkı çoğunlukta ise
İnsanlarla iletişiminizde fedakârlığı o kadar çok ön planda tutuyorsunuz ki, bunda aşırıya varıp kendi
duygu, düşünce ve isteklerinizden çok fazla taviz veriyorsunuz. Hâlbuki hem insanlarla iyi geçinip, hem de
doğru bildiğiniz şekilde davranmak mümkündür. Yeter ki siz kendinizi ifade etmeye gayret edin.
Haydi, kendimizi bilelim!
“Nefsini bilen Rabbini bilir" hadisini İbn Arabi (r.a.) şöyle yorumlar: 'Her insanda ayrı bir İlahi
İsim daha fazla tecelli etmiştir. İnsan, ancak bu İsmin tecellisi kadarınca nefsini bilecektir.' Yani bu
İlahi İsmin tezahürü oranında Rabbini bilecektir. Rabbin Zat'ını idrak etmek zaten mümkün değildir.
Zat'ın tefekkürü yasak edilmiştir. İnsan idraki zaten Zat'ı fikretmekten acizdir..
Nefs, klasik Arapça'da ruh anlamında kullanılmıştır. Günümüzdeki kullanımı daha çok, 'ruh'tan
farklı, özerk bir olgu biçimindedir. Nefsin düzeylerinden Kur’an'da söz edilmektedir. Hikmet ehli,
insanoğlunun yeryüzüne gönderilişini bir terbiye ve tekâmül sonucu, asli doğasına yeniden ulaşma
olarak değerlendirir. Dolayısıyla insan, dünyaya inerken, bir irtifa kaybı yaşamıştır ve nefsi hastadır,
eğitim, ibadet ve mücadele ile bundan kurtulmaya yönelmelidir.
1. Nefsi emmare: kin, düşmanlık, yalancılık, nifak, isyan ve küfür üzeredir. İnsanın manevi bir
seyr-ü seyahat yaşaması, nefsin, Kuran'da belirtilen aşamaları gerçekleştirmesi anlamına gelecektir.
2. Nefsi levvame: yani kötülüklerden kaçınma yönünde bir duyarlık ve pişmanlık halidir.
3. Nefsi mülhime: İyiliklerin ilham olduğu kötülüklerin terk edilmeye koyulduğu bir ahlâk
mertebesidir.
4. Ardından imani ve insani doygunluğa yetişip, Rabbi'yle huzur bulmuş mutmain nefs
düzeyine erişir.
5. Nihayet, Allah’ın her hükmünde ve takdirinde hikmet ve ibret arayıp teslimiyet gösteren
ibadet ve istikamet üzere rıza makamına ulaşmış halde nefs-i raziyye gelecektir.
6. Derken marziyye makamında Allah o kuldan razı olup seçmiştir.
7. Ve nefsi kâmile, (olgun, huzurlu ve şuurlu nefis) Allah’ın halifesi olarak insanları irşatla
şereflendirilmiştir. Bunlar toplumda gönüllü barış elçileri ve hakikat davetçileridir.

Uyarı: Bu kısa ve özlü testin sonuçları, kişilik ve karakterimizi aksettiren yaklaşık bir
puanlama yerindedir, yani bizi tanıtan bir ayna gibidir. Asla aynaya bakmaktan çekinmemeli,
kendimizi tanımaya, eksiklerimizi tamamlamaya ve aksiliklerimizden kurtulmaya gayret etmelidir.
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SADIK SAHABELERDEN İBRET DERSLERİ
Zeyd İle Hubeyb’in Darağacındaki Yiğitliği!
Hain Bedeviler, "Müslüman olmak istiyoruz" diyerek, Müslümanları aldatmış, içlerinden yedi tanesini
Medine'den yanlarında götürüp çölün derinliklerine dalmışlardı... Medine'den yeteri kadar uzaklaşıldığına
emin olduktan sonra kirli niyetlerini ortaya koymuşlardı... Müslümanlardan beşini hemen şehit etmekten
sakınmamışlardı... İkisi ise yaralı olarak, daha sonra ve işkenceyle şehid edilmek üzere göçebeler tarafından
Mekkelilere satılmıştı: Desinne oğlu Zeyd ile Adiy oğlu Hubeyb (RA)...
Sahabe arasında dünyadan uzak duruşu ve ibadete yakınlığıyla ün yapmış olan Adiy oğlu Hubeyb,
Bedirde Mekke'nin rezil reislerinden Amir oğlu Haris'i öldüren Müslümandı... Zeyd ise yine Bedir'de bir diğer
Müşrik başı Ümeyye'yi öldürüp cehennem yollamıştı. Yani kâfirlere göre "suçları" ağırdı, cezaları da ona göre
olacaktı! Hubeyb'i Haris'in oğulları satın almış, Zeyd'i ise Ümeyye'nin varisleri kapmıştı...
İşkenceden bıkılıp da öldürmeye sıra geldiğinde iki kurban da ayrı ayrı Mekke dışına, "araziye"
çıkartılıp, birer direğe bağlanmıştı... İkisine de ayrı ayrı ama aynı soru sorulmaktaydı:
“Şu an senin yerinde Muhammed olaydı ve sen güven içinde çoluk-çocuğunun yanında
bulunaydın... İster miydin böyle bir şeyi...?" Soruyu sordurtan şey merak mıydı yoksa "çaresizle alay
etmek alçaklığı mıydı" bilinmez ama "Evet" cevabı belki de hayat kurtaracaktı... Ne var ki cevaplar,
putperestleri sevindirecek biçimde olmamıştı.
- "ALLAH'a yemin olsun ki, benim evimde rahat içinde olmama karşılık, O'nun topuğuna bu
dikenin batmasını bile kabul edemem… Onun başı ağrıyacağına benim başım bin kere koparılsın,
razıyım!”
Soranlar sorduklarına pişman olmuşlardır... Sonra Zeyd, bir kölenin eliyle şehadete uğurlanır...
Sıra Hubeyb’tedir.

İşkence direğine bağlanmadan önce son olarak iki rekât namaz kılacaktır.

İdamlıkların iki rekât namaz kılma sünneti işte o gün Onun tarafından başlatılır. Sonra onu da direğe
bağlarlar, dilinde bir şiir okumaktadır...
"Müslüman olarak öldükten sonra,
Baş koyunca bütünüyle ALLAH uğruna
Aldırmıyorum, hangi günde, hangi yanda.
Nasıl düşersen düşsün beden toprağa”
Ardından müşrikler işkenceye başlamıştır... O, kendisine bunu yapanlara beddua yağdırır...
- "ALLAH'ım! Bana bunu yapanları birer birer helak et. Hiçbirini bırakma"
Bunun üzerine Putperestler kendilerini yere atmıştır... Yapılan bedduanın hemen kendilerini
kuşatacağı korkusuna kapılmışlardır. Ona da sorarlar...
- "Sen evinde rahat içinde. Muhammed ise senin yerine burada, işkencede olsun ister miydin?”
İşte yanıtı:
-"Allah Resulunun ayağına bir diken batacağına; ailem ve çocuklarım da burada, benim
yanımda bulunsunlar ve İslam yolunda kurban olsunlar isterdim!”
Bugün dini hassasiyetlerini ve insani haysiyetini kolaylıkla terk eden; Hak dava liderini ve Milli
istikametini basit kuşku ve korkular bahanesiyle satıveren ve üstelik bu kahpelikleri kahramanlık
zannedilen tiplerin, bir de kalkıp Sahabe-i Kiramdan örnek vermeleri, ne büyük çelişki ve ne düşük bir
ruh sefaletiydi!

Ebu Derda'nın tevhit ve teslimiyeti
Ebu Derda hastalanmıştır. Ziyaretine gelen arkadaşları sorar:
- Ey Ebu Derda, nerenden şikâyetçisin?
- Günahlarımdan.
- Canın bir şey istiyor mu?
- Cennet'i...
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- Seni tedavi etmesi için bir hekim çağıralım mı?
- Zaten, beni yatağa düşüren, işte o “Hekim”in kendisidir!

Yemame’de Ebu Akîl’in Din gayreti ve şehadeti
Hz.Muhammed vefat edeli henüz birkaç ay dolmamıştır. İslam, yalancı bir peygamber karşısında, o
güne kadar geçirdiği kan ve ateş sınavlarının en ağır olanını yaşamaktadır. Yalancı Müseylime'nin ordusu,
Yemame'de, Sahabe ordusu ile hakikat ile yalanın kavgasına tutuşmuşlardır. Yemame kanlıdır hem de çok
kanlı, sadece Kur'an hafızı Sahabelerden şehit düşenlerin sayısı 70 (yetmiş) civarındadır. Ve Yemame,
Uhud'u hatırlatır biçimde, yüzlerce kahramanlık destanına şahit olmaktadır. Bu destanların en yürek
dağlayıcılarından biri de Ebu Akîl'e ait olandır. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tan dinliyoruz:
"Savaşın en şiddetli hale geldiği zamandı. ALLAH'ın Elçisi'nin arkadaşlarından Ebu Akîl, her
tarafı paramparça olmuş, komada ve ruhunu teslim etmek üzere olduğu bir halde savaş hattının
gerisine taşındı. Üzerini örtüp ölmeye bıraktılar. Ben diğer yaralılarla ilgileniyordum ve gözüm arada
bir, üstü örtülü, şehadet eşiğindeki Ebu Akîl'e takılıyordu. Kısa bir süre sonra savaş, Müslümanlar
için çok tehlikeli bir noktaya ulaştı. İslam ordusunda yer yer dağılmalar ve geri çekilmeler başlamıştı.
Tehlikeyi gören Ensar'dan (Medineli Sahabeler) biri yüksekçe bir kayanın üzerine çıktı ve gür sesinin
bütün gücüyle haykırdı:
- Ey Ensar topluluğu, dağılmayın, toplanın ve dayanın! Bedir'deki gibi, Uhud'daki gibi,
Huneyn'deki gibi, bir kere daha kükreyin ve saldırın! Hz. Muhammed'li günlerdeki gibi davranın ve
Resulullahın sancağını yerde bırakmayın!
Bu çağrı bir şok etkisi yapmıştı. Sesi duyan Sahabeler, başta Ensar olmak üzere, yığınlar halinde geri
dönüp kendilerini "zafere beş kala"

durumunda zanneden yalancı peygamberin müşriklerine saldırıya

başlamıştı.
Ve Ebu Akîl de Ensar’dandı... Daha ilk 'Ey Ensar topluluğu!' haykırışını duyar duymaz, öldü zannedilen
o insan, üzerindeki örtüyü atıp zorlukla doğrulmaya çalıştı. Adeta hortluyor gibiydi, gözlerime
inanamıyordum, olduğum yerde donakalmıştım. O ise sağ elinde kılıcı, ayaklarını sürüyerek savaş
meydanına yaklaşmaktaydı. Sol kolu omzundan aldığı bir kılıç darbesiyle sarkıyordu. Kolunu, incecik bir et
ve deri parçası tutuyordu. Yürüyüşünü engellediğini görünce eğildi, ayağıyla koluna basıp onu kopardı.
Kanım donmuştu. Sonra da savaşın kargaşası içinde kayboldu. Üzerinden çok zaman geçmemişti ki zafer
İslam'ın olmuştu. Savaş meydanı duruldu. Ben, binlerce yaralı, ölü ve şehitle dolu Yemame sahrasına
dalmış, her tarafta Ebu Akîl'i arıyordum. Nihayet bir yerde buldum. Yedi-sekiz müşrik cesediyle çevrelenmiş,
yatıyordu. Önce şehit olmuş zannettim. Üzerine eğilince de henüz hayatta olduğunu anladım. Hayattaydı
ama, belli ki son anlarını yaşıyordu. Görünümü, ilk hailinden bin beterdi, vücudunda yara almamış,
parçalanmamış bir yer yoktu.

Ağzı da susuzluktan patlamış, diliyle gayri ihtiyari dudaklarını yalıyordu.

Hemen su kırbama sarıldım; dudaklarına götürdüm; hiç olmazsa birkaç yudumla ağzını, dilini ıslatmak
istedim. O, dudaklarında kırbanın temasını hissedince gözlerini araladı, eliyle suyu itti ve bana yaklaşmamı
işaret etti. Belli ki birkaç nefeslik bir enerjisi kalmıştı ve onu da su için harcamak istemiyordu. Merakla
kulağımı ağzına yaklaştırdım, çok derinden gelen bir sesle sordu:
- Kim galip, kim mağlup?
Sanki kanım damarlarımda donuyordu. O Hak aşığı ve Cihat sevdalısı bu haliyle bile birkaç yudum
suyu reddediyor, onun yerine yaşam enerjisinin son kırıntısını davası için harcıyordu. Israrla tekrarlıyor ve
merak ediyordu:
- Kim galip, kim mağlup?
- Müjdeler olsun, dedim; ALLAH, düşmanı dağıttı ve hezimete uğrattı!.. yanıtını alınca kutlu bir
tebessüm bütün yüzünü aydınlattı. Sağ elinin işaret parmağını göğe dikti, dudakları kısacık bir an kıpırdadı.
ALLAH’a hamd ediyor ve şehadet getiriyordu. Sonra başı yana yığıldı, gözleri ötelere takılı kaldı."

Erbakan Hocamızın, yeri geldikçe hatırlatıp vurguladıkları gibi;
“Artık Sahabe-i Kiramın yüksek derecesine başkaları nasıl ulaşacaktı? Çünkü hem
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kendilerine ait bu büyük fedakârlık ve faziletlerinin sevabı onlarındı; hem de Yüce Dinimizin
yerleşip yürümesine ilk vesile oldukları, ve kıyamete kadar bütün Müslümanların işleyeceği
her türlü hayrın bir misli de onlara yazılacağı için, bu Zevatın şerefine ve rütbesine yetişmek
imkânsızdı. Allah şefaatlerine nail buyursun ve bizleri de cihat ve sadakat ehli kılsın. Amin!”
Medain Vali’si Selman-ı Farisi’nin fazileti
Selman-ı Farisi Hz. Ömer'in Medain Valisidir. Yani o günün dünyasının iki maddi süper gücünden biri
olan ve varlığına Müslümanlar tarafından bir-iki yıl önce son verilmiş bulunan Sasani İmparatorluğu’nun
başkenti Medain'in yöneticisidir... Zengin, ihtişamlı, kalabalık Medain... İnsan kibrinin zirvelerini oluşturan
gösteriş ve alâyişlerin anavatanı Medain’in en yüksek yetkilisidir. Ve İranlı Selman burada validir.
Şam'dan gelmiş Teymoğullarından kaba bir Arap, Selman'ı Farisi’yi (RA) tanımayıp, kıyafetine bakarak
onu hamal sanıvermiştir. Şam'dan getirdiği bir çuval inciri göstererek Selman'a buyurur bir sesle:
-

“Yüklen şunu da bizim eve gidelim”, demiştir. Vali Selman (RA) hiç sesini çıkarmadan incir

çuvalını sırtına alıp, adamın peşine düşmüşlerdir. Yolda onları görenler dehşet içindedir, adama:
- “Sen ne yaptın, çuvalı taşıttığın kişi Medain Valisi, ALLAH’ın Elçisi’nin arkadaşı Selman-ı
Farisi’dir” dediklerinde, hatasını anlayan yabani adam Selman’ı Farisi Hz.lerinden nasıl özür dileyeceğini
şaşırmış vaziyettedir. Selman ise oralı bile değildir:
- “Mademki yüklendim; evine götürmeden bu çuvalı sırtımdan indirmeyeceğim” demektedir.

Makam ve menfaat istenmemesi
Saidoğlu Umeyr Hz. Ömer tarafından Humus Valiliği'ne atanmıştı. Aradan uzun bir süre geçmesine
rağmen, Vali Umeyr'den hiç ses çıkmamıştı. Hz. Ömer bir emir yazdırıp Vali Umeyr'i o güne kadar topladığı
vergilerle beraber derhal Medine'ye çağırmıştı. Umeyr, mektubu alır almaz yol hazırlığını yapıp Medine'ye
ulaşmış, rengi solmuş ve üstü başı toza bulanmış vaziyette Ömer'in karşısındaydı.
- “Bu halin nedir?” diye soran Adil Halifeye:
- “Kanım temiz, vücudum sağlam ve bu dünyadan da alacağım var”, diyen Umeyr’in cevabı
çarpıcıydı.
Hz. Ömer ona parası olup olmadığını sorunca:
-“Yanımda biraz azığım ve abdest alırken kullandığım su kabım ve bazı eşyalarımı koyduğum küçük
bir bohça dışında başka bir şey bulunmamaktadır.”
Hz. Ömer:
- “Buraya kadar yaya olarak mı geldin”, diye sorunca, Hz. Umeyr:
- “Evet”, der.
- “Sana bir binek veren olmadı mı?”
- “Ben istemedim, kimse de kendiliğinden vermedi.”
- “Yazık o Müslümanlara. Kötü bir iş yapmışlar!”
Umeyr, dikilir:
- “Ey Ömer ALLAH'tan kork! Gıybet yasak değil mi? Hem o insanlar beş vakit namaz
kılıyorlardı.”
- “Seni ne için gönderdim ve sen ne yaptın?”
- “Ben senin verdiğin görevi yerine getirdim. Vergileri topladım ve ihtiyaç sahiplerine dağıttım. Eğer
artan bir şey olsaydı onu da sana ulaştırırdım.”
- “Bize hiçbir şey getirmedin mi?”
- “Hayır, getirmedim!”
Hz. Ömer, yazıcı memura döner:
- “Umeyr'i yeni bir valiliğe atıyorum. Emrini yaz”, der.
Saidoğlu Umeyr kabul etmez:
- “Ey Ömer, valilik çok ağır bir görev, artık onu kabul edemeyeceğim. İşte görüyorsun ki, ne
halka ne de sana yaranabilmiş değilim!”
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Bu gün müttaki ve mücahit geçinen nicelerinin; Kaymakamlık, Valilik, Müdürlük ve Müsteşarlık
için, milletvekili, belediye başkanı ve bakanlık için amirlerine ve parti liderlerine yaptıkları riyakârlık
ve yalakalıkları, makam ve menfaat için nasıl dostlarını ve davalarını sattıkları hatırlanırsa, Ashab-ı
Kiramın farkı ve fazileti daha iyi takdir edilecekti.

Sahabenin edebi ve dikkati
Medine'nin Yahudi kabilelerinden Kurayzaoğullarıyla yapılan savaşta Ensar'dan Hallâd isminde bir
Sahabe şehit düşmüştür. Arkadaşları Hallâd'ın annesine haber verip;
-Oğlun şehit oldu, derler.
Acılı ana üstünü başını örterek gözyaşlarıyla şehit oğlun yanına gelir. Bazıları garipser:
-Oğlun şehit oldu ve sen bu acına rağmen hala örtünmeyi ihmal etmiyorsun!?
Şehit anasının cevabı en az oğlunun şehadeti kadar anlamlıdır.
-Ben evladımı kaybettim, hayâmı değil!

Evlilik Ölçüleri
Henüz putperest olan zengin ve saygın konumdaki Ebu Talha, Müslüman hanım Ümmü Süleym'e
evlenme teklif etmiştir. Ümmü Süleym'in cevabı ise hem çok akıllıcadır hem de çok Müslümanca:
-Sen benim filanca hizmetçimin yerde sürüklediği odun parçasına tanrı diye taparken ben
seninle nasıl evlenebilirim?
Cevaptaki şok EbuTalha'nın aklını başına getirir. İman eder. Ümmü Süleym'le evlenir.

Mesudoğlu Abdullah'ın ahiret ve hesap endişesi
Efendimiz'in kendisinden Kur'an'ı zevkle dinlediği ve "O, Cebrail'in okuduğu gibi okuyor." dediği
Sahabe’nin alimlerinden Mes'udoğlu Abdullah'ın yanında biri:
-Ben Ashab-ı Yemin'den (Kıyamet günü defterini sağ eliyle alacak olan cennetlik ve salih
Mü'minlerden) bile olmak istemiyorum, ben Mukarreblerden (yaklaştırılmış, Kıyamet günü en yüksek
makamlara ulaşmış Mü'minlerden) olmak istiyorum,” diyerek böbürlenmektedir.
Abdullah bin Mes’ud ise acı bir tebessüm içinde, kendisini kastederek:
- “Fakat burada öyle biri var ki öldükten sonra diriltilmek bile istemiyor” diyerek Rabbına karşı
haddini bildiğini ve ahiretteki hesap endişesini dile getirmişlerdir..

İmanın Alameti: Allah İle Peygamberinin gerçekten sevilmesi
Huzafe oğlu Abdullah'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimize şikâyet ederler.
- "Çok şaka yapıyor. Hep boş şeylerle uğraşıyor, ibadetlerde gevşek davranıyor..." derler... O
(sav) ise, samimi ve gayretli bir Peygamber sevgisinin bir insana, diğer kusurlarına rağmen neler
kazandıracaklarına işaret ederek:
- "Abdullah'ı bırakın... Çünkü o ALLAH ile Elçisini gerçekten seven ve sahiplenen birisidir"
yanıtını verirler. Böylece Allah’ın Dinini ve Hak dava önderini gerçekten seven ve yürekten sahiplenen
müminlerin kıymetine işaret ederler.
Yine Sahabeden birisi istisnai bir örnek oluşturmak üzere, cahiliyeden kalan içki alışkanlığını hala
bırakamamıştır. Birçok kez sarhoş yakalanır, ceza uygulanır. Sonuncusunda orada bulunanlardan biri, aynı
çirkinliği defalarca yapmasına dayanamayarak:
- "ALLAH'ım ona lanet et! Ne kadar da içki içiyor ve bu zıkkımdan vazgeçmiyor" diye çıkışmıştır.
Resulullah (sav) Efendimizin yüzü bulutlanmış ve mübarek suratı asılmıştır:
- "Ona lanet okumayın. ALLAH'a yemin olsun ki, ben onu tanıyalı beri o hep ALLAH ile
Peygamberi'ni sever ve gayretini çeker durumdadır" buyurmuşlardır.
Öyle ise, Allah ve Rasulüne muhabbetin gereği ve göstergesi olarak, din gayreti çekmeyen,
zalimlerden ve işbirlikçilerden nefret etmeyen kimselerin, zahiri takvası ne işe yarayacaktır? Evet Allah’a
imanın, Kur’an’a itaatın ispatı ve ölçüsü Hz. Resulune ve her asırdaki hak dava önderlerine uymaktır. “Ki
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Allah hak olmak üzere Kitabı ve Mizanı indirmiştir”110 ayetindeki kitap Kur’an’ı Kerim, Mizan, yani ölçü ve
örnek ise Hz. Peygamber Efendimizdir. Bu nedenledir ki çeşitli bahanelerle Hz. Peygamberden izin alıp
cihattan geri kalanların kalplerinin mühürleneceği ve hidayetlerinin kararacağı konusunda Mü’minler
uyarılmaktadır.
“(Cihattan) geri kalan (ve kaytaranlarla) birlikte olmayı seçenlerin (ve dünya hayatına ve
rahatına rıza gösterenlerin) kalpleri mühürlenmiştir.”111

Sahabenin dünyasını davasına feda etmesi
Sinanoğlu Süheybi Rumi esir olarak Mekke'ye götürülmüş, Bizans asıllı bir gariptir. Her anlamıyla
garip. İslam'a ilk uyananlardan biridir. Süheyb. Ve zaman gelir, emir ve izin verilir, Medine'ye hicret günleridir.
Süheyb de varını yoğunu toparlar, taşıyabileceğini yanına alır, taşıyamayacağını "dönersem alırım" deyip
gizli bir yere gömerek Medine’ye yönelmiştir.
Fakat hain gözler, günlerden beri Sinanoğlu Süheyb'i süzmektedir. Mekke'den çıkar çıkmaz önü
kesilir. Müşrikler pişkin pişkin sırıtırlar:
- Aramızda bir servet yaptın, şimdi böyle elini kolunu sallayarak çekip gitmene izin verir miyiz sandın?
Süheyb'in eli okuyla yayına gider:
- ALLAH'a yemin olsun ki, bilirsiniz, aranızda benden daha isabetli ok atan yoktur. Sadağımdaki
oklardan her birini sizden birinin göğsüne yerleştiririm, ardından sıra kılıcıma gelir ve sonrası da ALLAH
Kerim'dir.
Tehdidin ciddiyeti müşrikleri durduruvermiştir. Bilirler ki bu sözlerin hiçbiri kurusıkı değildir. Süheyb,
tam da dediklerini yapabilecek biridir.
Ve sonra iş, pazarlığa dökülür. Teklifi Sinanoğlu Süheyb yapar:
- Eğer isterseniz Mekke'de bıraktığım paranın yerini söyleyeyim, alın, sizin olsun. Ve beni de bırakın
gideyim.
Bu teklif, her şeyi maddede arayanlara cazip gelmiş ve kabul edilmiştir. Süheyb ise bütün ömrünün
maddi birikimini ve tüm dünyevi servetini vermiş, karşılığında Dinini garanti etmiştir. Sonra da Medine'de,
Peygamberine, "ALLAH'ın Son Elçi"si Hz. Muhammed'e yetişmiştir. Peygamberi (sav), Süheyb'i kucaklarken
bir yandan da müjdelemektedir:
- Ey Süheyb! Alışverişin karlı oldu, sen kazançlı çıktın!..
Ve o günlerde Sahabelerin dudaklarında yeni indirilen bir Ayet hiç düşmemektedir.
"İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ALLAH'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder."112
Ayet, Sinanoğlu Süheybi Rumi hakkında inmiştir.

Bilal-i Habeşi; Cihat delisi!
Hz. Peygamber Efendimizin vefat etmesinin ardından, Bilal-i Habeşi de birçok Sahabe gibi Medine'yi
terk etmek istemişti. Artık o da Hz. Muhammed'siz bir Medine'ye, O'nun hatıralarıyla dolu binlerce şeyi
O'nsuz görüp vakit geçirmeye tahammül edemeyecekti. Geri kalan ömrü, İslam’ı yayma uğrunda ve cihad
yolunda geçsin ve bu sayede Sevgililer Sevgilisi'ne bir an evvel erişsin istemişti.
Fakat Halife Hz. Ebu Bekir (RA) de Bilal'siz edemeyecekti ve içini yakan Hz. Resulüllah hasreti, Bilal
gibi yadigârlarla bir nebzecik olsun avunup dinsin düşüncesindeydi. Ve Bilal'in defalarca yinelediği cihad
iznini bir türlü vermezmişti.
Fakat iki ateşten Bilal'e ait olanı ağır basmıştı. Bir gün Halife Ebu Bekir'in, Cuma hutbesini okumak
üzere minbere çıktığı anda Habeşli Bilal ayağa kalkıp Halife'ye şöyle seslenmişti:
- “Ey Ebu Bekir! Sen beni kendin için mi azad etmiştin, yoksa ALLAH için mi?”
Bu sorunun nerden çıktığını anlayamayan Halife Hz. Ebu Bekir şaşırmıştı; fakat cevabı netti:
-“ALLAH için!...”
110

Şura: 17
Tevbe: 87
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Ve Bilal taşı gediğine yerleştirmişti:
- “Öyleyse izin ver bana, ALLAH için cihad edeyim!”
Hz. Ebu Bekir'e söyleyecek söz kalmamıştı. Ve Hz. Bilal, cihad etmek üzere Nurlu Medine’yi terk
etmişti!.

Son pişmanlık alameti
Avfoğlu Abdurrahman son yıllarını yaşamaktaydı. Oldukça varlıklı ve saygındı. Oruçlu olduğu bir
günün akşamında, önüne bol çeşitli bir iftar sofrası hazırlanmıştı. Hz. Abdurrahman dalgın dalgın sofraya
bakıp kendi kendine şöyle mırıldanmıştı:
"Umeyroğlu Mus'ab Uhud'da şehadete ulaşıp bu fani alemden ayrılmıştı. ALLAH katında
benden üstün bir insandı; fakat vücudunun bütününü örtecek bir kefen bile bulamamıştı. Ayaklarını
örttük, başı açılmış; başını örttük, ayakları açılmıştı. Hamza da benden üstündü; ama o da fakir olarak
şehid olup ukbaya taşınmıştı. Sonra dünya bollaştıkça bollaştı ve bizi servet ve nimet kuşattı. Benim
gibiler siyaset ve servet hırsıyla bazı olaylara bulaştı. Ve şimdi korkuyorum ki, bütün hizmet ve
iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada bize verilmiş olmasındı!."
Abdurrahman Bin Arif o akşam ağlamaktan iftar yapamamıştı.
Evet, hatalarını itiraf ve pişmanlık da büyüklük sayılırdı. Ama hiçbir pişmanlık, kaybettiklerini yerine
koyamazdı. Asıl marifet, sonunda pişman ve perişan olunacak davranışları yapmamaktı.

En sevdikleri şeylerin Allah'a ödünç verilmesi
Bakara suresinin 245. ayeti iner: "Kim ALLAH için güzel bir ödünç verirse, ALLAH da ona kat kat
fazlasıyla geri döner."
Ve Ebu Dahdah inen Ayeti duyar duymaz soluğu ALLAH'ın Sevgilisi'nin huzurunda alır:
-Ey ALLAH'ın Elçisi, der, Yüce ALLAH bizden ödünç mü istiyor?
-Evet, ey Ebu Dahdah!
-Öyle ise uzat elini.
O en mübarek el uzatılır. Ebu Dahdah devam eder:
-Ben hurma bahçemi Rabbime ödünç veriyorum!
Bahçede altı yüz hurma ağacı vardır ve bu, o günün ölçüleri içinde önemli bir servet sayılır.
Sonra Ebu Dahdah geldiği gibi hızla, ödünç verilen bahçeye koşacaktır. Eşi ve çocukları olup bitenden
habersiz, bahçede oturmaktadır. Ebu Dahdah hanımına seslenir:
-“Çocukları al ve bahçeden çık! Çünkü ben bu bahçeyi ALLAH'a ödünç verdim ve ahiret
hesabına yatırdım!” Çünkü Ashab-ı Kiram çok iyi bilmektedir ki; Allah cennet karşılığı müminlerin canlarını
ve mallarını satın almaktadır.

İncelik ve edep dersleri
Hz. Ömer, Abdullahoğlu Cerir'in de bulunduğu bir sohbet meclisinde iken ortalığa nahoş bir koku
yayılmıştır. Hz. Ömer'in keyfi kaçar ve sinirlenip bağırır:
- Bu kokunun sahibi kimse hemen kalkıp abdest alsın!
İnsanlar birbirlerinin yüzlerine bakıp durmaktadır. Sıkıntılı bir hava oluşmuştur.
İmdada yetişen Abdullahoğlu Cerir olur:
- Ey Mü'minlerin Emiri! Bütün cemaat kalkıp abdest tazelese daha isabetli olmaz mı?
Tebessüm, Hz. Ömer'in bütün yüzünü kaplamıştır:
- ALLAH seni rahmetiyle kuşatsın ey Cerir! Sen cahiliye döneminde çok güzel bir insandın ve şimdi
İslam'ınla da ne güzel bir insansın.

Sahabelerin, Peygamberlerinden öğrendikleri en önemli şeylerden biri de; insan onurunun
korunmasıydı. İnsanları mahcup etmek ayıptı ve İslam’a aykırıydı..

Kimseye külfet ve zahmet yüklenmemesi
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir gün:
- Kim bana, kimseden bir şey istemeyeceğine söz verirse, ben de ona Cennet'e gireceğine söz
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veririm, buyurmuşlardı.
Ve Hz. Sevban atılarak, bu şartı kabullenip antlaşmayı imzalamıştı:
- “Ey ALLAH'ın Elçisi! Ben söz veriyorum.!” Sevban, kalan ömrü boyunca hiç kimseden hiçbir şey
istemeden yaşamıştı. Bazen devenin üzerindeyken kazara elindeki değneği düşürse bile. Yerdekilerden
istemez, iner kendisi alırdı. O, Hz. Peygamberi'ne verdiği söz sadık kalacak, artık hiç kimseden hiçbir şey
istemeden hayatını noktalayacaktı. Hz. Resulullah bu sözleriyle, insanlara yük olmamak, onlara zahmet ve
külfet verip, kendimizi minnet ve töhmet altına sokmamak konusunda bizleri uyarmışlardı.

Resulüllaha (sav) hürmet hassasiyeti
Ashab-ı Kiramın (ra) Efendimize (sav) karşı duydukları sevgi, eşine zor rastlanır bir saygıyı da içinde
barındırırdı... O'nunla ilgili her konuda kılı kırk yaran bir hassasiyetle konuşurlardı... Bir gün, Aleyhisselatü
Vesselam Efendimize iki kez damat olma şerefine sahip olan Affan oğlu Osman, Üşeym oğlu Kubas'a
merakla sormuşlardı. Çünkü Kubas ile Hz. Peygamberimizin doğum tarihleri, birbirine çok yakındır...
- "Sen mi daha büyüksün, yoksa ALLAH'ın Rasulu mü?"
"Büyüklükten" ne kastedildiği belli olmasına rağmen, Kubaş saygıyla toparlanarak:
-"ALLAH'ın Elçisi benden daha büyüktür. Doğumda ise ben ondan önceyim!" buyurmuşlardı.
Bu inceliğin bir benzerini de Hz. Resulüllah’ın amcası Hz. Abbas gerçekleştirecektir... Amcasıdır ama
aralarındaki yaş farkı çok azdır... Abbas da aynen Kubas gibi:
- "Hanginiz daha büyük, sen mi, ALLAH'ın Elçisi mi?" sorusunu
- ALLAH'ın Elçisi büyüktür, fakat ben ondan daha yaşlıyım" diye yanıtlayacaktır...
Bu gün etrafına şeyhlik ve siyasi şeflik taslayan kütüklerin, hizmetçisinden bahseder gibi,
hiçbir saygı sıfatı kullanmadan “Muhammed… Muhammed…” diye hitap etmesine dayanamayıp
kendisini uyaran izleyicisini, badigartlarına dövdürüp hastanelik etmesini hatırlarsak, Ashab-ı
Kiramın edep ve terbiyesi daha bir anlam ve önem kazanmaktaydı! Üstelik Kur’an’ı Kerim’de, Cenabı
Hakkın “Ey Muhammed!” hitabına bile asla rastlanmamaktaydı. Rabbımız Teâlâ’nın Habibine hitabı:
“Ey Nebi… Ey Resul..” şeklinde olmaktaydı. Öyleyse Efendimizi (sav) “Ey Muhammed” diye
çağırmaktan utanmalıydı.

Sa’d’ın nöbeti ve istenmediği halde gerekenin yerine getirilmesi
Bir seferden henüz dönülmüşlerdir ve vakit gecedir... Medine'nin güvende olmadığı dönemlerdir... Hz.
Peygamber Efendimizin henüz girdiği evinde:
- "Ne olurdu bu gece kapıda bir nöbet bekleyen olsaydı diye" içinden geçirdiği sırada dışarıdan sesler
gelmektedir. ALLAH'ın Elçisi (sav):
- "Kim o?" diye seslenir.
Ebi Vakkas oğlu Sa'd cevap verir:
-"Benim Ey ALLAH'ın Elçisi!"
- "Ey Sa'd! Bu saatte seni buraya getiren nedir?"
- "Ey ALLAH'ın Elçisi! İçimden bir ses bana: “O'nun nöbetçisi yoktur. Belki bir kötülük yapmaya
kalkışan olur” dedi. Endişelendim, uyku tutmadı geldim. Siz rahat edin, ben sabaha kadar nöbetteyim."
Demek ki bazı hizmet ve özveriler için özel davet ve görevlendirme gerekli değildir. Bunu
sadakat ve feraset ehli sezip, gereğini yerine getirmelidir.

Hz. Peygamberin şefkati ve meyveleri
Usal oğlu Sumame, Mekke'nin buğday kaynağı Yemame'nin hükümdarı ve namlı bir İslam düşmanıdır.
Efendimiz Hz. Muhammed'i öldürmeye teşebbüs etmiş ama başaramamıştır... Her yerde her fırsatı kullanır.
İslam'ın gelişmesini engellemeye çalışır... Ve bir gün ilahi kader hükmünü uygulamış, Sumame
Müslümanlarca esir alınmıştır. ALLAH Elçisi'nin arkadaşları Sumame'yi getirip, Medine mescidinin
direklerinden birine bağlamıştır...
Hz. Muhammed (sav) sorar:
- "Ey Sumame, gönlünden neler geçiyor?"
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- " Ey Muhammed! Senden sadece hayır umuyorum!.. Eğer benim idamımı emredersen hakkın
var, bir kanlı katili katledip kurtulursun. Eğer serbest bırakırsan, böyle bir iyiliğin altında kalmayacak
birine iyilik yapmış olursun. O zaman da sana isteyebileceğinden daha fazla mal ve para veririm..."
"Kâinatın Övüncü" sadece tebessüm eder... Emreder, Sumame incitilmez... Direkte bağlı tutulduğu üç
gün boyunca yemekleri peygamber evinden yollanır. Her gün ALLAH'ın Elçisi, kendisini ziyaret edip, aynı
soruyu sorar, ama aynı cevapları alır... Bu üç günlük zoraki konukluk sayesinde Sumame, İslam'ı, Hz.
Muhammedi ve Müslümanları yakından ve gerçek sıfatlarıyla tanıma imkânını yakalamıştır. Amaç
gerçekleştiği için de, üçüncü gün ipleri bizzat Hz. Muhammed tarafından çözülmüş, kendisinden hiçbir
karşılık istenmeden serbest bırakılmıştır...
Bu akıl almaz şefkat sayesinde, Sumame de diğerleri gibi, şoktadır. Öldürülmeyi beklerken hiç
karşılıksız salıverilmenin sevinciyle Hz. Muhammed'in ellerine kapanır...
- "ALLAH'a yemin olsun ki birkaç gün öncesine kadar senin yüzün bana dünyadaki en sevimsiz
gelirdi. Fakat şimdi sen bana "En Sevgili"sin” der. Hemen şehadet kelimelerini söyleyip, Müslümanlığı
seçer... Ardından Mekke'ye gider ve tarihe ilk umre yapan Müslüman olarak geçer... Müslümanlara yaptıkları
zulüm ve düşmanlığa misilleme olarak Mekkeli müşriklerin buğdayını keser... Aç ve çaresiz Mekkeliler, Hz.
Muhammed'in şefaatine sığınırlar... O emir verir buğday tekrar sevkedilmeye başlanır.
Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde, dinden dönenlerle yapılan savaşlarda Sumame şehid olup...
Rabbine yürüyecektir!...

Dinine değil, nefsine yönelik haksızlıkları bağışlamak gereği!
Tebük Savaşı için ordu hazırlanmaktadır, çetin ve sıkıntılı bir ortamdır. Kıtlık, sıcak, münafıklar elbirliği
etmiş, ordunun hazırlıklarına engel olmaya çalışmakta, Hz. Muhammed ise bütün gücüyle insanları
"vermeye" çağırmaktadır. Hz. Peygamberinin daveti karşısında kendini cihatla sorumlu hissedenlerden biri
de, Medineli Zeydoğlu Ukbe'dir. Fakat öylesine fakirdir ki, verecek hiçbir şeyi bulunmamaktadır. Ve "mutlak
yokluk" bile Ukbe için mazeret değildir. Hiçbir şey veremediği için vicdanı kan ağlamaktadır.

Sancısının

dayanılmaz hale ulaştığı bir gece yatağından kalkar; önce uzun uzun, gözyaşlarıyla yıkanan bir namaz kılar
sonra da ellerini açar; Rabbine döner. Alabildiğine garip, hem ağlamakta hem de Rabbiyle konuşmaktadır:

-“Ey Rabbim! Sen bize cihadı emrettin. Fakat cihad; silah, binek, azık ve para gerektiren bir
şeydir ve Sen şahitsin ki ben bunlardan hiçbirine sahip değilim. Ama Sen şahit ol ki ben bugüne
kadar hangi Müslüman'dan hakaret ve haksızlığa uğramışsam, hangi Müslüman'da para, can ve
şeref yönüyle bir hakkım kalmışsa ben bunların hepsini helal ediyorum.” Ey Rabbim! Sen kabul et!
Verecek başka bir şeyim yok. Ben de Mü'min kulların üzerindeki haklarımı helal ediyorum." der ve
ağlamaktan katılır...
Sabah namazı vakti ise Mescitte bir çift göz sevinç ve heyecanla cemaati süzmektedir. Bu gözler
Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed'e aittir. Bütün cemaat toplandıktan sonra, seslenir:
-Bu gece sadaka veren kişi ayağa kalksın!
Kimse kalkmayınca Zeydoğlu Ukbe çekingen bir edayla doğrulup, Resulullah’a bakar.
-Ey Ukbe sana müjdeler olsun! Canımı kudret elinde tutan ALLAH'a yemin olsun ki, sadakan,
en değerli sadakalar arasında kabul olundu!...

Uhud'da çetin bir günün hikâyesi!
Uhud'da "vefakârlık ve fedakârlık çıtası" hemen hemen, bir daha hiç kimsenin atlamaya güç
yetiremeyeceği bir yere çıkarılmıştır... Hz. Peygamberimize canlı kalkanlık yapanlardan birisi de Ubeydullah
oğlu Talha'dır. "En Sevgili"ye doğru inen bir kılıç darbesini son anda eliyle karşıladığından... Parmaklarını
kaybedip, çolak kalmıştır... Hz. Muhammed'in etrafında döne döne çarpışmakta, bazen önüne atılmakta,
bazen de arkasından gelen tehlikeleri savuşturmaktadır... Yaralı yaralı Resulullahla birlikte Uhud Dağına
tırmanırlarken yüksek bir kayaya rastladıklarında eğilerek, bu kez de vücudunu O'na basamak yapmıştır.
Bir ara bayılıp yere yığılmıştır... Yüzüne dökülen suyun etkisiyle ayılıp kendisine geldiğinde ilk
sorduğu:
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- "ALLAH'ın Elçisi ne durumdadır?" olacaktır. O'nun iyi olduğunu öğrenince de:
-"ALLAH'a çok şükür! O iyi olduktan sonra her musibet hafif kalır!" diye sevinç gözyaşları
akıtacaktır...
O gün, ALLAH’IN elçisi “Ubeydullah oğlu Talha'ya cennetin vacip olduğu” müjdesini ulaştıracaktır.
O gün, ölünceye kadar sık sık tekrar edeceği üzere Hz. Ebubekir'in deyimiyle "bütünüyle Talha'nın
bayramıdır!"

Sahabenin gerçek ve örnek tövbesi!
Anlatan, Ebu Vakkas oğlu Sa'd'dır... Cennetle müjdelenen on zatın arasındadır. Uhud’da çarpışmanın
çok şiddetlendiği bir andı. Yanı başımda Cahş oğlu Abdullah'ı gördüm. Elimden tuttu, beni bir kayanın ardına
çekti. Heyecanlıydı:
- "Sa'd," dedi "şimdi sen dua et ben âmin diyeceğim, sonra da ben dua edeyim, sen âmin de"
- "Peki, olur" dedim. Sonra ellerimi açtım:
- "Rabbim!" dedim, "şimdi benim karşıma azılı bir düşman çıkar, onunla kıyasıya çarpışayım, önce
bugünün hakkını vereyim, sonra da onu tepeleyeyim ve bu meydandan, Efendimiz'in önünde gazilik rütbesini
takınmış olarak ayrılayım"
Cahş oğlu, gözleri kapalı, elleri açık, vecd içinde, derinden: - "Âmin!" dedi
Sonra gözlerini açtı, uzaklara dikti. Belli ki Uhud'un çok ötesine bakıyordu:
- "ALLAH'ım!" dedi, inlercesine... "Benim de önüme en azgın ve zalim putperestler çıkar, ben de
onlarla kıyasıya dövüşeyim, bu günün, bu yerin ve bu sınavın hakkını vereyim. Sonra o kâfirlerden
biri beni şehid etsin. Sonra bana "müsle" yapsın... Gözlerimi oyup çıkarsın, kulaklarımı, burnumu,
dudaklarımı kesip koparsın; başım kanlar içinde topraklara bulansın, sonra Ey Yüce Rabbim o
halimle Senin huzuruna varayım, Sen bana: - "Abdullah! Gözlerini, burnunu, kulaklarını, dudaklarını
ne yaptın?" diye sorasın: ben diyeyim ki:
- "ALLAH'ım! Onlarla Sana karşı çok isyan ettiğim, çok günahlar işlediğim o azalarımı Senin
Sevgilinin huzurunda ve O'nu koruma uğrunda Uhud çölüne bıraktım ve Sana da böylece ulaştım"
İçimden bu duaya "âmin" demek gelmemişti ama söz vermiştik: - "Âmin!" dedim.
Sonra kılıçlarımızı çekip cihat meydanına girmiştik. Akşam iş bittiğinde, ben istediğimden de azılı
kâfirleri tepelemiş bir gaziydim. Alacakaranlıkta Uhud sahrasında Abdullah'ı arayıverdim ona rastladığımda
hayretler içindeydim. Tam istediği gibi kulakları, gözleri, burnu ve dudakları kesilip vücudu param parça
edilmişti. Dua ettiği gibi kanlar içinde mübarek bir baş Uhud toprağına bulanmış yatıyor vaziyetteydi. Gayet
memnun ve mesrur, şu sözleri tekrar ediyor gibiydi:
- "ALLAH'ım ben sana karşı çok isyan ettiğim, çok günahlar işlediğim azalarımı ve canımı Sana
ve Resulullah’a kurban etmek isterim!...”
Peki bugün, dilleriyle hak dava öncülerine ve hayra davet edenlere hakaretler edip zalimlere ve
işbirlikçilere övgü düzenler, yalan söyleyip iftira edenler. Elleriyle, gücü yettiğini dövenler, rüşvet alıp
verenler, faizli ve hileli senetleri imza edenler; hain ve batıl partilere oy verip yetmiş milyonun başına
bela edenler… Gözlerini hain bakışlar ve pornolarla kirletenler… Midesini haksız kazançla şişirip,
kanını haramla besleyenler… Evet ya bunlar nasıl tevbe etmeliydi?
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KEŞKE!
Bu “Keşke!”ler, acizlik ve çaresizlik durumlarımızın bir neticesi; kalbi temenni ve teselli
duygularımızın bir ifadesi olarak yazılmıştır. Yoksa, “kırk tane keşkenin bir akçe etmeyeceği” ve
kuru keşkelerle keşkek pilavı pişmeyeceği hatırımızdadır. Ancak “dindar kahraman!” geçinen
işbirlikçi şarlatanların… Haçlı-Siyonist odaklarla uzlaşma ve ılımlı İslam safsatasıyla yüce
dinimizi yozlaştırma hıyanetine girişen Sahabe edebiyatlı kahpe “Müseylemet-ül Kezzab”ların;
ve bunların mel’anetine keramet uyduran yandaş fetvacıların fasıklığını ilan ve insanımızı ikaz
etmek de vicdani ve imani sorumluluklarımız arasındadır.
İşte bu yüzden çevremizdeki, ülkemizdeki ve bölgemizdeki olaylara ve sebep olanlara bakıyor
da hayıflanıyorum; keşke o safiyet günlerim devam edip dursaydı da; insanları iç dünyalarıyla ve
gerçek ayarlarıyla olduğu gibi tanımasaydım, eski hulusiyet ve samimiyetimi koruyarak huzur
bulsaydım. Her şeyi dış yüzünden seyredip, jelatinli görüntüsüyle yetinebilseydim de, keşke; olanla,
olması gerekeni aynı sanıp, aldansaydım!..
Bir zatın: "Ya hamiyetsiz (yani gayretsiz ve merhametsiz) olaydım, ya da param olsa idi" dediğine
eş, ya anlamaz olaydım her işin ve herkesin iç yüzünü, ya da her şeyin hikmet ve hakikatine ulaşıp
rahatlasaydım... Heyhat!...
Yine bir merhumun temennisince; “koca karı imanındaki safiyetle kalsaydım” da, güzel görünümlü
yüzlerin perdelediği çirkef kuyusu kalplere nüfuz etmesem; herkes gibi ben de; sahte tavırları gerçek
zannederek, mü’minlerin mert ve net olduğu kanaatiyle teselli bulup lezzet alsam ve mutluluk duysaydım!..
Evet sadece, sokaklarda organ teşhiri yapan kadın ve erkekler bana bed görünüp gözüme
takılsaydı!.. Sadece kazınık suratlı, fötr şapkalı ve smokin kravatlı mason tiplerin soysuzlaştığı
kanaatiyle kalsaydım!.. Uzun tırnaklı, kot kıvırmalı, göbeği hızmalı ve boyalı bayanların yozlaşmışlığı
yetseydi canımı sıkmaya... Namazın erdirici ve kurtarıcı, orucun eğitici ve kutsayıcı, zekâtın
düzenleyici ve kucaklayıcı, haccın nefsaniyetten uzaklaştırıcı ve âlemi kuşatıcı hikmetini bir türlü
kavramaz ve gereğini yapmazların yavan ve yakışıksız haline hayıflansaydım... Onlara, sabrın ve
sadakatin, cennetin anahtarı olduğunu anlatmaya sabrım olsa, nasıl anlatacağımı araştırıp
uğraşsaydım.
Ve önüne geçip, sormaya vaktim ve şevkim olsaydı, sabrın sırrına ve zaferin anahtarı olduğuna
inanmayanlara;
 Sen evinde mes'ut musun? -Evet
 Evin sana cennet mi? -Elbet
 Bu cenneti neye borçlusun?
Hanımının ve çocuklarının aksiliklerine katlanmana, onların da senin bazı tersliklerine dayanmasına
değil mi? İşte bu davranışınız "sabır"dır. Yani eşinin ve senin dayanma gücünüz ve tahammülünüz bir nevi
sabır, o da senin dünya cennetinin ve aile saadetinin anahtarıdır, öyle mi? Ahiret cenneti de, işte bunun gibi,
sıkıntı ve sarsıntılara dayanmanın, ilahi emir ve yasaklara katlanmanın, yani imtihanı kazanmanın
arkasından gelir ve sabrın zaferidir. Daha buna benzer neler ve neler anlatsaydım; bilgiden, görgüden ve
hikmet gözünden yoksun insanlara. Ve hep bir şeyler başardığımı ve bir işe yaradığımı sanarak, sevinip
dursaydım!..
Ah keşke, zaman zaman Müslümanlığını tam sandığım insanları yakından tanıyıp da, hayal kırıklığının
çukuruna düşüp şaşırmasaydım!.. "Büyük adam" saydığım kişilerin, takma boylu cüceler olduğunu ayan
beyan görme gücünden mahrum olup, hayranlığımdan ve hayal dünyamdan uyanmasaydım!.. Çünkü insanı
insana bağlayan hayranlık, insanı Rabbine bağlayan ise hayrettir sanırım... Hayran olmayan ve hakikate
hasret duymayan, rehbersiz kalır... Hayreti ve teslimiyeti olmayan ise, ucbunun (yani nefsini
beğenmenin) kulu olup sahipsiz bırakılır... Keşke, ihlas ehli bildiklerimi öyle bile gelsem, feragat (yani
hakkını bağışlama ve fedakârlık) ehli gördüklerimi öyle göre gelsem, ferasetli saydıklarımı hala öyle bula
gelsem... Şecaatlı ve sebatlı (yani kahraman, kararlı ve dayanıklı) sandıklarımı hala öyle tanıyabilsem!.. İhlas
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sıfatı altındaki riyakârlığın dişleri sırıtmasa; fedakârlığın arkasındaki bencillik ve yumurta verip tavuk
bekleyicilik kırıtmasa; feraset ve gözü açıklık yaftalı ahmaklık renk atmasa; cesaret rozetinin altındaki ödlek
yüreklerin, "höt!" demeden üç adım geriye sıçraması göze batmasaydı!.. Ve böylece, çevremde hala onurlu
ve şuurlu insanların çok bulunduğu zannını taşısaydım da, yalnızlığımızı ve zavallılığımızı anlamasaydım!..
Biraz daha derinden bir hasretle, gizli ve ezici gerçekleri gün yüzüne döken bir hikmetle: Keşke
mabetleri dolduran yığınları hala Müslim sanıp arkalansam; mektebimden çıkanları okuryazar mü'min
sanıp halkalansam da; deniz dibinden inci çıkarma şevkiyle çalkalansaydım!..
"Dava!" diye nutuk atarak, hak etmediği makam ve menfaatlere bedava konmak isteyen... Ganimet
devşirmek için sürekli "hizmet!" lafını gevelemekten vazgeçmeyen... İki öğün nafile namaz kılmak, üç gün
fazla oruç tutmak ve sarık cübbe kuşanmakla edindiği ruhsuz taklitçiliği "takva" diye gösteren... "Diyalog ve
değişim" palavrasıyla nefislerine ve beşeriyetin nefs-i emaresi olan Siyonizm’e köleliğe fetva veren... "Rıza-i
Bari" gibi, cihan çapındaki iddiayı dilinden düşürmeyen; ama mukaddeslerini kendi işkembesi ve tenasül
aleti namına ucuz harcamaktan da çekinmeyenleri, sahte örtülerinin ve sinsi maskelerinin içinde
tanımasaydım!.. Keşke bütün bu mübarek sloganlardan tüttürdükleri necaset kokularını hiç duymasaydım ve
hoş sözlerin içindeki "boş öz"lerin farkına varmasaydım da, yaldızlı lafların heyecanına kapılıp
koşuştursaydım!.. Ne olurdu, bunca zihin yorarak "Hak" ölçüsüne ermekle tatmin olsaydım da, olanları ve
yapılanları bu mihenkte (yani gerçeğin şaşmaz terazisinde) tartmaya kalkıp, şaşkınlıktan cereyana çarpılmış
gibi yerlere yıkılmasaydım!.. Hiç değilse, camiye girmeye razı olmuşlardaki tuzsuzluğu ve tatsızlığı "itaat ve
irtibat halinde bir cemaatız" iddiasındaki tutarsızlığı ve duyarsızlığı... Nefsi ve keyfi için yaşayan
hodbinleri (yani sadece kendisini düşünen bencilleri), derviş kılığındaki bedbinleri (yani bereketsiz ve
beceriksiz kimseleri), gerçek halleriyle yakalamasam da, "dünyada neler de varmış!?” diye hayranlık duyup
manevi bir hazla hızlana dursaydım. Ve keşke, yobazlardaki yabaniliğin, devrimbazlardaki

dinsizliğin, fikren ve fiilen zaten gavurlaşmış insanları hala Hıristiyan yapacağız diye çırpınan
papazlardaki densizliğin farkına varmasaydım!
Kürsülerde bas bas bağırmayı tebliğ sanan, sözde ilim meclislerinde "sünnete uymaktan" dem vurup
insanları bozuk sisteme yamayan Çingene bozmalarını... Cami cemaatine "arkadaşlar!" diye hitap edecek
kadar eblehleşen ve kürsüye vurup hakarete yeltenecek kadar edepsizleşen marifet ve hitabet
yobazlarını... Ya da zillet içindeki cemaate "aziz mü'minler!" diye söze giren düzen madrabazlarını... Ve
hele; sistemin kıskacında çırpınırken, kendisini mecbur hissederek, düzenbazlara hülus çıkarmaya (yani
yağcılık yapmaya) yeltenen aciz ve zavallı maaş mahkûmlarını ve ilahi mesaj mahrumlarını tanımasam
da... Buraya kadar ciğerine kalem dürtüp ufunetini (yani kokuşmuş içini) deştiğim Müslim görüntüleriyle birlik,
ben de camiye koşarken, büyük sevap kazanacağımı sanadurup cemaatten kopmasam; o kutsal
mekânların, nasıl esirlerin teselli ve teslim mahalline dönüştüğünü kavramasam; ve onlarla aynı
safta durmaktan sıkılmasaydım!?.. Bir baldırbacak gazetesinin, beleşten gösterip, dağıttığı Kuran mealini
almak için, kuyrukta bekleyen nadanlar (yani şaşkınlar) topluluğuna bile pes dedirtecek kadar alçalmış ve
İslam'ı geçim vasıtası yapmış "din öğreticileri"ni, ve hatta yarım yamalak ezberledikleri bir kaç ayet hadis
mealiyle ve çevresine topladığı üç beş saf dille "kurtarıcı geçinen züppeleri", hak cephede vuruşan gaziler
sanma ahmaklığıyla, bunların arkalarına takılanların, “tamtakır paslı bakır” kafalı olduklarını anlayıp
hayıflanmasaydım!...
Dünyası için davasını ve dinini gömlek değiştirir gibi kolayca çıkarıp atan; siyaset ve riyaset
sevdası için milli ve manevi değerlerini satan döneklerle... Miting meydanlarında ve TV ekranlarında
horozlanıp mangalda kül bırakmayan; ama Yahudi Lobileri ve siyon elçileri karşısında kuyruk
sallayan ödleklerle… "İslamcı yazar" yaftasıyla, sırtlanlarla birlik olup arslan avına çıkan bazı

ineklerle... Bal arısı gibi, hep güzellikleri arayıp çiçeklere konmak yerine, bozuk fıtratı gereği, sürekli
kusur arayıp pisliklere konan ve tenkit perdesi altında tahribe çalışan karasineklerle... Kartallar için
uçuş dersi ve ehliyet belgesi düzenlemeye kalkışan acemi ördeklerle... Şeytanlık ve kıskançlık
damarıyla "ekreb"lerini (yani kendisine en yakın kimseleri) bile kalleşçe ısırıp zehirleyen akreplerle...
Ve en muhteşem hareketin en mahrem noktalarına yerleşen münafıkları, hala mücahit ve muhterem
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zanneden keleklerle, keşke hiç karşılaşmasaydım!...

Ve keşke: sarih ayetlerin ve sahih hadislerin emrettiği konularda mecburen ve aynen iman
ve ittibada bulunmaları; farklı yorumlara müsait durumlarda birbirlerine müsamahakâr
yaklaşmaları; ortak düşmanlarımız olan kâfir ve müşrik zalimlere karşı ittihat ve ittifak halinde
davranmaları gereken Ehli Sünnet ve Şia’yı, bunları bırakıp 1400 sene önceki tarihi hadiseler
bahanesiyle birbirleriyle uğraşmak, hatta şeytanileri sevindirecek şekilde boğuşmak gaflet,
cehalet ve delaletinde görüp de kahrolmasaydım!
Aydın geçinen karanlık ve kiralık kafalıların ve kendilerini saygın zanneden şu çağdaş
paganların, inancımızın emri ve insanlığımızın gereği olarak takılan başörtüsüne karşı:
"Türbanlı öğrenciye ders vermekten sıkılıyorum."
"Başörtülü kızlara, hak ettikleri notu vermeyip sınıfta bırakmayı öneriyorum."
"İmam Hatip mezunlarının bilimsel düşünebileceğine inanmıyorum."
"Başörtüsü serbest bırakılırsa, Üniversite kapısına kilit vurmayı düşünüyorum."
"İslam dininde kaza uygulaması var. Türbanlıların okulda başlarını açmalarını, sonra kaza
yapmalarını tavsiye ediyorum."
"Başörtüsünde inat edenleri, İran'a ve Arabistan'a gitmeye çağırıyorum."
"İstiklal Marşındaki Ezan, Kur'an İman, İslam kelimelerinden gıcık alıyorum" diyecek kadar bu
aziz millete yabancılaşan ve yobazlaşan... Ve tapındıkları Batıdan bin beter barbarlaşan tiynetsiz
tiplere katlanmak zorunda kalmasaydım!..
Ve keşke; dinsizleşmeyi aydınlanmacılık, ahlâksız Avrupa gâvuruna benzemeyi çağdaşlık,
Amerika’ya boyun eğmeyi gözü açıklık, Müslümanlığı Protestanlaştırmayı Ilımlı İslamcılık sayan
sahtekârları ve bunların safsatalarını armut gibi yutan salakları, topluma tanıtmayı başarsaydım!
Keşke, kökü dışarıda hıyanet odakları oldukları için Atatürk tarafından kapatılan mel'un mason
localarının ve bunların Lions ve Rotary gibi alt ocaklarının üyesi ve küresel odakların kölesi oldukları
halde, Kemalist geçinmekten utanmayan arsızların; milliyetçilik kisvesiyle Milletin manevi
değerleriyle savaşan ayarsızların zırvalarını duymak yerine, dağdaki çobanların doğal yırlamalarını
dinleyip huzur bulsaydım!..
Ve bunlar öyle, onlar da böyle, yani herkes göründüğü haliyle olsaydı keşke!.. Küfrü ve küflü
görüşünü, ilim diye satan, "zamane fetvacısı, prof yaftacısı, yarım doçentlik hastası" saman çuvallarıyla
uğraşmak zilleti yerine; keşke kaya gibi katı, fakat kişilikli ve kabiliyetli kâfirler, meseleli ve seviyeli müşrikler,
iddialı ve ciddiyetli komünistler, mert ve cesaretli rakiplerle boğuşmak fırsatına kavuşturulsam ve şanla
şerefle ölüp bu dünyadan ayrılsaydım!..

O, ne mübarek ölüm olacaktı!.. Çünkü ebedi dirilik ve efendilik yolunu açacaktı!.. Bu
sahtelerle ve canlı cenazelerle yaşamak, insana ne çirkin bir çaresizlik aşılamaktaydı!.. Ve ne
çetin bir gariplik hissi yaşatmaktaydı!..
Ya Rabbi!.. Haşa, haddime mi düşmüş, sana isyan ve itiraz kastımdan değil; ama bunca ihsan ve
ikramına karşı yapılan nankörlük ve namertliklere... Muhterem ve muttaki kılıklı münafıkların işledikleri küfür
ve kötülüklere dayanamadığımdan ve battığım günahlardan ve bulaştığım ahlâki hastalıklardan
utandığımdan dolayı, bazen içimden geçiriyorum:
Ah, keşke doğmasaydım!... Madem doğdum, hiç değilse doğru ve dolgun bir insan seviyesini,
onurlu ve sorumlu bir Müslüman şerefini kazansaydım!.. Firavunlara, Nemrutlara ve Şeddatlara kılıç
sallayamadım, en azından Şaronlara, Masonlara ve işbirlikçi sahte kahramanlara karşı, şu kalemimi
yeterince ve gereğince kullansaydım!.. Zulüm ve kötülükle mücadele gayretinin sorumluluğuna,
kadere teslimiyetin huzuruna, ibadet görevinin ve kulluk gereğinin şuuruna varıp ta, sadıkların ve
sağlam imanlıların arasına katılsaydım!.. Ah keşke, sonunda bin pişman ve perişan olacağım bayağı
ve aşağı davranışlardan uzak kalsaydım!..
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B- OLGUN İNSANIN ALAMETLERİ
OLGUN İNSANIN VASIFLARI
Olgun insan, nefsani ve hayvani heveslerini aşmış, onurlu ve sorumlu bir hayatı amaçlamış insan
demektir... O, Hakk’a ve Hayra inanmış, kendisini, Huzura ve hürriyete adamış ve başarıya odaklanmış
kişidir. İnanan insanın, haksızlıktan ve hayasızlıktan uzak durması, zulüm ve ahlâksızlıkla mücadele
yapması tabiidir.

Olgun ve onurlu bir insan olmak için, devamlı bir savaşçı olmak ve en zorlu engellerle
kapışmak gerekir. Olgun insan, Mücahittir, mücadele eridir. Merhametli olduğu kadar metin, mert
olduğu kadar da çetin birisidir. O zaman zaman yanılabilir, ama asla yamulmayan kişidir.
Yorulabilir, ama asla yılgınlığa kapılıp yarışı bırakmayan kimsedir. Çünkü yarışmayı bırakan,
yaşama sırrını yitirmiş insan demektir.
Mücahit, ceht, gayret ve metanet gösteren anlamına gelmektedir. Hem kendi nefsinde, hem de yakın
ve uzak çevresinde mutlaka iyiliklerin ve güzelliklerin yerleşmesini isteyen ve bu doğrultuda sorumluluk
üstlenen kimse, olgunluğa erişir. Evet, olgun insan, savaşçı bir kişidir. Ancak bu savaşı barışı sağlamak
içindir. O, gerektiğinde kavga etmesini de, yerine göre kucaklamasını da bilir. Kimlerle, nerede ve ne ölçüde
vuruşacağını da... Ne zaman, ne maksatla ve hangi şartlarla uyuşacağını da iyi bilen birisidir.
Şuurlu ve şerefli insan, nefsani hislerinin ve dünyalık heveslerinin peşinde sürüklenmeyendir.
Saplantıların, alışkanlıkların ve bağımlılıkların kölesi değildir. Çünkü o, özgür ve onurlu bir şahsiyettir. Çeşitli
korkuların, kuşkuların ve boş kuruntuların esiri olanlar... Uyuşuk, pısırık ve uyumsuz insanlar, filizlenip
meyveli bir ağaç olamadan çürüyen tohumlar gibidir. Olgun insan, kötülerle ve kötülüklerle mücadele
etmeyi... Toplumu ve tabiatı kirletenlerin üzerine gitmeyi kendisine amaç edinmiştir. Çünkü gerekli ve sürekli
bir barış ve bereketin sağlanması için, önce ciddi ve cesaretli bir savaşın kazanılması gerekmektedir. Bu
nedenle mücahit, önce kendi nefsiyle kavgaya girişip, benlikten, beleşçilikten, bilgisizlik ve bilinçsizlikten
uzaklaşmayı... Her türlü terslikten, tembellikten ve taklitçilikten kurtulmayı hedeflemiştir.
Böyle kendi nefsiyle savaşıp, vicdanıyla barışık yaşamayı beceremeyenler... Yüksek yaratılışına
ve yeteneklerine uygun bir kimlik ve uygar bir kişilik geliştiremeyenler, sıradan ve silik birisi olarak
tükenip gidecektir. Oysa Mücahit, her yerde varlığı, ağırlığı ve saygınlığı olan kimsedir. Varlığı ile
yokluğu belli olmayan, ihtiyaç duyulup aranmayan ve bir işe yaramayan kişi, ruhen ölmüş demektir.

Olgun insan, niçin yaratıldığının, niçin yaşadığının ve niçin savaştığının bilincindedir. Daha doğrusu,
savaştığı müddet yaşadığını, mücadele ve mücahedeyi bıraktığı an, hayat imtihanında saf dışı kalacağını
bilir... Evet, her insan takdir programının çerçevesinde, sosyal hayatın kendisine biçtiği bir yaşam tarzını
haliyle sürdürecektir. Herhangi bir meslek ve mertebede görev yüklenecektir. Önemli olan bu rolde sadece
bir figüran mıdır, yoksa bunu şuurla ve onurla mı üstlenmiştir?

Olgun insan için dünya hayatı, bir eğitim ve öğrenim sürecidir. O, her olaydan ders çıkarmaya, her
hatadan bir deneyim kazanmaya ve her sıkıntıdan sabırla ve olgunlaşarak kurtulmaya gayret etmektedir.
Bunun sonucu kendisine güvenen, çevresine de güven veren bir konuma yükselmiştir. Tabii ve tutarlı
tavırları, dürüst ve dengeli davranışları, çevresine sevgi ve saygı aşılayan birer mesaj gibidir. O’nun dilinden
çok hali etkilidir.

Olgun mücahit, dayatmacı ve despotik değil, demokrat fikirlidir. Kimseyi hor görmez, hoşgörülü ve
hürmetlidir. Saldırgan ve sömürücü olmamak, hıyanet ve hilekârlığa karışmamak şartıyla, farklı düşünceleri,
hatta aykırı görüşleri bile bir çeşitlilik ve zenginlik kabul etmektedir. Yaşanabilir bir düzeni ve dünyayı
kurabilmek için, herkesin farklı fikirlerine ve hatta fantezilerine katlanmak ve onları kazanmak gereğini bilir...
Çünkü dava adamlarını sıradan insanlardan ayıran en önemli özellikleri, bunların insancıl niyetleri ve
evrensel hedefleridir.
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Bu arada, hoşgörülü olmak ve başkalarına katlanmak demek, kendi doğrularından ve
değerlerinden taviz vermek değildir. Her teklife boyun eğen ve her harekete “evet” diyen tiplerin,
kendi özgün karakterleri henüz oluşmamış ve oturmamış demektir. Yanlışları reddetmesini ve
haksızlıklara

“hayır” demesini bilmeyen kişiler, zayıf ve zavallı kimselerdir. Çünkü yerine göre

“hayır” demesini beceremeyen ve onurlu bir tavır sergilemeyen kimselerin, “evet”leri de önemsizdir
ve rüşvettir.
Çünkü haksız ve ahlâksız tavırları sergileyen kim olursa olsun, bunlara “hayır” diyebilmek, ciddiyet ve
cesaret işidir. Fakir ve zayıf kimselerin yanlışlarına tavır koymak, ama zengin ve hatırlı kimselerin
yanlışlarına kılıf uydurmak ise yaygın bir karakter zafiyetidir.

Olgun insan, hizmet ehlidir. Ama o, asla bir paralı asker değildir. Kiralanmış bir yazar değildir.
Şartlandırılmış bir taraftar da değildir. O Hakkın hatırı ve halkın huzuru için kendini adamış bir gönül eridir.
“Halık”a hürmet, mahlûka merhamet” düşüncesindedir. Başkalarının karı ve keyfi için değil, kendi davası ve
doğruları için mücadele etmektedir. Allah’a tevekkül ve teslimiyet, onu, bir cesaret örneği haline getirmiştir.
Ve zaten cesaret, nefsi endişelerin ve şeytani vesveselerin esaret ve etkisinden kurtulabilmektedir.

Olgun insan, nefsiyle yaptığı devamlı ve disiplinli bir mücadele sonucu sağlıklı ve tutarlı bir kişilik
kazanmıştır. Yapmacık tavırlardan ve ikiyüzlü davranışlardan uzaklaşmıştır. Öz benliğini ve savaşçı kişiliğini
kazanmış ve sadece kendisi olarak davranmaya başlamıştır. Ve zaten “kendisi olamayanların” başkalarını
etkileme gücü de bulunmayacaktır.

Olgun insan, hem kendi nefsindeki, hem de çevresindeki yanlışlık ve haksızlıkları
sorgulayabilen... Bu maksatla doğru soruları sorup, doyurucu cevapları arayabilen insandır.
Kendisini, çevresini, sistemini, yöneticilerini, yerleşik ve yanlış gelenekleri sorgulayabildiği kadar bir
insan, sıradanlıktan uzaklaşmakta ve giderek sıradan insanlar arasında yalnız kalmaktadır. Hatta
onların hücumuna ve haksızlığına uğramaktadır. Ama bütün bunlar bir dava adamını asla yılgınlığa
düşürmemekte ve yolundan geri koymamaktadır. Çünkü bilir ki, siyasi, sosyal ve ekonomik
sorunların hepsinin temelinde, mutlaka bir psikolojik problem yatmaktadır. Bütün sıkıntıların altında
imani ve ahlâki bir zafiyet bulunmaktadır. Ve yaşadığımız sorunların manevi nedenlerini bilmeden,
bunların doğru çözüm yollarını bulmak da imkânsızdır.

Akıllı insan, başına gelen bela ve sıkıntıları, huzursuzluk ve hastalıkları, sataşma ve
saldırıları kendisi için birer uyarı ve olgunlaşma aracı olarak değerlendirecektir. Çünkü bütün
bunlar çiğliklerimizi pişiren, çirkinliklerimizi temizleyen fırsatlardır.
Üstelik hem bizi kuşatan evrenle, hem çevremizle hem de kendimizle uyum içinde yaşamayı
öğrenmek için, bu türlü sıkıntı ve sorunlarla savaşmamız lazımdır. Çünkü insan, bu dünya
hapishanesinde bir nevi tutsaktır. Ve savaşabildiği, uğraşabildiği kadar onur ve özgürlüğe
kavuşacaktır.
İnsan, hem bütün insanlık alemine, hem kavim ve kabilesine, hem de ailesine ait bir varlık olduğu
kadar, aynı zamanda kendine özgün ve özgür bir birey olarak, dengeli ve düzenli bir mücadele yürütmek
zorundadır. Evet, olgun insan “ait olmaya ve mensup bulunmaya” önem verir, ama bunlar tarafından
eritilmeye ve istismar edilmeye karşıdır. Çünkü bilir ki, hayat enerjisi ve mücadele gayreti kendi özünde ve
özgürlüğünde saklıdır. Bitkilerin de, hayvanların da, insanların da asıl amacı, tabii yapılarına ve
yaratılışlarına uygun bir gelişmeyi sağlamak ve “kendisi olarak” kalmayı başarmaktır. Tarlaya atılan bir
tohum, gerekli olan toprak, su ve hava şartlarını bulamazsa, filizlendikten sonra yeterli bakımı ve koruması
yapılamazsa nasıl çürümeye veya kurumaya veya cılız kalmaya mahkumsa, bir insana da kendi özüne ve
özelliğine uygun bir yetişme ortamı ve eğitim imkânı sağlanmazsa haliyle çiğ kalacaktır. Kur’an Hz. Meryem
için “Rabbi Onu güzel (ve özel) bir bitki gibi yetiştirdi”113 buyurmaktadır.

Bedeni ve ruhi gıdalarını tam
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yaşayamayan ve hele karakter bütünlüğünü sağlayamayanlar asla olgunlaşamayacaktır.
Dili ile hali, söylemleriyle eylemleri, davası ile davranışları, inanışı ile yaşayışı çelişen insan, artık
ahlâken çözülmeye ve çürümeye başlamıştır. Çünkü başkalarından önce kendi kendisiyle samimi ve sağlıklı
ilişkiler kuramayan ve kendi kendisini aldatmaya çalışan kimselerde, olumlu ve onurlu bir karakter
oluşamayacaktır. Kendi kendisine inanmayan, kendi özüne güveni ve saygısı kalmayan insan, nasıl olgun ve
örnek bir konuma çıkacaktır?...
Bu süreçte, ülkedeki genel düzenin, eğitim sisteminin, aile ve yakın çevresinin de çok önemli
etkileri vardır. Havuzdaki su kirli ve mikroplu ise, genelde balıkların sağlıklı olması imkânsızdır. Ama
şuurlu ve onurlu insan, hem çevre şartlarını zorlayarak, hem özel imkân ve fırsatları kollayarak,
olumsuz şartlarda bile olgunlaşma yollarını arayacaktır. Evet, o bir savaşçıdır. O bir mücadele
adamıdır. Devamlı diri ve dinamik kalabilmek için, sürekli gelişmek, yenileşmek ve özünü yitirmeden
değişmek gerektiğinin farkındadır. Her konuda, en doğrusunu araştırır, seçenekleri karşılaştırır,
muhtemel sonuçları tartışır, ama sonunda en uygun olanı kararlaştırır. Eyleme geçmek için de acele
etmez... Sabretmesini ve beklemesini bilir... Enerjisini ve potansiyelini israf etmez... Ama yararına
inandığı bir işe karar verip girişti mi, artık hiçbir şey onu yolundan döndüremez...

Olgun insan, ölüm korkusunu yenen, yani ölümü öldüren kimsedir. Her an ölüme hazırlıklı olan,
ölümle koyun koyuna yaşayan birisidir. Bu nedenle gelip geçici şeylerin heveslisi ve hele müptelası olmaz.
Çünkü bağımlılık, en yaygın köleliktir.

Olgun insan, “Ben”likten kurtulmuş, “Biz” şuuruna ermiştir. Tüm evreni bir vücut, kendisini de o
vücudun bir parçası kabul etmiştir. Bu nedenle danışmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı sevmektedir. Kendi
hayatı ve huzuru için canlı cansız bütün varlıkların ve tüm insanların yardımına ihtiyacı olduğunun
bilincindedir. Her şeyden ve herkesten bir şeyler öğrenmeye ve bunlara teşekkür etmeye gayret
göstermektedir. Kendisini, tüm evrendekileri hizmetine veren Rabbine karşı borçlu hissetmekte ve her an
sorumluluk duygusu içinde hareket etmektedir. Sorumluluk duygusu, hesap verme korkusunu da
beraberinde getirdiğinden, her işini sağlam ve tastamam yürütmektedir. Laçka ve laubali değildir. Sorumluluk
taşıyan ve hesabını sağlam tutan insan, onurun ve özgürlüğün tadına erişecektir. Sorumsuz insan, devamlı
suçluluk psikolojisi içindedir. Bir insanın gerçek ayarı ve seviyesi, sorumluluk bilinci ölçüsündedir.

Olgun insan, kendi özünü ve temel ilkelerini terk etmeden, sürekli gelişim ve değişim içinde
olabilendir. Kendisini devamlı yenileyen, bilgi, beceri ve birikimini geliştirebilen insan, her türlü engeli aşabilir
ve rakiplerini yenebilir. Bütün insanlık, birbirine ihtiyacı ve ilişkisi olan büyük bir motorun parçaları
konumundaki bireylerden meydana gelir. Her bir parça, insanlık fabrikası için önemli ve gereklidir. Öyle ise
her birimizin diri ve dinamik kalması için sürekli tamir ve takviye edilmesi gerekir. Ve özellikle kendisini bir
davanın ve camianın mensubu gören kimselerin, düzenli ve disiplinli bir teşkilat çarkının sorumlu ve huzurlu
bir üyesi gibi çalışmazlarsa, mecburen devre dışı bırakılmaları kaçınılmaz hale gelir. İslam fıkhında, vücuttan
kopan parmak ve benzeri parçaların “murdar” sayılması ibretli bir örnektir.

Olgun insan, devamlı yeni şeyler öğrenmeye ve bilgisini tazeleyip geliştirmeye gayret gösterir.
Sormaktan, araştırmaktan ve talebe olmaktan çekinmez... Bu konuda asla kibirlenmez, böbürlenmez. Gurur
ve kibir, insanı cahil ve çağdışı bırakır.

Olgun insan başladığı işi mutlaka bitirmeye ve başarmaya çalışır. Üç günde bir karar bozan, her işi
yarım bırakan insan, ağırlığını ve saygınlığını kaybeder. Hem kendisine olan güveni de yitirir.
Bütün bu yüksek özellik ve güzellikleri kazanmak ve olgunlaşmak için de, mutlaka sağlam
kaynaklara ve hocalara ihtiyaç vardır. İşte en sağlam kitap Kur’an, en kamil mürşit ise Hz.
Peygamber Aleyhisselamdır. Günümüzde de Kur’an’ı en iyi anlayan ve açıklayan Risale-i Nur eserleri
ve Harun Yahya serileri gibi kitaplar devamlı ve dikkatle okunmalıdır. İmani ve insani değerleri, ilmi
gerçekler ve teknolojik verilerle anlatan her türlü yayınlardan yararlanmaya bakmalı ve bilge bir
kişilik kazanmalıdır. Böylece sürekli olgunlaşmaya ve onurlu yaşamaya çalışmalı, hamlıktan ve
hantallıktan kurtulmalıdır. Zira, ham kalan, ucuz harcanacaktır!
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NEZAKET KURALLARI
NEZAKET; “EFENDİ’lik ve MEDENİ’liktir!”
Her insana ve özellikle Müslüman’a yakışan; incelikli, imrenilir, sevilir ve hoş geçinilir biri olmaktır.
Kaba-saba, softa, yobaz ve yontulmamış tipler, ne kendileri mutlu olabilir, ne de başkalarında rahat ve huzur
bırakır. Evet, nezaket; “Hayırlı ve yararlı insan” olmanın ve olgunlaşmanın ilk şartıdır.

Nezaket: Herkese saygılı ve seviyeli yaklaşmak... İtici ve incitici söz ve tavırlardan sakınmak...
Çevresini kırıp döken, herkesi üzen ve ürküten değil, yapıcı, yardımcı ve ağırbaşlı davranmak... Alaycılıktan
ve küçük düşürücü şakalardan uzak durmak... Özetle; her durumda ve herkese karşı, efendi, edepli ve
erdemli bir tutum takınmaktır.
Nezaket; a-Nezafet:Vücut, elbise, etraf ve eşya temizliği, b-Nezahet: Ahlâk temizliği, anlayış ve
davranış güzelliği ile daha da olgunlaşır. Ve hele dava tebliğcileri ve teşkilat eğitimcileri için nezaket, büyük
bir önem ve öncelik kazanır. Ve tabi, nezaket; kibarlık budalalığı ve çıtkırıldım davranışları sanılmamalıdır.
Çünkü , bu tür yapmacık ve gıcık hareketler, sempati yerine antipati toplayacaktır.Hâlbuki nezaket; içtenlikle
güler yüzlü, alçak gönüllü, ama ağır başlı, oturaklı ve ölçülü olmaktır.

Şimdi, nezaketin gerektirdiği başlıca olgun ve uygun davranış biçimlerini ve önemli
ahlâk prensiplerini sıralayalım:
A-Zarar verme!
Toplumun ve davanın maslahatı ve İslam’ın müsaadesi dışında; hiç kimseye ve hiçbir şekilde, zarar
verecek ve sıkıntıya düşürecek söz konuşma, gıybetini yapma, yazı yazma, imada bulunma, hile ve
haksızlığa kalkışma... “Ne zarar dokundurmaya ne de (kendisi ve çevresi) zarara uğramaya(izin)
yoktur”114 hadisini unutma...
B-Özel hayatla ve gizli ayıplarla ilgilenme!..
Kendi kusurlarını düzeltmeye ve başkalarının farkına vardığın yanlışlarını, sadece ve ancak onlara
söyleyip sakındırarak dizginlemeye çalış!.. “İyi bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen işleri terk
eder”115 hadisini düstur edin ... Gevezelik, münasebetsizlik, laubalilik gibi huylardan vazgeç!
C-Sevindir ve ümitlendir.Üzme ve kışkırtıp germe!..
Çünkü “Kim dünyada bir müminin üzüntüsünü giderirse, Allah ta, ahirette onun bir üzüntüsünü
giderecektir”116 Havayı gevşeten ol, gerginleştiren olma!
Ç-Asık surat ve kızgın tavır gösterme!
Çünkü sözlerin doğru ve güzel de olsa yüz hatların ve öfkeli tavırların, muhataplarını kıracak ve
korkutacaktır.Uzlaştırmaya çalışırken, uzaklaştıracaktır.
D-Yüksek sesle ve sertlikle söyleme!
Hırçın, kızgın bir tavırla ve yüksek bir ses tonuyla yaptığın nasihat ve tebliğat ters tepki yapacaktır.
E-Kesin ve keskin ifadelerle tersleme!
“Seninle bütün alakamı kestim!”, “Senden sonsuza dek küstüm!”, “Sen asla adam olmazsın!”,
“Anlaşıldı sen bu işi başaramazsın!”, “Arkadaşlığımız buraya kadar, yolumuz ayrıldı!” gibi sözler, hem
dostlukları bozacak hem de insanların kendine özgüvenini yıkacaktır.
F-Mahalli şiveleri ve argo kelimeleri alışkanlık haline getirme!..
Bu senin, basit ve hafif bir kimse olduğun imajını doğuracak, ağırlığın ve saygınlığın yıpranacaktır.
Ve hele, yaş ve makam itibariyle senden büyük insanlarla... Hocaların ve üstatlarınla... Lider ve
başkanlarınla; sululuk yapmaya, şakalaşmaya, gereksiz lafa karışmaya, ayıp olaylar ve fıkralar anlatmaya
kalkışmayınız.Onlar bazen sizinle latife yapsalar bile, şımarıp karşılık vermeyiniz ve ölçüyü kaçırmayınız!
Çünkü haddini aşan, muhatabının sabrını taşıracaktır. Medeni cesaret güzel ve gereklidir.Ama
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münasebetsizlik yararsız ve yakışıksızdır.
G-Yanlışları tenkit ve tekdir (uyarı) yapabilmen için, önce doğruları takdir etmen gerektiğini göz
ardı etme!
Bir insanın olumlu ve onurlu tarafını tebrik ve takdir ederseniz, onun yanlış ve yararsız tavırlarını tenkit
ettiğiniz zaman da size kulak asacak ve haklı bulacaktır.
Ğ-Devamlı güven ver ve gülümse!..
Güler yüz ve tatlı söz, başlı başına bir hayır, huzur ve hizmet aracıdır. Hatta “Kardeşlerinize
gülümsemeniz bir sadakadır”117 Unutma:Güler yüz ve tatlı söz, nice kapalı kapıları açan ve kızgın kalpleri
ferahlatan sırlı bir anahtardır.Somurtkan yüz ve acı söz ise, şeytanın silahıdır ve arabozandır.
H-Kendini tanıtmadan söze girme!
Bir toplantıda veya telefonda, kısa ve öz olarak kendini tanıtmadan ve muhatapların kimliğini ve ne
istediğini anlamadan konuşmak, hem israftır, hem de tamiri zor tahribatlara yol açacaktır.
I-İlgi ve iltifatı esirgeme!..
“Sizi takdir ediyorum”, “Şu tavrınızı çok beğeniyorum”, “Sizinle gurur duyuyorum”, “Böyle bir
dostluğumuz olduğu için kendimi şanslı sayıyorum”, “Şu ahlâkınıza imreniyorum” gibi iltifatlar insanları hem
onurlandıracak, hem umutlandıracak, hem de hayırlı hizmetlere bir nevi teşvik olacaktır.
İ-Rica et, emir verme!..
Senden küçüklere ve statüsü düşüklere bile “Bizahmet bakar mısınız!” “Lütfen şöyle yapar mısınız!”
gibi yaklaşımlardan insanlar hoşlanmakta, gururları okşanmakta ve daha bir istekle çalışmaktadır.
J-Kelimelerin sivri ve sinirli olanını değil, yuvarlak ve yumuşak olanını seç!
Bir meramınızı anlatmak ve bir hatayı hatırlatmak için aynı anlama gelen birçok kelime ve cümle
bulunmaktadır.Bunların bir kısmı “dişi” bir kısmı “erkek”tir.Bazısı “sivri” bazısı “sevimli”dir.
“Sen çok pis ve kirli birisin” yerine “Temizliğine daha çok dikkat etmelisin”; “Hep boş
konuşuyor, kafamızı şişiriyorsun” yerine “Hazırlıklı ve kısa konuşsan daha iyi anlatıyorsun”; “Sen de,
hiç Allah korkusu ve vicdan duygusu yok mu?” yerine “Bu davranışın suçu ve sorumluluğu çok
büyüktür”; “Sen adam olmazsın, hiçbir işe yaramazsın” yerine “Daha çok çalışmalı, hayırlı ve başarılı
gayretlerini artırmalısın..” gibi sözler daha yapıcı ve yararlıdır. “Allah belanı versin!” yerine “Allah ıslah
eylesin” diye dua yapmalıdır.
K-En küçük iyilik ve ikrama bile teşekkür et!
Teşekkürsüzlük, nankörlük sayılır.Teşekkür, hizmet heyecanını artırır.Bir bardak su getirene, otobüste
yer verene, seni öne geçirene, resmi dairede işini görene teşekkür et.
L-Saçma da bulsan, dinle;
İnsanların sözünü kesmek ve susturmak, lafını ağzına tıkamak, meramını anlatmasına fırsat
tanımamak, hem zulümdür hem de nezakete aykırıdır... Dinlememek anlamamaktır.Anlamamak, yanlış
tanımaktır... Yanlış tanımak ise; zararlı tedavi uygulamaktır.
M- “Biz” de, “Ben” deme!..
“Ben” kelimesini kullanma! Bencillik yapma, bilgiçlik taslama! “Ben” kaçırıcı, “Biz” kapsayıcı ve
kucaklayıcıdır. “Ben” demek, böbürlenmek, kibirlenmek alametidir. “Biz” ise tevazu, terbiye ve bölüşmek
işaretidir.
N-İyimser ol, kötü görme!..
İnsanların saldırgan ve hakarete varan söz ve davranışlarını hemen üzerine alma... Şüpheli tavırlarını
kötüye değil, iyiye yor.Yanlış anlamalar ve yönlendirmeler sonucu böyle davrandıklarını düşün.Alttan al ve
metin ol.Kendine güvenen ve olgun davranan haklı ve karlı çıkacaktır.Meleklerin insanoğlunun yaratılmasıyla
ilgili “orada fesat çıkaracak ve kan akıtacak kimse mi yaratacaksın?” (Bakara:30) şeklindeki kötümser
yaklaşımları Allah tarafından kınanmıştır.
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O-Küçümseme, önemse!
Hiç kimseyi ve hiçbir şekilde hor görme, küçük düşürme!..Bu onların düşmanlığını ve intikam hırsını
kamçılar... Senin de nefsini ve şeytanını azgınlaştırır. Çocuklarına, yakınlarına ve muhataplarına “önemli,
gerekli ve değerli” olduklarını ve sevilip sayıldıklarını hissettir.Çünkü başkalarına değer verdiğin kadar şeref
bulacak ve güven kazanacaksın.
Ö-İlgi ve iletişimi seyrekleştirebilirsin...Ama ümit ve alakayı kökten kesme!..
Çünkü dışladıkların potansiyel düşmanların olacaktır.İnsanların her birinin farklı kabiliyet ve marifetleri
vardır.Onlardan alakayı kesmek, bu kabiliyetlerini katletmek anlamındadır. “İnsanlar (tabiatları itibarıyla)
madenler gibidir.Cahiliye döneminde iyi (ve yararlı) olanlar, İslam’a dönünce de yararlı olacaktır.Yeter
ki gerçeği anlasın ve farkına varsınlar”118 hadisini unutmamalıdır.
P-Yerilmekten ve eleştirilmekten çekinme!..
Bazı hataların veya yanlış anlaşılmaların hatırlatılınca, hemen kızıp köpürme... Tenkitten hoşlanmayan
tekâmüle ulaşamaz... Hem bazı yanlışlarını, hem de insanların sana bakış açılarını öğrenmen ve düzeltmen
için; eleştiriye açık ol.. Tenkit edenlere teşekkür et ve hoş gör!..
R-Araç kurumları kutsallaştırma,
Amaç kavramları sahiplen!
“meslek, meşrep, parti, dernek” gibi hizmet kurumlarını haddinden fazla yüceltmek, araçları amaç
haline getirmek ve insanları bu kategoride değerlendirmek yanlıştır ve dağıtıcıdır. Ortak ve mutlak değerler
etrafında buluşmaya çalışmalıdır. “Sizin, Allah’tan başka ibadet (ve hizmet) ettikleriniz, birtakım (kendi
taktığınız) isimlerden, (amblem ve alametlerden) ibaret şeylerdir ki, onları siz ve atalarınız
uydurmuştur”119 ayetinin ikazına kulak asmalıdır.
S-Hizmet ve hürmet bekleme!..
İnsanlardan kendine özel hizmet ve hürmet beklemek yanlıştır. Onlar seni hürmet ve muhabbete layık
görürse, kendiliğinden yapacaktır.
Sen herkese ve kendi derecesinde hürmet ve hizmet et ki, kıymet ve faziletin artsın! İnsanların
önünden kalkmak, yer açmak, öne almak ve öncelik tanımak bir saygıdır. “Bir kavmin Efendisi, onlara
hizmet edendir”120 hadisi, hizmet edenin hürmet göreceğini ve liderliğe yükseltileceğini anlatmaktadır.
Ş- “Her madenden kolye, her âdemden şövalye” olur zannetme!
“İnsanlar (yük ve yarış) develeri misalidir..Yüz tane içinde (uzun mesafeye dayanacak ve hedefe
kadar yükünü taşıyacak) belki bir tane bile bulamayabilirsin”121
Herkesi kendi ayarında ve diyarında idare etmek sosyal ve siyasal bir sanattır. Örnek ve yüksek
kabiliyetler çok azdır... Emek ve önem verdiklerinin bir çoğu cılk ve cıvık çıkarsa hayıflanma!.. Çamurdan
çekiç, hamurdan kılıç yapılmaz.. Ama yine de atılmaz. Elbette bunların da çok işe yarayacağı yerler
vardır!..
T-Son sözünü, en başında sarf etme! Bu, Minareyi tepesinden yapmaya kalkışmak gibi bir
yaklaşımdır.
Özellikle uyarı yaparken, gerekenleri açıklayıp anlatmadan, karanlık ve kapalı noktaları aydınlatmadan
ve muhatapların ayarını ve amacını ortaya çıkarmadan, en son söylememiz gereken sert ve net ifadeleri, en
başta kullanmak, diyalog ve dayanışma kapılarını kapatmaktır.
U-Dürüst davran.. Samimi ol.. Rol kesme!..
Mevlana’nın dediği gibi, hem olduğun gibi görün, hem göründüğün gibi ol.. Riyakârlık ve yapmacık
maskeni çıkar.Dürüstlük sana ağırlık, samimiyet ise saygınlık kazandırır.
Ü-İncitici genellemeler dile getirme:
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Müslim-Buhari
Yusuf:40
120 Sünen-i Deylemi
121 Buhari ve Müslim
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“Karadenizliler şöyledir”, “Kürtler böyledir”, “Filan partililerin hepsi şu şekildedir”, “Şu meslek
sahipleri bu biçimdedir” gibi insanların üstüne alınacağı ve darılacağı genellemeleri bırak!
V-Sakın, selamsız geçme!..
Selam; sevgi ve barış parolasıdır..Selam; iyi niyet ve samimiyet pusulasıdır.Selam, kin ve intikam gibi
kalbi hastalıkların pansumanıdır.. Selam; saadet ve selametin pahası ve insini irtibatın gönül anahtarıdır.
Selamsızlık ise, gönülleri karartır, ruhları paslandırır. Ve özellikle görmemezlikten gelmek; onu yok
saymaktır.Ve sevmediğini, istemediğini ortaya koymaktır.Yani dargınlığa davetiye çıkarmak ve düşmanlığı
satın almaktır.Çünkü hoşlanmadığını ve varlığına katlanmadığını açığa vurduğun bir insan, her halde sana
dost kalmayacaktır.
Y-Nefret ettirme, iğrendirme!
İnsanlar içinde ve ölçüsüz bir

biçimde, “esnemek, tükürmek, sümkürmek, diş temizlemek, tırnak

kesmek, kötü kokulu ve mide bulandırıcı şeyler yemek içmek, burun karıştırmak, ayakları uzatmak” gibi
davranışlarda elbette nezakete aykırıdır.
Z-Kendini satmaya ve üstünlük taslamaya yeltenme!
Marifet ve faziletlerini göstermek... Övünmek ve böbürlenmek... Gururlu ve kuruntulu tavırlar
sergilemek; kabalık, hamlık ve hazımsızlıktır. Kendi kerametini anlatmak değil, kerem ve erdemini ortaya
koymak lazımdır. Çünkü pekmezin kaliteli olursa, sineğin ta Bağdat’tan gelip bulaşacaktır.Ama ne kadar
reklam etsen de, hoşaf suyunu pekmez diye satacağın ahmak zor bulunacaktır.
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VİCDANİ DUYARLILIK LAZIMDIR; DUYGUSALLIK İSE HASTALIKTIR!
İnsanları yoldan çıkaran ve yozlaştıran ruhi rahatsızlıklardan ve ahlâki

bozukluklardan birisi de,

“duygusallıktır. Şuurlu müminler, olayları kader penceresinden seyredip makul ve mantıklı değerlendirmeler
yaparak, devamlı bir gönül huzuru içerisinde bulunurken, gafil kimseler ise her şeyi sebep-sonuç ilişkisi
çerçevesinde düşünüp, hissi ve hevai yorumlar getirdiklerinden, sürekli huysuz ve huzursuz durumdadır.
Duygusal insanlar doğrulardan ve sorumluluklarından kaçarak, kurgu ve komplekslerinden oluşan hayali
bir

dünyada

yaşamaktadır. Çağımızda giderek

çoğalan

bu

tipler, gerçekleri

yaşamak ve

çalışıp

çabalayarak problemleri aşmak yerine, şeytanların hazırladığı romantik filmlerde başrol oynamayı daha
kolay

ve

daha

kahramanca

bulmaktadır. Elbette

kimselerdir. Hissiz ve sevgisiz birer robot

şuurlu

müminler de

“duygulu

ve

duyarlı”

değildir. Ancak duyarlı olmakla, duygusal olmak, birbirinin

aynı ve yakın şeyler zannedilse de , aslında çok ayrı ve farklı şeylerdir. Örneğin bir tanıdığının maddi
yönden çok perişan olduğunu öğrenen “duyarlı bir mümin”, bu duruma üzülmekle beraber samimiyet ve
sorumluluğun gereği hemen harekete geçer ve o kişiye yardımcı olacak ciddi gayretlerde ve özverilerde
bulunur. Ama
yanaşmaz

duygusal insan

ise

böyle

bir

habere, sadece üzülür, ağlar... Ama

hiçbir

yardıma

Beceriyorsa gidip şiir yazar! “Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardım da

(yapmadıkları gibi üstelik) mani olmaktadırlar”122 ayetleri bunların halini haber vermektedir.

Evet, şuurlu Müslüman, Kur’an’ın ve aklın emrinde, gafil insan ise arzularının ve
heyecanlarının peşindedir.
Duyarlı Müslüman, emir ve yasaklar disiplininde Allah’a

ibadet

etmekte, duygusal insan ise

ibadete ibadet etmekte, yani mistik bir hava içinde psikolojik zevklerini tatmine yönelmektedir. Yani birisi
samimi dindardır, diğeri riyakâr ve istismarcıdır. Şuurlu insan, Rahmani ve vicdani ölçülerin; gafil ise şeytani
vesveselerin güdümündedir.
Şuurlu insan, her şeyin Allah’ın takdir ettiği bir imtihan şekli olduğunu bilerek sabır

ve sükûnet

gösterir; gafil ise nefsine zor gelen her şeye önce itiraz ve isyan eder, zamanla tahammüllü (dert hammalı)
ve dayanıklı hale gelir. Şuurlu insan, herhalde şükredici ve ümitli; gafil ise sürekli şikâyetçi ve ümitsizdir.
Şuurlu insan, Allah’a

güvenin verdiği bir istiğna ve izzet sahibidir. Gafil ise, dünyalık nimetlerle

şımaran bir kibir ve azamet gösterisindedir. Şuurlu insan, cömert; gafil ise müsriftir. Şuurlu insan, cesur; gafil
saldırgan bir tiptir. Şuurlu insan, iktisat ve kanaat ehlidir. Gafil ise cimri ve pintidir.
Şuurlu insan ve duyarlı Müslüman, gerçek anlamda ancak Allah’ı sever, başka şeyleri ve kimseleri,
sadece Allah’ın tecellileri olduğu için ve Ona teslimiyetleri ölçüsünde, yani Allah için sever. Gafil ve
duygusal insanlar ise, sadece nefsi ve menfaati için sever, hatta ölçüyü kaçırıp bazı şeyleri Allah gibi
sever ve tapınırcasına gönül verir. Şuurlu insan, Müslüman alçak gönüllü ve hoşgörülü anlamında
mütevazıdır; gafil insan ise dalkavukluk ve zillet içindedir. Şuurlu insan Müslüman, sadece Allah’tan korkar
ve kulluğunun gereği tedbirli ve temkinlidir. Gafil insan ise herkesten ve her şeyden korktuğu için devamlı
şüpheci ve endişelidir.
Şuurlu insan; her türlü

girişim ve gayretinden sonra teslimiyet ve tevekkül sahibidir.

Gafil ise

tembellik ve beleşçilik içerisinde hayalcidir. Şuurlu Müslüman; ferasetli ve basiretlidir. Gafil insan kuru zan ve
tahmin peşindedir. Şuurlu insan, her işinde planlı, hesaplı, gayretli ve dikkatlidir. Gafil ise, geçici hevesleri
için maymun iştahlı ve acelecidir. Şuurlu Müslüman, gücü

yettiği halde

affedici ve hakkından feragat

edicidir. Gafil ve cahil insan ise kin besleyecek ve kavga edecek kadar acizdir. Şuurlu insan, hayırda
yarışmak, bilgi ve becerisini artırmak ve başkalarından yararlanmak istemektedir. Gafil ise kıskançlık ve
karamsarlık ateşiyle kendini bitirmekte ve hep hile ve hıyanet düşünmektedir. Şuurlu Müslüman, huzur ve
hizmete vesile olsun diye rehberlik ve liderlik etmektedir. Gafil insan ise hava atmak ve üstünlük taslamak
için “başkanlık” istemektedir.

122

Maun: 6-7
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Velhasıl duyarlı ve dengeli Müslüman, merhametli ve şefkatlidir ve bunların gereği
yardımseverdir. Duygusal ve tutarsız insan ise, zayıf kalpli ve zavallı bir tiptir. Sadece üzülmekte,
ama hiçbir çare üretmemekte ve sorumluluk üstlenmemektedir. Çünkü aklın ve vicdanın emrinde
olmakla,

his ve heyecanlarının güdümünde olmak çok farklı

şeylerdir. Bu

noktada Aklın ne

olduğunu ve kimlerde bulunduğunu hatırlatmak gerekir... Zannedildiği gibi “zekâ” ile “âkıl” aynı
değildir. Zekâ farklı derecelerde bütün insanlarda bulunan ortak ve fiziksel bir özelliktir. Ama akıl
sadece iman edip İslam’ı yaşayanlarda ve herhalde Allah’tan korkup günahtan sakınanlarda bulunan
yüksek bir yetenektir. Pek çok bilim adamı, filozof, sanat ve siyaset erbabının çok zeki hatta dahi
olmalarına rağmen, iman ve akıl nurundan mahrum oldukları için nice zulüm ve rezaletleri rahatlıkla
işledikleri bilinen tarihi bir gerçektir.

İşte makul ve mantıklı düşünmeyi ve doğru değerlendirmeyi engelleyen “duygusallık”,
günümüzde çok yaygın ruhi bir hastalık gibidir.
İnsanları akli ve ahlâki ölçülere göre değil, hislerine, heveslerine, zafiyetlerine, öfkelerine, şehvet ve
nefsi beklentilerine göre davranmaya sevk eden bu “duygusallık”, milyonlarca kişiyi etkisi altına almış bir
cahiliye geleneği ve şeytanın telkinidir. Siyonist dünya sistemine ve masonik partilerine destek verdiği halde,
televizyonda Filistin halkına yapılan vahşeti seyrettiğinde üzülmek ve kızmak... İmkanı olduğu halde muhtaç
komşularına ve yakınlarına el atmayıp, çöplükten ekmek toplayanları gördüğünde acıyıp, ağlamak... Bir kaza
veya kavgada yaralanmış birisini hastaneye taşımak yerine, oradan sıvışıp giden birisinin, bir gazetede trafik
faciasında kan kaybından ölenleri okuyunca morali bozulmak ve hayıflanmak... gibi tutarsız ve yararsız
tepkiler, duygusallığın tipik örnekleridir. Kendisine çok basit zararlar verildiğinde, olaylar kendi beklentileri
istikametinde gelişmediğinde, sıradan ihtiyaç ve istekleri yerine getirilmediğinde, veya değersiz ve dünyevi
emir ve tavsiyeleri geciktirildiğinde hemen öfkelenip köpüren, kızıp küsen ve ağır şekilde cezalandırmaya
yeltenen tipler, duyguları akıllarını örten kimselerdir. Alınganlık, saldırganlık ve içine kapanıklık bunların ortak
özellikleridir... İnsanların gerçek hayattan kopup kendi hayal dünyasında yaşaması şeklinde ortaya çıkan
şizofreni hastalığının başlangıcı sayılan bu tür davranış bozuklukları, hep duygusallığın neticeleridir.
Duygusallık, bazen, milliyetçilik ve vatanseverlik gibi temiz ve tabii duyguların yozlaşmasıyla ırkçılığa
ve barbarlığa dönüşebilir. Faşizm, Nazizm, Siyonizm ve PKK’nın yaptığı terörizm bunların vahşi örnekleridir.
Ve yine sosyal adalet kavramı yozlaştırılarak ve beyinler yıkanarak şekillendirilen devrimci komünistliğin ve
bu yolda girişilen intihar ve işkencelerin ve ölümle biten açlık grevlerinin tamamı duygusallığın değişik
belirtileridir. Duygusal kimseler devamlı üzüntülü ve ümitsizdir. Kader gerçeğini bilmediklerinden ve her şeyin
gizli hikmetini sezemediklerinden, en basit şansızlıklar ve başarısızlıklar bile onları üzmeye ve ezmeye
yetmektedir. Bu tipler “Rabbimiz, mutsuzluğumuz bizi yendi”123 ayetinde haber verilen ve kendi
bedbahtlığına esir düşen kimselerdir. Oysa “İyi bilin ki, Allah’ın dostları için, asla korku ve keder yoktur.
Onlar, iman edenler ve (Allah’tan) korkup (kötülükten sakınanlar)dır. Her türlü müjde ve mutluluk
dünya hayatında ve ahirette onlar içindir.”124
Duygusallığın diğer bir belirtisi de, öfke ve sinirliliktir. Yemeğin tuzunu biraz fazla kaçıran
eşine, ödevini geciktiren öğrencisine, arabasının tamponuna hafifçe sürten dikkatsiz bir sürücüye
hemen hiddetlenen, ağzına geleni söyleyen hatta dövmeye yeltenen kimseler böyledir. Duygusallığın
bir başka tezahürü de, yanlış ve yamuk bir merhamet anlayışıdır. Allah’ın adalet hükümlerini ve temel
insan hak ve hürriyetleri çiğneyen kişilere ve hele yakınları ve menfaat kazandığı kimselerse bunları
hoş görmek... Ahiretlerine zarar verecek teşebbüs veya tembelliklerine-sözde acıma duygusuyla-yüz
vermek... İyilik zannıyla yapılan kötülüklerdir. Ergenlik çağındaki çocuklarını namaza kaldırmamak,
oruç tutmalarına engel olmak, kafası karışır diye Kur’an ve dini eserler okutmamak... “Delikanlıdır,
gençliğin tadını çıkarmalıdır” diyerek günahlarına göz yummak... gibi şeylerin hepsi şeytani bir
merhamettir.
123
124

Mü’minun: 106
Yunus: 62-64
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Duygusallık bazen de aşırı bir “minnet duygusu” ve “menfaat tutkusu” şeklinde kendini
göstermektedir. Her türlü nimet ve faziletin Allah’tan geldiğinden ve gerçek teşekkür ve minnetin
Allah’a yapılması gerektiğinden gafil kimseler, bazı nimetlerin kendilerine ulaşmasında sadece
vesile olan yakınlarına, patronlarına karşı aşırı bir eziklik ve minnet borcu hissederek, manevi bir
sıkıntı içerisine girmekte ve hatta bu borçluluk duygusuyla onların gayrı meşru isteklerini bile
yerine getirmektedir. Bize iyilik edenlere, elbette teşekkür edilir ve kıymetleri bilinir. Ancak bu
Allah’ı unutacak kadar ileri gitmemelidir.
Duygusallığın bir diğer şekli de, “hayata küsme”dir. Aciz, çaresiz ve beceriksiz bir ruh haline kapılan
kimseler, insanlardan alakayı kesmekte ve kendi içine kapanarak hayata küsmektedir. Sevdiği kızı alamama,
girdiği imtihanı kazanamama, özendiği makama ve masaya ulaşamama, gibi sebeplerle bunalıma giren... Ve
hatta boyu kısa veya şişman olduğu, babası ve kocası bir tokat vurduğu için aşırı üzülen kimseler, bu şeytani
duygusallığın etkisiyle intiharlara bile girişmektedir. Duygusallığın getirdiği stres ve sıkıntılar, bazı kimseleri
içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklara itmekte.... Bazıları da yine duygusallığın etkisiyle girdiği aşağılık
kompleksinin ters tezahürü olarak sokak kabadayılıklarına, veya cinsi sapıklıklara yönelmektedir. Cahiliye
kültürünün etkisiyle ve Medyanın sihirli gücünün katkısıyla, akılları esir alıp devreden çıkaran
duygusallık ve romantizm hastalığı oldukça çarpık ve sapık bir sevgi ve saygı anlayışını da
beraberinde getirmiştir. Akıllı müminler, gerçek sevgi ve saygının

her şeyin Rabbi ve sahibi olan

Allah’a gösterilmesi gerektiğini bilmekte ve “Yalnızca Rablerine rağbet etmektedirler”125 Başka
varlıklara ve şahıslara ise, onların Allah’ın tecellileri olmaları ve İslam’a teslimiyetleri
oranında, ve Allah adına ilgi

ve hizmetleri

ve sevgi gösterilebilir. Bu durum tabiidir ve caizdir. Ancak “Allah’tan
126

gayrısını, Allah gibi sevmek.”

Kur’an’a göre şirktir. Anasını, babasını, evladını, dostlarını, hocasını,

üstadını, karısını veya kocasını, Allahtan bağımsız olarak Yani Allah için değil de “Allah gibi sevmek”
ve bunların gayrı meşru da olsa her isteğine yerine getirmek, duygusallığın bir neticesidir. Bunun gibi
para ev, araba

ve benzeri

maddi şeylere şöhret ve etiket gibi değerlere tapınırcasına bir tutkuyla

bağlanmak ve bunların elden çıkmasıyla yıkılmak da duygusallığın ürettiği birer şirk halidir.
Oysa akıllı bir mümin kendisini ferahlandıran ve rahatlandıran, aile fertlerinin ve yakın
çevresinin ve diğer maddi ve manevi nimetlerin hepsinin, ruh ekranına gösterilen ilahi tecelli ve
teselliler olduğunun bilincindedir. Ve bunların elden çıkması halinde fıtri bir burukluk dışında itiraz ve
isyan derecesinde bir üzüntüye asla düşmeyecektir. Çünkü bütün tecellilerin asıl sahibi olan Allah’ın
Baki olduğunu ve kendisine şah damarından daha

yakın bulunduğunu

bilmektedir. Ve bu tecelli

nimetlerinin daha güzelini ve mükemmelini cennet diyarında ve ebediyen kendisine göstereceğine ve
sevdireceğine iman etmektedir.
Bu duygusallık illeti ve inanç zafiyeti sadece ruhi (psikolojik) sıkıntılara değil, aynı zamanda
bedeni

(fizyolojik)

yıkıntılara da

sebebiyet

vermektedir. Bu

devamlı

ve

aşırı

üzülme, düşünme

öfkelenme ve her şeyi dert edinmenin getirdiği stres ve bunalımlar, vücudun direncini ve bağışıklık
sistemini çökertir. Saç dökülmesi ve ağarması, cildin kırışması ve kuruması, depresyona bağlı uyku
bozuklukları, tansiyon, kalp, mide ve bağırsak rahatsızlıkları başlar ve iyileşmesi gecikir. Unutkanlık,
hafıza zayıflığı, muhakeme bulanıklığı, mantık çarpıklığı, tiklerin ve kontrolsüz hareketlerin çoğalması da
genellikle sürekli streslerden kaynaklanan şeylerdir. Ve bütün bunlar, insanın Kur’an’a ve vicdanına
ters

düşmesinin

acı

meyveleridir. “Şüphesiz
127

insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar”

Allah, insanlara

hiçbir

şeyle

zulmetmez. Ancak

ayetinin de bir tecellisidir.

Oysa iman ve akıl ehli müminler kadere inanmanın, Kuranı yaşamanın kulluk imtihanını
başarmanın, her olaya ibret ve hikmet nazarıyla bakmanın ve hep iyi
olmanın
125

verdiği

İnşirah: 8
Bakara: 165
127 Yunus: 44
126

bir huzur ve mutluluk ortamını, daha

doğrusu

niyetli

ve gerekçi

bir cennet hayatını, henüz
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dünyada iken yaşayan bahtiyar kimselerdir. Bu arada duygusallığın en çirkin şekilde girdiği ve
insanları etkilediği çok önemli bir saha da din ve ibadetlerdir. Dindeki ihlas kavramının, yani
sadece ve yalnız Allah rızası için ve onun emrettiği şekilde davranmanın kaybolmasına,
riyakârlık ve sahtekârlığın yaygınlaşmasına yol açan duygusallık, bidatlar ve batıl inançlar
şeklinde kendini gösterir. Din bir geçim kaynağına ve gösteriş ocağına dönderilir. Bu durum, dini
asıl amacından ve Allah’ın rızasından saptırıp insanların kendi duygusal ihtiyaçlarını tatmine
yarayan bir “ruhsal

rahatlama” aracı

kurum

seviyesine

ve

kavram

haline getirir. Dini

indirir. Ve

böylece

Hak

romantik, mistik ve nostaljik bir
dinler, dejenere

edilir. Böylesi

duygusallıklarla giderek aklı örtülen, dini dejenere edilen insanlar artık şeytanın ve şekavetin
kölesidir. Mutsuz,

umutsuz,

huysuz

ve

huzursuz

dönmekten, bütün gücüyle ve samimiyetle Allah’a
kimse

birisidir. Yeniden
yönelmekten

ve

ciddiyetle

Kur’an’a

başka hiçbir şey ve hiçbir

onu bu ruhi bunalım ve belalardan kurtarmaya yetmeyecektir. Gerçeği arayanlar için

ise, rahmet ve hidayet kapısı her zaman açıktır ama bu konudaki gecikmenin her anı insanın
aleyhinedir.
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ÜSTÜNLÜK SAPLANTISI, ŞEYTAN AHLÂKIDIR
Bazı insanlar, “herkesten çok farklı ve faziletli yaratıldığını, olağanüstü kabiliyetlerle
donatıldığını ve bütün bu yüksek marifet ve meziyetlerin kendi aklından ve aslından
kaynaklandığını” düşünerek bir üstünlük duygusuna kapılmaktadır. Bu saplantı içine girenler,
zamanla herkesi horlamaya ve kendilerini kutsallaştırmaya başlamaktadır. Oysa bu durum
tamamen şeytani bir aldanıştır. Çünkü herkese ve her türlü nimet ve fazileti veren Cenab-ı Hak’tır
ve bunlarla kullarını imtihan buyurmaktadır. Ancak, övünmek için değil sevincini göstermek için,
Tekebbür (büyüklenmek ve böbürlenmek) için değil, tevazu ve teşekkür amacıyla Allah’ın
lütfettiği nimetleri hatırlatmak, ise caizdir. “Rabbin nimetini (hamdü sena ederek) devamlı
anlat”128 ayeti bunu ifade etmektedir. Ya zenginliğine, ya zekâvetine veya diğer dünyalık nimet
ve ziynetlerine, ya da ibadet ve hizmetlerine aldanarak kibirlenen ve başkalarını küçük gören
kimseler, şeytanın boş kuruntulara düşürdüğü gafillerdir. “(Şeytan) Onlara (çeşitli) vaatler
ediyor, onları olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey
vaad etmez”129 ayeti bunların durumunu haber vermektedir. İşte bunlardan birisi olan, mal varlığı
ve Firavun’a yakınlığı ile şımaran Karun şöyle diyordu: “(Bütün bunlar) Bende olan bir bilgi
dolayısıyla bana verilmiştir”130 Yani kendisine verilen nimetlerin Allah’ın bir ihsanı ve imtihanı
olduğunu unutup, kendisindeki özel bilgi ve beceriler sayesinde her şeyi kazandığını
zannederek sapıtanlardan birisidir. Oysa bu düşünce şahsi zannından ve zırvasından başka bir
şey değildir. “Siz ancak zanna uymakta ve sadece tahmin ve yalan uydurmaktasınız”131
“Gerçekte zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlamaz. (ve doğruya ulaştırmaz)”132 ayetleri bu gerçeği
açıkça haber vermektedir.

Ve yine, Hz. Musa Tur-i Sina’ya çıktıktan sonra ben-i İsrail’i saptıran ve altından bir
buzağı heykeli yaparak ona taptıran Samiri de, kendisinde çok gizli yetenek ve özellikler
vehmeden birisidir.
“Hz. Musa sorup dedi ki: Ey Samiri, Senin amacın nedir, (bu sapkınlığı niçin işledin?) (Samiri)
Ben onların görmediklerini gördüm. Böylece elçinin (Cebrail’in) izinden bir avuç (toprak) alıp
atıverdim...”133 ayetlerinde de bildiği gibi, Samiri’nin fesat çıkarmasına neden olan düşünce, kendisinin
herkesten bilgili, sezgili ve önemli olduğunu zannetmesidir. “Ben tarikat ve maneviyat ehliyim. Bana gizli
işaretler ve keşifler gelmektedir” diyerek böbürlenen ve Kur’an ahlâkına aykırı düşünce ve davranışlar
sergileyen kimseler de bu şaşkınlığın içerisindedir. Bu aldanış, “farklı şeyler yaparak, ilgi ve sevgi toplamak
ve liderliğe oynamak” hevesinin birleşmesiyle ve şeytanın da şişirmesiyle insanı sapıklığa sürüklemektedir.

Firavun’u azgınlaştıran ve hatta ilahlık iddiasına kalkıştıran da yine bu üstünlük
düşüncesidir.
“Firavun kendi kavmi içinde bağırıp dedi ki: Ey kavmim, Mısır’ın mülkü ve şu altımda akmakta
olan nehirler (Nil’in kolları ve kanalları) benim değil mi? Yoksa ben şu (Musa)dan daha hayırlı değil
miyim, ki o aşağı (köle sınıfından) bir zavallı (kimsedir) ve neredeyse (sözünü) anlatmaktan aciz
(birisi)dir.”134 ayetlerinde de görüldüğü gibi, Firavun Mısır ülkesinin ve ona hayat veren Nil nehrinin sanki
kendi mülkü olduğu hayaline kapılmış, Firavunlar sülalesinden gelmesini bir üstünlük sebebi saymış ve Hz.
Musa’yı, sırf ezilen ve hor görülen Ben-i İsrail kavminden olmasını, ve konuşmada zorlanmasını düşüklük ve
(haşa) değersizlik nedeni zannetmiştir. Yani, Allah’tan ayrı ve bağımsız bir varlığı ve onun mülküne ortaklığı
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bulunduğunu vehmetmektedir. Ve bu aldanış ve saplantı Onu ilahlık iddiasına kadar sürüklemiştir.
“(Firavun) dedi ki, Sizin en yüce Rabbiniz benim.”135

Şeytanın gururlanmasına ve Allah’ın rahmetinden kovulmasına sebep de yine bu
üstünlük düşüncesidir:
“(Allah) Dedi: Sana emrettiğinde, seni secde etmekten alıkoyan: neydi? (İblis) Dedi ki: Ben
ondan hayırlıyım. (Çünkü) Beni ateşten yarattın Onu ise çamurdan yarattın”136 ayetinden de
anlaşılacağı gibi şeytan Firavun, Samiri ve Karun gibileri, aslında Allah’ı inkâr etmiyorlar, sadece Ona itaat
ve teslimiyete yanaşmıyorlar... Kendilerine verilen bazı özellikleri, bir üstünlük sebebi sayarak, gururlanıp
sapıtıyorlar. Allah’tan bağımsız bir mevcudiyetleri, marifetleri, mülkleri ve güçleri olduğu zannına
kapılıyorlar... İşte bu gurur ve kibirleri yüzünden şirke ve çirkefe saplanıyorlar.
“Yeryüzünde,

hakkı

olmadan

büyüklük

taslayanları

ayetlerimden

(Kur’ani

gerçekleri

anlamaktan ve kâinattaki ibretli ve hikmetli yaratılışların sahibini kavramaktan) engelleyeceğim. (Öyle
ki) Onlar her türlü ayeti görseler bile (asla) ona inanmazlar. Dosdoğru yolu da görseler (yine de, haklı
ve hayırlı olan budur diyerek ve benimseyerek, hayat) yolu tutmaz ve tabi olmazlar. Azgınlık ve
sapkınlık yolunu gördüklerinde ise hemen onu (kendilerine hayat tarzı olarak kabullenip) yol edinirler.
Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları yüzündendir”137 ayeti, bazı nimet ve
faziletleri Rabbinden değil, kendinden bilen ve bunlara aldanıp kibirlenen ve üstün özellikleri bulunduğunu
vehmeden kimselerin hidayet nurundan mahrum edileceğini bildirmektedir.

Buna karşılık bütün Peygamberlerin ve Kur’an’da övülen salih kişilerin, Allah’a karşı
devamlı mütevazı ve mahviyet sahibi oldukları görülmektedir.
“İşte sizin ilahınız, bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun... Sen, alçak gönüllü olanlara
müjde ver... Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir”138 ayetleri bunları övmektedir. İşte Hz. Adem
(a.s)... Ki kendisine “Safiyullah”, Allah’ın tertemiz kıldığı zat denilmektedir... Bütün melekler kendisine saygı
secdesi ile emredilmiştir. Buna rağmen beşeriyet zafiyeti ile işlediği bir zelle yüzünden Allah’a şöyle
seslenmektedir: “(Hz. Adem ve Havva) Ey Rabbimiz... Biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamazsan ve esirgeyip korumazsan, gerçekten hüsrana düşenlerden olacağız, dediler”139

İşte Hz. İsa (a.s.) ki O “Ruhullah”tır. Allah’ın kendi ruhundan üflediği yüce bir peygamberdir. Ama
“Allah “Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, Allah’ı bırakarak, beni ve anneni ilah edinin diye sen mi
söyledin” diye sorduğunda, “(Haşa) Seni tenzih ederim, hakkım ve haddim olmayan bir sözü
söylemek bana düşmez”140 diye titremektedir.

İşte Hz. İbrahim (a.s)… Ki o “Halilullah”tır… Yani Allah’ın dostu olarak seçilen büyük bir
peygamberdir... Ama Allah’a karşı şöyle tevazu ve tazarru (dua ve niyaz) etmektedir. “Benim dostum,
sadece Alemlerin Rabbidir. Ki o beni yaratan ve Hidayet verendir. Bana yediren ve içiren de odur.
Hastalandığımda bana şifa veren de O’dur. Beni öldürecek, Sonra diriltecek olanda O’dur. Hesap
günü, hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur. Rabbim, bana hüküm (adaleti yürütme ve
hikmetli düşünme yeteneği) bağışla ve beni salih kullarına kat..”141

Ve işte Hz. Musa (a.s.).. Ki ona “Kelimullah”, Allah’ın Konuştuğu zat denmektedir ve Tevrat sahibi
peygamberdir. Ama buna rağmen sık sık zafiyetlerini dile getirmekte, acizliğini ve çaresizliğini Allah’a arz
etmektedir. Heyecanlı ve aceleci fıtratı nedeniyle, şahit olduğu bir kavga sırasında, kendi kavminden huysuz
ve haksız birinin tarafını tutarak, ayırmak ve uyarmak kastıyla, yabancı adamı hızla itmiş ve düşüp ölümüne
sebebiyet vermiş ve bu hatasını “Bu şeytanın işindendir...”142 diyerek itiraf etmiştir. “Ve kardeşim Harun
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(la beni destekle) O, dil bakımından benden daha düzgün konuşmaktadır”143 diyerek yalnızlığını,
yardıma İhtiyacını ve konuşmada zorlandığını samimiyetle dile getirilmiştir. Firavuna karşı tebliğ görevi
verildiğinde “Onun taşkınlık yapmasından ve azgın davranmasından korktuklarını”144 açıkça ifade
etmiştir. Hz. Musa AS. Allah tarafından verilen özel bir ilmi öğrenmek üzere Hz. Hızır’a talebe olmaktan ve
onun şartlarına uymaktan çekinmemiş, ve kibirlenmemiştir.145

Ve işte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)... Ki o “Habibullah’tır. Yani Allah’ın en
sevdiği, seçtiği

ve en güzel ve mükemmel

nebisidir... Buna rağmen bizlere kulluk

edebini

şekilde ilahi nurun tezahür ve tecelli ettiği

nebiler

öğretmek üzere, Taifteki saldırılardan sonra, bakınız,

Rabbine nasıl yönelmektedir:
“Allah’ım, insanlar karşısındaki zayıflığımı güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi sana arz ve
şikâyet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zayıfların sahibisin ve sen, benim
Rabbimsin.... Beni kimlerin ellerine emanet ediyorsun? Bana (böylesine ) kötü davranan bu
yabanilerin ellerine mi ? Yoksa, bana karşı silahlandırdığın bir düşmana mı ? (Allah’ım bütün)
bunlara aldırmam, yeter ki senin gazabın olmasın!... Elbette, senin yardımın benim için daha
geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan bu dünyayı da ahireti de düzene sokan
nuruna sığınıyorum.... Yeter ki senin kahrın ve gazabın üzerime olmasın (gerisi kolaydır)
Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur”

Evet, Samirilerin, Karunların, Firavunların ve şeytanların bütün meziyet ve faziletlerini
“Kendi bilgileri ve becerileri sayesinde”

elde ettiklerini söylemek küstahlığına karşı

meleklerin: “Ya Rabbi Sen Yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
Gerçekten sen her şeyi hakkiyle bilen (yegane) hüküm ve hikmet sahibi olansın”146 itirafları ne
kadar samimi ve seviyelidir.
Ruhsuz

ve

şuursuz

kuru

ağaç

dalları

Muz, üzüm, armut

gibi

kudret

şekerlemesi

meyveleri... “biz yaptık” demeleri ne kadar gülünç ve gerçek dışı ise insanların onlara emanet
olarak ve imtihan amacıyla

verilen nimet ve faziletleri kendilerine mal etmeleri ve bunlarla

üstünlük iddiasına girişmeleri de o denli yanlış ve çirkindir. Ve bütün bunlar şeytani vehim
ve kuruntulardan ibarettir. “En zengin benim... En bilgin benim En seçkin benim En doğrusunu
ben bilirim. İbadet ve hizmette en ileri benim. En çabuk ben sezerim... Ben çok özel birisiyim
Dünyayı ancak ben yönetirim... Bütün marifet ve keramet
kimseler, bu

enaniyet

ve

Firavniyetlerini

tatmin

bendedir.” Diyerek

için zamanla

her

türlü

kibirlenen

hile ve hıyanetin

kendilerine mübah olduğu kanaatine saplanır ve adım adım haktan ve hidayetten uzaklaşırlar...
Oysa: “Kendisine Rabbinin ayetleri (Kur’an’ın hakikatleri) öğütle hatırlatıldığı zaman (bunlar
sıradan insanlar içindir, ben seçkin birisiyim düşüncesiyle) sırt çeviren ve ellerinin önden
gönderdiklerini (daha önce işlediği kötülüklerini) unutan (ve kendini tertemiz sanan) kimseden
daha zalim kimdir?
(Bu enaniyet
kulaklarına da

ve hıyanetleri

bir ağırlık koyduk (artık ) sen onları
147

kadar asla hidayet bulmazlar”
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EN TEHLİKELİ YALAN; KİŞİNİN KENDİNİ KANDIRMASIDIR
Din düşmanı ve inkârcı takımının iftira ve istihkara (hakarete) yöneldiği, ABD hizmetkarı bazı
cemaatın ise istismar ettiği büyük İslam alimi Bediüzzaman şöyle diyor:
“Yol ikidir: Ya sükut etmektir (susmaktır). Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır.
Veya sıdktır (doğru konuşmaktır). Çünkü İslamiyet’in esası, sıdktır (doğruluktur). İmanın hassası
(temel özelliği) sıdktır (doğruluktur). Bütün kemalata isal edici (iyiliklere, olgun ve onurlu derecelere
ulaştırıcı), sıdktır. Ahlâk-ı aliyenin (yüksek ahlâkın esası ve) hayatı, sıdktır (doğruluktur). Terakkiyatın
mihveri (maddi ve manevi ilerlemenin merkezi) sıdktır (doğruluktur). Alem-i İslam’ın nizamı (İslam
aleminin düzeni (huzur ve felahı) sıdktır (doğruluktur). Nev-i beşeri kâbe-i

kemalata isal eden,

(insanlığı ahlâk ve terbiye ufkuna ulaştıran sıdktır (doğruluktur). Ashab-ı Kiram’ı (sahabeleri) bütün
insanlara tefevvuk ettiren (üstün kılan) sıdktır (doğruluktur). Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatü
Vesselam’ı meratib-i beşeriyenin (insanlık derecesinin ve nübüvvet mertebesinin) en yükseğine
çıkaran, sıdktır (doğruluktur).148
Doğruluğun en önemli göstergesi; kendisini olduğu gibi tanıması ve tanıtması, yani içi dışı bir olması,
yalanın en tehlikelisi ise insanın kendini kandırması, çiğ ve çirkin yönlerini kapatmasıdır. Ş eytan insanları
çeşitli mazeretlerle, telkinlerle, aldatıcı davetlerle kendi yoluna çekmeye çalışır. İnsanlara yaratılış amaçlarını
unutturarak, onları dünyevi çıkarlara, geçici ideallere yöneltip saptırır. Eğer bir insan şeytanın bu çağrısına
uyar ve herşeyi yaratmış olan Rabbimiz'in çağrısından yüz çevirirse, işte o zaman doğruyu görebilmesi
zorlaşır. Allah Kuran'da böyle insanların durumunu Zuhruf Suresi'ndeki ayetlerde şöyle buyurmaktadır:
Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla
bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan
alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Sonunda Bize geldiği
zaman, der ki: "Keşke benimle senin aranda iki doğu (doğu ile batı) uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü
yakın-dost(muşsun sen)." (Bu söylenmeleriniz,) Bugün size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Çünkü
zulmettiniz. Şüphesiz azapta da ortaksınız. Öyleyse sağır olanlara sen mi dinleteceksin veya kör olan
ve açıkça bir sapıklık içinde bulunanı hidayete erdireceksin?149
Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, Allah bu insanları sağır ve kör olarak nitelendirmiştir. Kuşkusuz
burada söz konusu olan, fiziksel anlamda bir sağırlık ve körlük değildir. Allah bu insanların manevi açıdan kör
ve sağır olduklarını, doğru yola yapılan daveti duymazlıktan, gerçekleri görmezlikten geldiklerini bildirmiştir.
Kısacası bu insanlar akıl ve vicdanlarına uymayarak Allah'ın emirlerini ve hesap gününü göz ardı etmekte ve
bu şekilde kurtulabileceklerini zannetmektedirler. Oysa bu insanlar yalnızca kendilerini kandırmaktadırlar.
Şunu öncelikle belirtmeliyiz: Kendilerini kandıran insanlar dünya üzerinde az sayıda bulunan,
istisna kişiler değildir. Kuran'da bildirildiği gibi "...Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar, bundan
dolayı yüz çeviriyorlar."150 Ve yine "...insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar."151
Burada söz edilen kişilerden olmamak için herkesin kendisi adına bir kez daha düşünmesi ve kendini
kandıranlardan olmamak için çaba göstermesi gerekmektedir. Çünkü dünyadayken doğrulara
gözlerini kapatarak kendini kandırmak, ahirette insana yarar değil büyük bir zarar verecektir.
Sorguya çekilince: "Aklıma gelmedi, bilmiyordum" diyebileceğini zannederek kendini
aldatanlar:
İnsanın hayatı boyunca yaşadığı her anı bir filmin karelerine benzetecek olursak, bir yaşamın
trilyonlarca kareden oluştuğunu düşünebiliriz. Bu trilyonlarca kareden her biri insan için tanınmış bir fırsat
demektir. İnsanın hayatındaki her an, gerçekleri düşünmesi, doğruları görebilmesi için hesap gününden önce
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kendisine verilmiş bir nimettir. Bu nimeti hayra kullananlar, düşünerek dünya hayatının gerçek yönünü
kavrayabilen kimselerdir. Düşünmeyenler ve yaşamlarını gaflet içinde sürdürenler ise, bu fırsatı boşa
verenlerdir.
Kuşkusuz düşünmek kavramından herkes farklı bir anlam çıkarabilir. Kiminin "düşünmek"ten anladığı,
geleceğini garanti etmektir. Geleceğe dair planlar yapmak, yatırımlarda bulunmak düşünmenin bir
göstergesidir onlar için... Kimi ise düşünmeyi geçmişin muhasebesini yapmak olarak görmektedir.
Durmaksızın geçmişte yaptıklarını, kazandıklarını veya kaybettiklerini düşünüp dertlenir. Kimi ise "yalnızca
bugünü düşünmenin, yarını hiç düşünmemenin" faydalı olduğu kanaatindedir. Bu, onun hayat felsefesidir.
Günü gününe yaşar; belli bir amacı ve izlediği yolu da yoktur. Sabah kalktığında kahvaltıda ne yiyeceğini
düşünür, işe giderken hangi vasıtaya bineceğini düşünür, öğlen yemeğine kimlerle çıkacağını düşünür,
akşam gelecek misafire ne yemek yapacağını düşünür, hangi şirketin hisse senetlerini almasının karlı
olacağını düşünür, ertesi günkü futbol maçına bilet bulup bulamayacağını düşünür, okul partisine kiminle
gideceğini düşünür… Kısacası çoğu insanın zihni günlük, sıradan ve sathi düşüncelerle meşgul edilir.
İşte yeryüzündeki yüz milyonlarca insan bu ve benzeri düşüncelerle ömrünü geçirir. Ve görülen odur
ki, maalesef insanların çoğu bu tarz konular dışındaki derin konular üzerinde düşünmeye pek gerek
görmemektedir. Ancak burada "düşünmek"ten kastedilen insanın yaşamının gayesini, çevresindeki yaratılış
delillerini, Allah'ın kâinatta tecelli eden muhteşem sanat eserlerini, ölümü, ahireti, hesap gününü, yeryüzünde
hak ve adaletin hakimiyet gayretini düşünmektir. İşte insanların çoğunluğunun eksik olduğu yön budur.
Maalesef insanlar; senelerce eğitim görüp, biyolog, mühendis, tıp doktoru, profesör olur, ama hayatında bir
kez bile hiç yokken nasıl var olduğunu, bunun da mutlaka bir amaç üzerine olduğunu düşünmezler. Tez
hazırlar, doktora yapar, asistan olur, öğretim üyesi olur, insanlara şifa dağıtan bir doktor olur, avukat olurlar,
ama niçin ve nasıl yaratıldıklarını, yaratılışlarını Allah'a borçlu olduklarını hiç düşünmezler. Kitaplar yazar,
televizyonlarda açık oturumlara katılır, her konuda düşünüp fikir beyan ederler, ama bir kere olsun ölümü ve
sonrasında Allah'a verecekleri hesabı akıllarına getirmezler. İşte böyle insanlar büyük bir ziyan içindedirler.
Çünkü her insan, er ya da geç ölümle karşılaşacak ve Allah'a olan kulluğundan sorguya çekilecektir.
"Düşünmemiş" olmak hiç kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Ahirete gittiğinde ise kaçtığı gerçekleri yaşayarak
kavrayacak ve Allah'ın huzurunda hesap verirken "bilmiyordum, aklıma gelmedi, düşünemedim" gibi samimiyetsiz
mazeretlerin geçerli olmadığını açıkça anlayacaktır. Allah bir ayetinde insanları, hesap gününün "zalimlere
kendi mazeretlerinin hiçbir yarar sağlamayacağı gün..." olduğuna dair uyarmıştır.152 Başka ayetlerde
de bu gerçek haber verilmiştir: “Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne
(Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.153
"Biliyordum, ama zaman ve şartlar müsaade etmedi" diyerek kendini kandıranlar:
Allah Kuran'ı tüm insanlara yol gösterici bir rehber, Resulüllah’ı da en güzel örnek olarak yollamıştır.
Kıyamete kadar tüm insanlar Kuran'da bildirilen emirleri yerine getirmekle, ibadetleri uygulamakla yükümlü
tutulmuşlardır. Allah'ın Kuran'da istisna olarak bildirdiği durumlar dışında her insan ibadetleri yerine getirip
getirmediği konusunda din günü hesap verecektir. İşte bu yüzden kendi kendine birtakım mazeretler
uydurarak, Allah'a kulluk görevini yerine getirmeyen kişi, kendisini aldatmaktadır. Bu açık gerçeğe rağmen
insanlar sürekli olarak içinde bulundukları şartları bahane edip Allah'a karşı olan sorumluluklarından
kaçınmaktadır. Okul yıllarında ayrı, iş hayatına atılınca ayrı, evlenince, çocukları olunca ayrı bahaneler
uydurulmaktadır. Din ahlâkını yaşamaya ve Kur’an adaletini hakim kılmaya samimi niyetleri olmadığı için
çeşitli konular ibadetlerini yerine getirmelerine engel sanılmaktadır. Öne sürdükleri engellerden en başta
gelenleri de müsait zamanlarının olmaması ve şartların uygun olmaması iddiasıdır. Oysa, günlük yaşamları
içinde insanlar pek çok işe rahatlıkla zaman ayırırlar. Özellikle bir çıkarları söz konusu olduğunda, gerekirse
başka isteklerinden fedakârlık eder, ama yine de o iş için gereken zamanı ayarlarlar. Ayrıca bulundukları
şartlar o işi yapmalarını engelliyorsa, bu engelleri kaldıracak çözümleri de çok çabuk düşünüp bulurlar.
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Ancak insanların geneline bakıldığında ibadetler konusunda aynı kararlılığı göstermedikleri anlaşılır.
"Namaz kılmak istiyorum, ama hiç zaman bulamıyorum", "çalışıyorum, nasıl oruç tutabilirim",
"okula gidiyorum, ders çalışmam lazım, ibadete vakit ayıramam", "burası yazlık, burada oruç
tutamam" gibi mazeretler öne süren insanlara çevrenizde sık sık rastlamışsınızdır. Aynı şekilde
"sabırlı bir insan olmak istiyorum, ama olaylar çok üst üste geliyor", "öfkelenmek istemiyorum, ama
ortam çok stresli" benzeri bahanelerle çirkin bir ahlâk gösteren insanları çokça görmüşsünüzdür. Bu
insanlar aslında Kuran ahlâkını yaşama konusunda samimiyetsiz bir yaklaşım içindedirler. Çünkü
biraz önce de belirttiğimiz gibi, insanlar dünyaya yönelik bir çıkar umduklarında, zamanı ve şartları
göz ardı ederek, gerektiğinde her türlü çözümü bularak istedikleri şeyi yaparlar. Ama konu kendilerini
yaratan ve yaşatan Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğu zaman, hemen
imkânsızlıklardan şikâyet etmeye başlarlar. Bu konunun daha somut bir şekilde anlaşılabilmesi için
şöyle bir örnek verelim. Bir insana, günde 1 saatini ayırarak bir iş yapması karşılığında çok yüklü bir
miktarda para teklif edilse (örneğin, aylık kazandığı maaşın 10 mislinin ödeneceği söylense), bu kişi
içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun, hemen teklifi kabul eder. Üstelik bu insan bir yandan
üniversite sınavına hazırlanıyor olabilir veya aynı zamanda bir işte çalışması gerekebilir. Her ne
olursa olsun, gerekirse uykusundan fedakârlık yapar, gerekirse kendine ayırdığı vakitten kısar, ama
zaman gibi bir konuyu problem olarak öne sürmez. Aynı şekilde tüm şartlarını da hemen bu işe
uygun hale getirir. Bu, dünya üzerindeki insanların çoğu için geçerli olan, inkâr edilemez bir
gerçektir.
“İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Hayır; insan,
kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.”154 İşte bu yüzden siz de dikkat
edin, sakın bu insanlar gibi ahirette geçerli olmayacak mazeretleri dünyada öne sürerek kendinizi kandırmayın.
Ayette bildirildiği gibi, her ne mazeret ortaya atarsanız atın, siz aslında bunun geçerli olmadığını kavrayabilecek bir
"basirete" sahipsiniz. Eğer nefsinize uyarsanız, bunun hesabını Rabbimiz olan Allah'a veremezsiniz. Sizin zaten şu
an dünya üzerinde varoluş amacınız Allah'a kulluk etmektir. Yapmanız gereken diğer işlerin hiçbiri bundan daha
öncelikli ve önemli değildir. Çünkü ebedi kurtuluşunuz, ancak Allah'ın rahmetini kazanmakla mümkündür.
"Yorgunum, hastayım" diyerek Allah'a ibadet etmeyenler ve mazeret uyduranlar:
İnsanların din ahlâkını yaşamama konusunda öne sürdükleri mazeretlerden biri de fiziki rahatsızlıklardır.
Örneğin, Allah'a ibadette isteksiz olan bir kişi gerçekte hasta olmadığı halde, "hastayım, yorgunum" gibi bahanelerle
kendisini ve çevresindekileri kandırma yoluna gider ve sorumluluklarını yerine getirmez. Oysa bu kişi unutmamalıdır
ki, Allah herşeyi bilir. İnsanın hiçbir hareketi, hiçbir düşüncesi Allah'tan gizli kalmaz. Aklından geçen her düşünce,
kalbinde hissettikleri ve bilinçaltında gizli olanları Allah bilir. Kuran'da haber verildiği gibi "…Şüphesiz Allah
sinelerin özünde saklı duranı bilendir."155 “Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan
zayıf olarak yaratılmıştır.”156 “Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz; elimizde hakkı
söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.”157
İnsanların çoğu ise Allah'ın merhametine ve lütfuna karşılık son derece nankörce bir ahlâk sergilerler.
Dünyaya olan hırs ve bağlılıklarından ötürü, ibadetlerini yerine getirmeme konusunda sürekli olarak başka şartları
bahane olarak öne sürerler. Elbette bunu yapmakla yalnızca kendilerini kandırır ve zarara sokarlar.
"Nasıl olsa Allah beni affeder" diyerek şeytana aldananlar:
İnsanların çoğu Allah'ın varlığını bilir ve kabul ederler ama O'nun kudretini gereği gibi takdir
edemezler. Yanılgıya düştükleri konu Allah'ın varlığı değil, Allah'ın sıfatlarıdır. Örneğin, Allah'ın kullarına
karşı çok lütufkar, bağışlayıcı ve merhametli olduğunu düşünürler de, inkârcılardan intikam alan, onlara azap
eden, kahreden sıfatlarını düşünmeye pek yanaşmazlar. Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen bu insanların
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Allah korkuları ya hiç yoktur veya çok sınırlıdır. Bu da insanın ahireti açısından çok tehlikeli bir durumdur.
Çünkü Allah korkusu olmayan, yaptıklarının karşılığında ceza göreceğine inanmayan bir insan her türlü
kötülüğü, zulmü rahatlıkla yapabilir. Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı her türlü suçu işleyip, sonra da "nasıl
olsa Allah affeder" gibi gerçeklerden uzak sapkın bir düşünceye kapılabilir. İşte bu yüzden şeytan insanlara
hep bu yönden yaklaşır ve insanların kendilerini "nasıl olsa affedilirim" düşüncesiyle kandırmalarına neden
olur.
Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi
kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah,
gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara
zulmedilmez.158Allah'a döneceğiniz günden sakının. Sonra herkese kazandığı eksiksizce ödenecek ve
onlara haksızlık yapılmayacaktır.159
Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, elbette her insan yaşadığı müddetçe hata yapabilir ve işlediği
suçlardan, yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık da duyabilir. Çünkü insan hata yapmaya yatkın bir varlıktır;
hiçbir insanın hatasızlık veya kusursuzluk iddiası olamaz. İşte bu yüzden insan dünyada bulunduğu sürece
bağışlanmak için Allah'a tevbe edebilir. Allah, her insana ölene kadar tevbe etme imkânı vermiştir. Ama
Kuran'da hangi tevbenin samimi tevbe olduğu ve kabul göreceği de haber verilmiştir.
"Nasıl olsa ben cennete giderim" düşüncesiyle kendini avutanlar:
Dini yaşamayan toplumlarda insanların kendilerini kandırdıkları konulardan biri de, kendilerinin
cennete girmeye hak sahibi olduklarını düşünmeleridir. Bu insanların büyük çoğunluğunun ölümden sonra
hayat olduğunu kabul etmelerine rağmen din ahlâkını yaşamamalarının nedeni, kendilerinin mutlaka cennete
gideceklerine dair olan zanlarıdır. Bu gibi kişilerin nereden böyle bir kanaate vardıkları bilinmez. Ama büyük
çoğunluğu kendisini diğer insanlarla kıyaslayarak sadece iyi yönlerini görür ve bu yüzden de genele göre iyi
bir insan olduğu ve bu durumda cennete girmeye hak sahibi olduğu kanaatine varır. En şaşırtıcı olanı da, bu
insanlar "iyilik" kavramını, Kuran'a göre değil cahiliye kıstaslarına göre değerlendirirler. Allah'ın hoşnut
olacağı bir yaşamı ve ahlâkı değil, bulundukları toplumun hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlâkı seçerler. Ve
cahiliye kıstasları ile yaptıkları değerlendirme sonucunda, kendilerini kandırarak cennete gireceklerini
düşünürler. Hiç kuşkusuz Allah'tan cennetini ümit etmek ve istemek güzel bir beklentidir. Ama bu temenninin
samimi olduğunun en önemli göstergelerinden birisi, kişinin hayatının her anında cennete yakışacak bir
ahlâk sergilemesi ve Allah'tan korkup sakınarak hareket etmesi olacaktır. Aksi takdirde, yani Allah'ın razı
olmayacağı bir yaşam tarzı içindeyken, kulluk görevlerini yerine getirmeden cennete gideceğini ileri sürmek
son derece samimiyetsiz bir yaklaşım olacağı gibi, bu düşünce kişinin kendisini kandırmasından başka bir
şey değildir. Bir insan Kuran'da tarif edilen cehennem ortamını öğrenip tefekkür ettiğinde, tek bir an dahi
cehennemde bulunmayı göze alamaz. Hatta cehennemde bulunmak bir yana, cehenneme yaklaşmaktan bile
şiddetle kaçınır. Çünkü cehennem, bir insanın dünyada tahayyül dahi edemeyeceği zorluklarla, acılarla,
sıkıntılarla, azaplarla, çirkinliklerle dolu bir mekândır. Allah Kuran'da cehennem azabının, insanların yok
olmak isteyecekleri kadar şiddetli bir azap olduğunu bildirmiştir:
Elleri boyunlarına bağlı olarak, sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu isteyipçağırırlar.160 (Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim işimizi bitirsin" diye haykırdılar.
O: "Gerçek şu ki siz, (burda) kalacak kimselersiniz" dedi.161 (Hz.Yusuf)... Ey göklerin ve yerin
Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni
salihlerin arasına kat.162
Bu durumda kimse kendisini kandırmasın; Allah'a boyun eğip teslim olmadığı ve Rabbimiz'i razı
etmediği sürece hiç kimse cennetin kapılarından içeri giremeyecektir. Allah bir ayetinde bunun imkânsız
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olduğunu insanlara çok açık bir örnekle bildirmiştir: “Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı
büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye
kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkârları işte böyle cezalandırırız.163
"Herkes öyle düşünüyordu, ben de onlara uymaya mecbur kaldım" diyerek yalan atanlar:
İnsanların yanılgıya düştükleri pek çok konuda topluluk psikolojisinin etkisi büyüktür. Özellikle din
ahlâkından uzak yaşayan toplumlarda yanlış ya da kötü de olsa çoğunluğun benimsediği düşünce ya da
tavırlar kişi tarafından da benimsenmeye başlanır. Kişi aslında vicdanen doğruyu bilmesine rağmen sırf
kalabalığın etkisiyle "bu kadar kişinin bir bildiği vardır" gibi hatalı bir fikirle vicdanını susturur ve çoğunluğa
uyar. Hâlbuki çoğunluk hiçbir konuda ölçü olamaz. İnsanlara doğruyu yanlıştan ayırt etmeleri için indirilmiş
olan ölçü yalnızca Kuran'dır. Kuran dışında birtakım kıstasları kabul edenler ve uyanlar çok büyük hatalara
düşerler. Nitekim Allah Kuran'da insanları çoğunluğa uymamaları konusunda açıkça uyarmıştır:
“Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar
ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.”164
Çoğunluğa uymanın temelinde "herkes öyle düşünüyordu, ben de onlara uymaya mecbur
olduğumu düşündüm" gibi aciz bir mantık yatar. Yani kişi doğru bildiğinden vazgeçip çoğunluğa
uymadığı takdirde insanların tepkisini çekmekten, onlar tarafından kınanmaktan ya da dışlanmaktan
çekinir. Bu, genç yaşlı tüm insanlar arasında son derece yaygın bir mantıktır. Sırf bu yüzden
ibadetlerini yerine getirmeyen, bir ömür boyu Allah'ın rızasını unutup çoğunluğun rızası için yaşayan
insanlar vardır. Oysa insan yüzlerce, binlerce insanın değil yalnızca Allah'ın rızasını aramakla
sorumludur. Aynı şekilde insan kimin ne düşüneceğini hesaplamak ve buna göre hareket etmek
durumunda da değildir. Allah Kuran'la insanları her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturmuştur.
İnsan yalnızca Allah'a hesap verecek ve Kuran'a uyup uymadığından sorulacaktır.
"Bilim adamları dini inkâr ediyordu, onlara inandım" diyerek kurtulacağını sananlar:
İnsanların dini inkâr etmek için öne sürdükleri mazeretlerden biri de, Allah'ı ve ahiret gününü inkâr
etme yanılgısına düşen bilim adamlarının varlığıdır. Özellikle içinde yaşadığımız dönem, bilimin ciddi şekilde
ilerlediği, bilimsel açıdan tarih boyunca yaşanmamış pek çok tecrübenin ve gelişmenin yaşandığı bir
yüzyıldır. Bilim ve teknolojinin sağladığı imkânlarla evrendeki düzen ve tasarım görülmekte, Allah'ın yarattığı
sistemlerin kusursuzluğu anlaşılmakta, canlıların sahip olduğu pek çok yaratılış gerçeği daha yakından
tanınmakta, Kuran'ın mucizeleri teker teker keşfedilmektedir. Ancak bir de bilimi kendi dünyevi çıkarları için
kullanan, inkârcı zihniyetlerini onunla desteklemeye çalışan kişiler vardır. Bu kişiler "bilim adamı" sıfatıyla
ortaya çıkmakta, ancak bilimi gerçekleri araştırıp bulmak için değil, kendi ideolojilerini beslemek için
kullanmaktadırlar. Bu kişiler evrendeki ve canlılardaki kusursuz yaratılışı ve mucizevi özellikleri görmezden
gelerek, herşeyin tesadüfler sonucu kendiliğinden var olduğu gibi gerçek dışı bir iddia ile ortaya
çıkmaktadırlar. Bu çevrelerin amacı, Allah'ın varlığını inkâr etmek ve toplumlara da inkâr ettirmektir. Bu yolla
hiç kimseye karşı sorumluluk hissetmeyen, başıboş bireylerden oluşan, her türlü ahlâksızlığın yaygın olarak
yaşandığı toplumlar oluşturmak istemektedirler.
İnkar edenler, iman edenlere dedi ki: "Siz bizim yolumuzu izleyin, hatalarınızı biz yüklenelim."
Oysa kendileri, onların hatalarından hiçbir şeyi yüklenecek değildir. Gerçekten onlar, elbette
yalancıdırlar. Şüphesiz onlar, hem kendi yüklerini, hem kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de
yüklenecekler ve kıyamet günü, düzüp uydurduklarına karşı sorguya çekileceklerdir.165

Küfrün ve Kötülüğün Tohumu: Yalan
Dünyevîleşen insan, var oluşunu ebedî âleme göre değil de, gelip geçici dünya hayatına göre
mânâlandırdığından ciddi bir aldanma süreci yaşamaktadır. Günümüzde insanoğlu, modernite
rüzgârlarıyla aslına ve ruhuna yabancılaşmaya başlamıştır. Moderniteyi takip eden süreçte ise,
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maddî-mânevî her şeyi paramparça ederek anlamlandırmaya çalışan yıkıcı postmodern felsefelerle
insanlık iyiden iyiye sersemletilmiş durumdadır. İnsanların, “Neciyim, nereden geldim, nereye
gidiyorum?” sorularını kendi kendilerine ve birbirlerine sormamaları için neredeyse her şey
yapılmaktadır. Kitle iletişim vasıtalarında ve Hollywood’un başını çektiği filmlerde sürekli işlenen:
hayatı hızlı yaşama felsefesi, insanları âdeta hızlı yaşamaya şartlandırmaktadır. Var olmanın esas
gâyesi olarak dünyadan keyif alma; tüketim çılgınlığıyla birlikte empoze edilmektedir. Âdeta insanlar,
varlığını ve birliğini kâinatın her zerresinde hadsiz mühürlerle bildiren Yüce Yaratıcı, haşa ‘sanki
yokmuş’ gibi bir hayat sürmeye mahkum edilmektedir. Ve bu akıl almaz oyunda başrol ise; hakikatin
hilâfından başka bir şey olmayan ‘yalan’a verilmiştir. Evet bugün yalan, (onu yasaklayan dinlere ve
öğretilere rağmen) belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar revaçtadır.
Tim Rayment’in 20 Kasım 2005 tarihli The Sunday Times gazetesinde yazdığı “Hakikat Elle
Tutulamayacak Kadar Yakıcı Mı?” başlıklı makalesinde ve araştırmacı Brian Martin’in Social Anarchism
dergisinin 35. sayısında kaleme aldığı “Daha İyi Bir Dünya İçin Yalan Söylemek” başlığını taşıyan ilmî
makalesinde, yalana karşı takınılan genel tutum ve mülâhazalar açıkça gözler önüne serilmektedir.
Rayment’ın ifadelerine göre Batı’da yalan söyleme, delilik sınırında bir ömür süren ve sonunda da deliren
nihilist felsefeci Nietzsche’nin: “Yaşamak için yalanlara ihtiyacımız var.” hezeyanıyla paralellik arz eder.
Batı’da ‘yalan’, en az ‘hakikat’ kadar hayatın bir parçası hâline gelmiş durumdadır. Öyle ki eskiden beri, bir
şekilde insanın kendi çıkarlarını korumak, bir kâr veya fayda sağlamak için söylediğine inanılan yalanı,
bugün herhangi bir psikolojik hastalığı olmayan ve toplumda çok başarılı kabul edilen insanlar bile rahatlıkla
sebep olmadığı hâlde söyler duruma gelmiştir. Toplumda hemen herkesin her fırsatta yalan söylemeye
meyilli olması, insanlarda ‘doğruyu söylese de nasıl olsa inanılmayacağı’ düşüncesini oluşturduğundan,
hakikati söylemek sanki lüzumsuz ve kıymetsiz bir hâl almaktadır. Bu menfî durum da, yeni yalanlardan
oluşan fasit daireler doğurmaktadır. New Scientist dergisinin 253 ayrı araştırmaya dayanarak ilân ettiği bir
rapora göre, insanlar inandırıcı yalan söyleme konusunda o derece ustalaşmışlar ki, ortaya çıkarılan yalan
nispeti, yaklaşık % 53’tür. Bu nispete, yalanları ortaya çıkarma hakkında uzmanlaşmış polislerin,
psikologların, terapistlerin ve hakimlerin söz ve fiilleri de dâhildir.
Dr. Sean Spence, British Research dergisinde, insanlar yalan söylemeye karar verdiğinde beyinde ne
gibi değişiklikler olduğunu ortaya koyan bir makale yayımladı. Bu araştırma, yalan söylemek için yapılan her
teşebbüste prefrontal korteksin hep aynı bölgesinde yoğun bir uyarılma faaliyeti oluştuğunu ortaya çıkardı.
Öfke ve saldırganlık dâhil otomatik olarak amigdala bölgesinde oluşan dürtülerin iradî olarak kontrol
edilmesinde vazifeli prefrontal korteks bölgesiyle, yalan söyleme anında yoğun şekilde uyarılan bölgenin aynı
olması dikkat çekiciydi. Buradan çıkan neticeye göre, yalan söyleme durumu oluştuğunda, hem doğru hem
de yalan söylemeye müsait yapıdaki insan fıtratında mündemiç olan hakikati söyleme eğilimi, beyindeki bu
bölgenin otomatik olarak artan uyarılma faaliyetleriyle bastırılmaya çalışılır. Spence’in tespitlerine göre, yalan
söyleme durumunda beynin sergilediği bastırma ve direnç gösterme faaliyetinin yoğunluğu, diğer dürtüleri
kontrol etmede gösterilen aktivite derecesinden oldukça yüksek seyretmektedir. Bu araştırmanın ortaya
koyduğu önemli hakikat şudur ki, aslında yalan söylemek, gayrifıtrîdir ve bozulmamış insan için hakikati
söylemekten çok ama çok daha zordur.
Kant, Augustine ve Aquinas’ın temellerini attığı Hristiyan ahlâkına göre yalan çok hususi hâller
hâricinde bu dine inanmış toplumlarda yasaklanmasına rağmen, günümüzde hâlâ revaçtadır. Martin’in
mülâhazaları tahlil edildiğinde de manzara çok farklı değildir. Martin, hakikat teoride öne çıkarılmasına
rağmen, Batı’da yalanın her yerde olduğunu, çünkü çocuklara nasıl yalan söyleyeceklerini ailelerin bizzat
öğrettiğini iddia etmektedir. Postmodernite, haz duygusunun her türlü yolla tatminini hoş görme ve her fikre
saygılı olma anlayışıyla, yalan söylemeyi kolaylaştırmış, hattâ imaj kültürüyle daha da teşvik etmiştir.
Martin’e göre, bu teşvik, kahredici yalan anlayışının temellerinden birini teşkil etmektedir. Makaledeki
referanslardan biri olarak sunulan Ford’a göre ise toplum öyle bir hâl sergilemektedir ki, insanlar bozulmamış
gerçeğe ve doğruya tahammül etmekte zorlanır hâle gelmişlerdir. İnsanlar duymak istedikleri şeyler
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söylendiğinde, bunları yalan olarak görmeme eğilimindedirler. İnsanların büyük bir kısmı tabiatta ve sosyal
hayatta kendi rollerinin ehemmiyetsizliğini kabul etmeme eğilimi göstermekte, başkalarının kendi
konumlarıyla alâkalı yalanlarını doğru saymaya hevesli görünmektedirler. Hattâ ne acıdır ki, bu konularda
kendi

kendilerini

dahi

aldatmaktan

kaçınmamaktadırlar.

Belli

ki,

insanlar

kâinattaki

yerlerini

konumlandırırken, nihilist ve ateist felsefelerin de tesiriyle şişirilmiş egoları sebebiyle, Cenab-ı Rabbü’lA’lemin’le aralarında Hâlık-mahlûk münasebetini kuramadıklarından, kendi hiç hükmündeki varlık seviyelerini
kabullenmekte zorlanmakta ve kendi kendilerine yalan söyleme küçüklüğüne düşmektedirler.
Batılı psikologların ifadeleri de modern Batı toplumlarında yalan karşısında düşülen acziyetin itirafının
izlerini taşır. Çocuklarda yalanın gelişmesini incelemiş olan Maria Vasek, yalan için gerekli olan maharetler(!)
olmadan insanın var olamayacağını savunurken, benzer hatadan kendini alıkoyamayan Nyberg ise, yalanı;
“dünyayı düzene sokmak için başvurulan, birbirinden farklı fertlerin aralarındaki problemleri çözmelerini
sağlayan, acıyla başa çıkabilmeye yardımcı olan, ferdiyetçiliği yakalayabilmeye destek veren ve insanı
hayata bağlayan bir mekânizma olarak” görmektedir.

‘Beyaz yalan – Biraz yalan’ aldatmacası
D. Kuhn’un 22 Nisan 2004 tarihli “Bir Yalan Öbür Yalana Götürür” başlıklı makalesinde etraflıca
ele aldığına göre, Batı dünyasında söylenildiğinde kimseye zarar vermediği varsayılarak hoş görülen
ve sosyal olarak kabul gören yalanlar, masumluğu ve temizliği tedai ettiren beyaz sıfatı ile taltif
edilmiş ve beyaz yalanlar olarak adlandırılmıştır. Bu durum, Batı toplumunun yalan konusunda
düştüğü vartayı bir defa daha açıkça göz önüne sermektedir. İnsan karakterinin çocukken
şekillendiği hakikatinden yola çıkılacak olunursa, beyaz olarak tarif edilen yalanların, zamanla
alışkanlığa dönüşerek, yerlerini bir gün kömür karası yalanlara bırakacağını tahmin etmek herhalde
güç olmayacaktır. Belki beyaz yalanların hiçbir zararı olmadığı iddia edilebilir. Ancak beyaz yalanın
“hakikati kısmen gizlemenin veya çarpıtmanın başka bir yolu veya tarzı olduğu” düşüncesini îmâ
etmesi, yalana kapı aralaması açısından önemlidir. İçinde yaşadığı âleme göre hayli zıt ve müspet bir
duruşu olan meşhur İngiliz yazar Jonathan Swift, kendi ülkesinde revaç bulmuş olan aldatma ve
yalanı eleştirme adına Gülliver’in misafir olduğu atlar ülkesinin sözlüğünde yalanı karşılayan tek bir
kelimenin yer almadığını tasavvur eder. Zîrâ yalan öyle bir kezzaptır ki, damlası dahi hayatı ve insanı
eritmeye yetmektedir. Bu sebeple onun beyazı siyahı olmaz; radyasyon gibidir, zararda şahıs, zaman
ve mekân ayırt etmez; sadece bugünü harap etmez, geleceği de ipotek altına alır.

Âlemşümul doğruluk modeli: «El Emîn!» yani kendisi mü’min ve metin, herkeste
kendisinden eminDoğruluk dendiğinde aklımıza gelen ilk isim, yüreklerimizi ferahlatan, İnsanlığın İftihar Tablosu, ElEmîn, Muhammedü’l-Arabî (sav) Hazretleri’dir. O’nun (sav) yalan karşısındaki tavizsiz duruşu, hem tarih
ilmiyle kayıt altına alınmış, hem sosyal bil imin kriterlerince doğrulanmış bir hakikattir. Şanı yüce
Peygamberimiz (sav), ferdî ve sosyal açıdan asla yalana tevessül etmemesiyle ve ona karşı duruşuyla
insanlık için değişmez, eskimez ve erişilmez insan modelidir. İslâm’ın iki pınarı olan kitap ve sünnetçe
Efendiler Efendisi’nin (sav) bu orijinal hâli, her kültürün insanınca kolayca anlaşılabilecek derecede açık
olarak ortaya konmuştur. Kur’ân-ı Kerîm Efendiler Efendisi’nin (sav), bu milim şaşmaz doğruluğunu “Sen
büyük bir ahlâk üzeresin.”166 diye tarif ve takdir ederken, O’na yâr olanlara da “Andolsun ki, Allah’ın
peygamberinde Allah’ı ve âhireti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için güzel bir örnek
vardır.”167 kuvvetli işaretiyle, ve “Peygamber size ne verdi ise, onu alın ve size neyi yasakladı ise ondan
sakının.”168 emriyle, bir bağlılık ve modeli takip etme çerçevesi çizmektedir.
Sahih hadîs rivayetleri, Kur’ân’ın ayet ve hidayetine paralel olarak Efendiler Efendisi’nin (sas), doğru
söz esasına dayalı eşsiz ahlâkını bize haber vermektedir. Öyle ki esas prensip –emrolunduğu gibi
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dosdoğru olma- hiç değişmediğinden, birkaç misâl meseleyi aydınlatmaya yetmektedir:
 “Ey Allah’ın Resûlü! dedik, mü’min korkak olur mu?” “Evet!” buyurdular. “Peki cimri olur
mu?” dedik, yine: “Evet!” buyurdular. Biz yine: “Peki yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer:
“Hayır!” buyurdular.”169
 “Hz. Ömer radıyallahu anh bize Câbiye’de hitap etti ve dedi ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm,
tıpkı benim sizin aranızdaki şu kalkmam gibi bizim aramızda hitap için ayağa kalktı ve dedi ki: “Ashabım,
bunları takip edenler (tabiîn) ve onları da takip edenler (etbauttabiîn) hakkında bana riayetkâr olun
(benim hatırım için onlara da saygılı olun). Onlardan (etbauttâbiînden) sonra yalan yaygınlaşacak,
öyle ki, kişi kendisinden şahitlik istenmediği hâlde şehadette bulunacak, yemin talep edilmediği
hâlde yemin edecek.”170
 “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm: “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?”
buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmişlerdi. Biz: “Evet!” deyince: “Allah’a şirk koşmak, anne ve baba
haklarına riayetsizlik, cana kıymak!” buyurdular. Bu sırada dayanmış durumda idi, yere oturup:
“Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan şahidlik!” dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki, “Keşke kesse artık!”
temennisinde bulunduk.”171
“Hâlık’ın sayısız adı vardır, en başı Hakk’tır. Haktan uzaklaşanın akıbeti berbattır!“
Çetin bir ‘ruh tufanı’nın yaşandığı bugünün dünyasında, kötülüğü ve çirkinliği bütün insanlarca
kabul edilen yalanın, nasıl olup da bu kadar yaygın hale gelmesi, ferdî ve içtimaî tesirleri üzerinde
düşünülmelidir. Hakk’ın rızasına ve hakikatin hatırının her şeyden önemli olduğu gerçeği, her türlü
ilmî vasıtalar kullanılarak gösterilmelidir. Günümüzün insanını hakiki medeniyete ulaştırmanın ve
yalandan korumanın yolu, konuşurken-yazarken, hepsinden önemlisi yaşarken sadece hakikati ifade
etme cesaret ve ciddiyetine erişmekten geçmektedir. 172
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BAKMAK VE GÖRMEK FARKLIDIR
“Bakmak” ve “görmek” çok farklı şeylerdir. Bakmak; insanlarla hayvanların ortak özelliğidir. Ama
görmek; sadece insanlara özgü bir fazilettir. Bakmak için göz yeterlidir... Ama görmek için akıl ve gönül
gereklidir. Gözü olan herkes bakabilir, ama bunların, belki de yüzde biri görebilmektedir.Yani insanların çoğu
“bakar-kör” gibidir..
“Görenedir görene, Nasipsize ne çare?
Köre nedir, köre ne, Bakar görmez biçare!”
Kur’an: “İşte onu gördünüz. Ama bakıp duruyorsunuz!”173 diye uyarmaktadır. Yani Ondaki, faziletli
farklılığı ve haklılığı anlayamıyorsunuz... İzan ve vicdan terazisinde tartmıyor, ibret ve hikmetle
bakmıyorsunuz... Asıl yapan ve yaratan Allah’ın takdir ve taksimini kavramıyorsunuz” hatırlatmasını
yapmaktadır.
“(Ey Resulüm) Onları Sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler!”174

ayeti de, bakmakla

görmenin farklı şeyler olduğunu ortaya koymaktadır. Ve en mükemmel gözetleyici Allah’tır. “Sonra nasıl
davranacağınızı gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler (Allah’ın tecelli ve
temsilcileri) kıldık”175 ayeti insanların ve olayların sadece dış görünüşlerine değil, onların iç yüzlerine,
perde arkası heves ve hedeflerine ve asıl niyet ve neticelerine dikkat etmemiz gerektiğini de işaret
buyurmaktadır.
Kur’an: “(Ashabı Kehf, asırlar sonra dirilince): Şimdi içinizden birinizi, (yanınızdaki) bu
paranızla, şehre gönderin de, baksın, hangi yiyecek temiz ise, size ondan rızık getirsin”176 ayetinde
de, her şeye, iç yüzünü görmek için bakmak ve aslını, özünü araştırmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü
bugün bile çekici ve göz alıcı ambalaj ve markalar içinde ne kirli ve zehirli şeyler satılmaktadır!.. Ne hainler
ve zalimler; “Kahraman ve kurtarıcı” kılıfı altında, toplumlara pazarlanmaktadır. Sömürü sermayenin uşakları;
solcu ve sosyal adaletçi... İstismarcı münafıklar; ılımlı İslamiyetçi... Atatürk’ün yedi düvelle savaşıp kurtardığı
aziz vatanı, şahsi makam ve menfaat hatırına satılığa çıkaranlar; Kemalist ve ilerici... Mandacı bir kafayla
Avrupa himayesine girmeğe can atan şaşkınlar; gerçek demokrat ve cumhuriyetçi olarak sunulmaktadır.
Hz. Musa’nın “Rabbim, bana göster, Seni göreyim!”177 teklif ve temennisi de, Allah’tan; gerçekleri,
incelikleri, hikmetleri görebilme yeteneğini... Kısaca basiret ve feraset istemek gerektiğini öğretmektedir.
“Herkes yarın (ölüm sonrası) için neyi takdim (ve tedarik) ettiğine baksın!178 ayeti de bakmanın:
düşünüp taşınmak, ölçüp tartmak ve ciddi bir muhasebe ve murakabe yapmak anlamında olduğunu
göstermektedir. “Sizin için (kızıl) denizi ikiye ayırıp, sizi kurtardığımızı... Firavun’un avanesini ise
gözlerinizin önünde boğup batırdığımızı hatırlayın!”179

ayeti de; ibret alınmayan, ders çıkarılmayan,

devamlı hatırda tutulup ona göre doğru davranışlar yapılmayan, en acı ve çarpıcı olaylara bizzat şahit
olmanın ve bunları yaşamanın bile hiçbir yararı bulunmadığını bildirmektedir.

Oysa, bakmak; düşünmek, değerlendirmek, incelemek ve irdelemek için bir araçtır.
Amaç; hikmet ve hakikatleri görmek ve gereğini yerine getirmektir.
“Onlar, göklerin ve yerin melekûtuna (Bağlı oldukları ilahi kudret ve kanunlara) ve Allah’ın
yarattığı (bütün) eşyaya (tüm varlıklara)... Ve (kesin bir) ihtimalle, ecellerinin (ölüm gelip bu dünyadan
göçmelerinin) de pek yakın olduğuna (hiç) bakmıyorlar mı?”180 Ayeti, göklere ve yerdekilere; canlı
cansız her şeye ve ölümle biten ömür sürecine, sadece zevk almak için değil, asıl ders çıkarmak ve bütün
bunların Yüce Yaratıcısını ve kul olarak sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayırlı birisi olmaya çalışmak için
173
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bakmamız gerektiğini öğütlemektedir.
Ve yine Bakara Suresi 259. ayetinde, Cenabı Hak Üzeyir Peygamberin şahsında, bir ayette tam üç
defa “Bak!.. Bak!.. Bak!..” buyurarak; doğayı ve olayları şuursuzca seyretmek değil, ibretle ve hikmetle
inceleyip öğrenmek gerektiğine dikkatimizi çekmektedir. “Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki;
Kendilerinden öncekilerin, nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar”181

ayeti de; tarihten ve

harabelerden de mutlaka ders almamız ve yararlanmamız gereğini haber vermektedir. “Ey iman edenler!
(sürü gibi) bizi güt, bizi seyret” demeyin.( Bunun yerine) “Bizi gözet” deyin”182 ayeti de, yönetici ve
başkanların: halkın davranışlarının nedenlerine ve sorunlarının kökenlerine inmelerini ve toplumun
psikolojisine eğilmelerini istemektedir. Zaten bir toplumu, hayırlı ve yararlı yönde değiştirmek, öyle baskıcı ve
zorlayıcı tedbirlerle mümkün değildir.

Çünkü, bir toplumda kalıcı ve akılcı bir “değişim”in yaşanması için; Sünnetullah’a
uygun bulunan (doğal ve doğru olan) sosyal kanunlar ve kademeler vardır:
1-“Bir kavim kendisini değiştirmedikçe, Allah O toplulukla olan (nizam)ı
değiştirmeyecektir”183
2-Toplumdaki değişime ise: “fiil”den değil, “fikir”den başlanması gerekir. Çünkü beyin
eğitimi olmadan, beden eğitimi taklitten öteye geçmeyecektir.
3-Toplumun fikren değişip doğrulması ve mevcut batıl ve bozuk zihniyetin esaret ve
etkisinden kurtulması için de, önce örgütlenmesi ve organize edilmesi gerekir.
4-Değişimin ve devrimin çekirdeği olacak örgütlenmenin bilinçli, bilgili, becerikli ve
birikimli bir lider şahsiyet tarafından başlatılması ve toplumun her kesiminde ulaştırılması ve
yaygınlaştırılması ise; uzun, zorlu ve sabır isteyen bir dönemdir.
5-Parti, vakıf, sendika, sivil örgüt, medya, uluslararası yapılanmalar gibi örgütler
bünyesinde;
a-Bir yandan çekirdek kadro eğitilir, öğretilir ve elenir.
b-Bu kadrolar ve örgütler-organlar aracılığıyla toplum katmanlarında, giderek fiiliyata da
yansıyan bir fikri olgunlaşma sürecine girilir.
c-Toplum, saplantı haline gelmiş sabit ve basit fikirlerden.. Bozuk ve baskıcı rejimin ruhi
esaret ve etkilerinden... Benliğini kuşatan korku ve endişelerinden kurtulmaya... Bağımsız
düşünüp karar verebilme yeteneği kazanmaya başlayınca, bundan sonra yaşanacak olan; geçiş
süreçleri ve ara formüllerle demokratik devrim denemeleri ve “hazırlık hükümet dönemleri”dir.
6-Bütün kurumlar ve toplumsal katmanlar köklü ve kesin değişime hazır hale gelince, bilge
liderin kontrolündeki çekirdek kadrolar eliyle, tarihi ve talihli devrim gerçekleştirilir...
7-Bu sefer devlet ve hükümet imkânlarıyla ve halkın ekonomik, psikolojik ve demokratik
ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla; topyekün iyileşme, yenileşme ve hayırlı yönde düzelme ve
değişme safhasına ve yeni bir medeniyet sıçramasına sıra gelir.
İşte tarihi ve talihsiz bir örnek:
Evet bir zamanlar AKP iktidarı, ona destek veren Dışişleri Uzmanları ve Askeri kurmayları; KKTC’nin
sonunu hazırlayacak Annan Planı’nın, 20 ciltlik koca bir ansiklopedi kadar olan 9 bin sayfalık özetine belki
bakıyorlardı… Ama içindeki ayrıntılarda gizli hıyanet tuzaklarını ya görmüyorlar ve fark etmiyorlardı... Veya,
bile bile görmemezlikten gelip malum güçler hesabına hareket ediyorlardı!.. Evet bakıp da görmeyenler fark
etmiyorlardı. Annan Planı’nın karasularıyla ilgili detaylarını halktan saklayarak planı KKTC halkına kabul
ettirmeye çalıştığını.. Yarın bunun mutlaka hesabının sorulacağını.. Bunun hesabının sorulacağı yerin ise
Yüce Divan olacağını düşünmüyorlardı... Ve Annan Planı’nın bu ekine göre Türk Savaş gemilerinin Kıbrıs’ın
karasularına girmek için merkezi Kıbrıs yönetiminden izin almak zorunda kalacağını söylemiyorlar ve ”Bu
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durumun diplomasi hayatımızda yaşadığımız en büyük skandal” olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü Plan’da
belirtilen çizgilerden itibaren 12 millik sınırın belirlenmesi halinde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki denizin büyük
bölümünün Kıbrıs’ın karasuları sayılacağını ve bu suların Türk Savaş gemilerine kapalı olacağını, halktan
gizliyorlardı. Bu metne evet diyen ve olur veren Dışişleri de, Genelkurmay yetkililerinin sorumluluğu
üzerlerine

aldıklarını,

ama

Annan

Planı’nın

karasularla

ilgili

eklerinden

haberdar

olmadıklarını

açıklamıyorlardı... Ve tabi, değişmez ve doğal bir kanundur ki “Her toplum layık olduğu idarecileri
buluyor”, çünkü hem idareciler gerçeği görmüyor veya gizliyor; hem de halk bu idarecilerin gaflet ve
hıyanetini fark etmiyorlardı!.

Hoca efendilerin ve hükümetlerin; Samimisiyle, sahtesini… Hayırlı hizmet vereniyle,
istismar edenini fark edip ayırabilme yeteneğini ve sadıklardan taraf olma gayretini yitiren bir
toplum: Gerçekleri görünceye ve Hak’ka dönünceye kadar da, başları beladan asla
kurtulamayacaktı! Bu konuyu Ramuz El- Hadis kitabından: Münafıklara işaret, bizleri de ikaz ve
irşat eden bazı hadislerle aydınlatalım:
“Ümmetim için; Mü’minden de, müşrikten de korkmam. Ancak, dili bilgili (zahiren muttaki ve
muhterem zannedilen ve alim geçinen) münafıktan korkarım. (Çünkü Onlar) marufu (hep hayırlı ve yararlı
şeyleri) konuşurlar, ama sürekli münkeri (Müslümanlara ve İslam davasına zarar verici işleri) yaparlar.184
“Ben sizin için hikmetli (etkili ve ibretli) söz söyleyen, ama hıyanetle amel eden (ve zalimleri
destekleyen) münafıktan korkarım”185
“Siz; münafıklık huşuundan (görünüşte Allah korkusu ve ahiret kaygusu taşıyormuş gibi davranıp,
gerçekte dünyalık şöhret ve hıyanet peşinde olanlardan) sakının (ve bunlara kanmayın ve kapılmayın!)
Çünkü bunların bedeninde-kalıbında huşu olur, (görenleri hayret ve hayranlığa sevk eden ibadet ve
hizmet erbabı gibi durur) ama kalbinde zerre kadar huşu (Allah korkusu) bulunmaz.”186
İşte böylesi “münafıklara “Efendim” demeyin. (Bunları rehber ve lider edinmeyin) Kim bu (sıfatları
taşıyan) münafıklara “Efendi…” diyerek saygı gösterirse, (Hoca efendi… Beyefendi diye önem verirse)
Allah’ı gadaplandırmış olur.”187
“Ümmetimin münafıklarının çoğu okumuş-yazmış (etkili-yetkili, bilgili-becerikli) Kimselerdir. (zaten
böyle olmasalar, Müslümanları kandırmaları mümkün değildir.”188
“Münafıklar, efendiniz (Hocanız, hükümetiniz) olursa, (ardından) Allah’ın kahrına uğrarsınız (ve
bundan vazgeçmedikçe iflah olmazsınız)”189

Ve dikkat! Kur’an; münafık ve marazlı yönetici ve yetkililere projektör tutuyor,
görmeye çalışalım:
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatıyla (Ekonomik, sosyal ve siyasal huzur ve
rahatla) ilgili sözleri, senin hayretine gider... (Görünüşte hayırlı ve yararlı olduğuna inandığı
şeylermiş gibi söyler). Ve kalbindeki (hile ve hıyanete) rağmen, Allah’ı şahit tutar (Yemin eder)
Hâlbuki O, azılı (ve münafık) bir hasımdır. (Rakip ve sinsi bir düşmandır) O, sırtını dönüp gitti miveya (imkân ve iktidar sahibi olup) işbaşına geçti mi; yeryüzünde (ülkesinde) fesat çıkarmaya,
ekini ve nesli kurutmaya (ziraatı ve ahlâki hayatı bozmaya) çalışır. Allah (c.c) ise bozguncuları
asla sevmez! (Gerçek başarıya eriştirmez) O’na “Allah’tan kork!” denildiğinde, İzzeti (şöhret,
siyaset ve etiketinden kaynaklanan kibiri), O’nu kötülüğe ve nankörlüğe sürükler, (gaflet ve
enaniyet benliğini kuşatır.)190
“Gerçek şu ki (hainler, zalimler ve şerli güçler) hileli (ve tehlikeli) tuzaklar-planlar kurdular.
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Hz. Ali’den / 146-6
Hz. Ömer’den / 137-4
186 İbni Mesud’dan / 176-6
187 Hz. Büreyde’den / 56-13
188 Hz. İbni Amr’dan / 80-2
189 Abdullah İbni Büreyde’den / 56-13
190 Bakara:204-206
185
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Oysa Onların (mazlumlar ve inananlar aleyhindeki) düzenleri-şeytani projeleri, dağları yerinden
oynatacak (kadar kuvvetli ve dehşetli de) olsa, Allah katında onları (boşa çıkaracak ve hüsrana
uğratacak şekilde) hazırlanmış düzenler vardır. Sakın ha, Allah’ı; elçilerine (ve hak davetçilerine)
verdiği vadinden (zafer sözünden) döner sanma! Gerçekten Allah, Azizdir ve mutlak intikam
sahibidir”191
Müslüman kasabı ve çağın en canavarı Ariel Şaron’un özel talimatıyla Şeyh Ahmet Yasin ve ardından
Abdulaziz Rantisi’nin katledilmesinden hemen sonra İsrailli işadamlarıyla görüşen ve çok samimi pozlar
veren... Ve Siyonist Time Dergisi’nin kendisini “Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında göstermesine”
böbürlenen... Başpiyon olmakla Başbakan olmanın farkını göremeyen siyasilerle... Aynı vahşi Yahudi
Lobilerinin himayesinde hikmet üreten “Hoca Fendi..”lerin gerçek niyetini ve mahiyetini hala çözemeyen
kimselerin, “fazilet kaçağı” ve “feraset fukarası” oldukları kuvvetle muhtemeldir. İsrail vahşetini, Irak’taki
Amerikan dehşetini... Bartolomeos’un hıyanetini... AKP Hükümetinin Kıbrıs cinayetini; hep hoş gören, boş
veren nasipsizlerin: Milli Çözüm’ün haysiyetli ve cesaretli tespitlerine tahammül edemeyerek açtıkları tehdit
telefonları ve terbiyesiz telaffuzları; tam bir samimiyetsizlik ve seviyesizlik göstergesidir. Ama umuyoruz ki:
Büyük çoğunluğu inancımıza ve insanımıza hizmetten başka gaye gütmeyen kardeşlerimiz; “Koca Amerika
arkasında ve AKP iktidarı yanında olmasına rağmen, bu Hoca efendimizi, eğer Türkiye’ye bile
getiremiyorsak, bu durum, ülkemizde ve yeryüzünde, artık Siyonist merkezlerin değil, Milli Güçlerin
etkin ve yetkin olduğunun alametidir!” gerçeğini anlama ferasetini gösterecektir... Ve bu Siyonist oyunları
ve sinsi piyonları sezerek; Hz.Üstad’ın müjde ve mesajları doğrultusunda, milli ve yerli gayretlere
yönelecektir.

Yirmi sene önce İzmir’de yaptığı bir konuşmada, başörtülü kızları ve onlara destek
çıkanları kastederek: “Bu anarşistlerin oyununa gelmeyin!.. Biz muhabbet fedaileriyiz. Huzur ve
itminanın yanındayız”192 diyen ve başörtülülere zulmeden iktidarın yanında olduklarını ilan eden
Fetullah Gülen’in şimdi de; “Ilımlı İslam ve hoşgörü” edebiyatıyla, inancımızı ve insanımızı yozlaştırmak
isteyen dış güçlere taşeronluk yaptığını, artık herkes görmelidir. İslami kimliğinden ve Milli Görüş
gömleğinden kurtulmak(!) ve kendilerini malum güçlere kanıtlamak için, milletvekillerine, önce “Selamun
aleyküm”, sonra “Allah’ın selamı üzerinize olsun, Allah’a emanet olun” gibi İslami söylemleri bile
yasaklayan... Yani, Türkiye örneği diye, İslam Alemine ihraç edilmek istenen, Anglasakson tipi Laiklik
formülüne ve Layt İslam modeline mankenlik yapan AKP iktidarının, bütün kutsallarını inkârcılığı da artık
hiçbir kılıfa sığmayacak kadar, açık ve nettir!.. Ama tabi; şaşılar ve Siyonist gözlüğü takan şapşallar hariç...
“Görenedir, görene!.. Köre nedir, köre ne?”

191
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İbrahim:46-47
Nuray Mert 29-4-2004 Radikal- ayrıca Ruşen Çakır. Ayet ve Slogan Sh:110
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ÇOCUK EĞİTİMİ VE AİLE SORUMLULUKLARI
Çocuklarda öz saygı ve kendine güvenmek
Çocuklarımız, ilk önce anne babasının elinde şekillenecek bir hamurdan farksızdır. Ebeveyni ve
yakın çevresi, çocuğun aynası ve ayarıdır. Bu çocuklara en başta sevgi ve saygı aşılamak ise onları
doğru ve dengeli eğitmenin ilk şartıdır. Çocuğun sevgiyi ve öz güveni hissetme derecesi, gelecekteki
yaşamında onu her alanda etkileyip olgunlaştıracaktır. Aynı zamanda da, çocuğun üretkenlik
yeteneğini, başkalarıyla ilişkisini ve başarılı olmasını belirlemede önemli bir faktör olmaktadır.
Ebeveynler, çocuğun öz saygısının ilk temellerini oluşturmaktadır. Çocuğun kendini sevgi dolu ve
yetenekli hissetmesi için ailelerin önemli sorumlulukları vardır.
Çocuk eğitimi, bir sorumluluk, sabır, disiplin ve bilgi işidir. Bilginin ve becerinin efendisi olmak için de,
emeğin ve eğitimin hizmetçisi olmak gerekir. Tembellik veya tesadüflerle ve hele boş vermişlikle ne mutlu
yuvalara, ne de kutlu evlatlara erişilmeyecektir. Çocuklar sevgi ve güvenle yetiştirilmelidir. Onlara
pompalanan korku, kuşku ve kaygı birçok kötülüğün tetikçisidir. Bunlar çocukların kimyasını bozan
endişelerdir. Örneğin aslında hiçbir çocuk “yalancı” değildir. Yalan söylemek insanın fıtratına terstir. Ancak
çocuğu korkutup kaygılandırırsanız, o zaman “kendini korumak için” yalana başvurabilir. Sınavdan zayıf alan
bir çocuk, anne babasının üzüleceği “kaygısı” ile, sınav notunun yüksek olduğu yalanını söyleyebilir. Burada
çocuğun bizzat kendisine ve onun yalan söylemesine odaklanmak yerine, onu yalana iten kuşku ve kaygılar
ortadan kaldırılırsa, yalan söyleme eğilimi de kendiliğinden giderilecektir. Ve yine aslında hiçbir çocuk
“saldırgan” değildir. Ancak çocuğu ürkütüp, kaygılandırırsanız, çocuk “kendini korumak için” saldırgan bir
davranış sergileyebilir. Mesela, yeni bir kardeşi dünyaya gelen çocuk, annesinin kardeşi ile daha çok
ilgilendiğini ve kendisinin artık daha az sevildiğini zannederse, üzülüp endişelenir. Böylesi bir psikoloji
çocuğun küçük kardeşine yönelik “şiddet”, “kıskançlık”, ve “zarara uğratma” eğilimini artırıverir. Burada,
çocuğun saldırgan davranışından daha önemli olan şey, çocuğun anne sevgisini kaybediyor olduğu kaygısı
ve düşüncesidir. Böylesi bir çocuğun tekrar “normalleşebilmesi” ancak onun duyduğu kaygıdan arınması ile
mümkün hale gelir.
Bu nedenle çocuklarımıza sürekli korku ve kuşkular pompalamak, onların psikolojilerini olumsuz
etkileyecektir. Elbette korku, dikkatli ve tedbirli davranması için insan fıtratına yerleştirilen gerekli bir
duygudur. Ama çocuklarımıza dengeli, sevgi ve ümit içerikli bir Allah korkusu aşılamak; Ona sığınmak ve
yardımını sağlamak suretiyle kazanılan bir cesaretle, girişken ve üretken kişiler olarak hayata hazırlamak en
güzelidir.
İsteklerimizi net ve açık bildirmek
Çocuğumuzun ondan ne istediğimizi bilmesini sağlayarak işe başlanmalıdır. Bu ona alternatif
davranışları öğrenmesi için bir şans tanımaktır. Örneğin; "Oyuncaklarını kardeşinin beşiğine atarsan ona
zarar verirsin. Bunun yerine “uyandığında ona trenini gösterebilirsin" şeklinde bir açıklama yapılmalıdır.
İsteklerimizi ona açıkça aktarmak, ondan ne yapması gerektiğini anlamasını kolaylaştıracaktır.
Dinlemeyi öğrenmek
Çocukların duyguları, gözlemleri ve algıladıkları dinlenmeye değerdir ve böyle yapmak çocukların öz
saygılarını artıracaktır. Size bir şeyler söylemeye çalıştığında, en azından şimdilik ona zaman
ayıramayacaksanız bile uygun olmadığınızı ama şu vakitte kendisini dinleyip dikkate alacağınızı
hatırlatmalıdır.
Çocuğun varlığını kabul etmek
Annelerin zaman zaman şikayetvari söylenmelerinin, hatta "keşke çocuk doğurmasaydım, onun
sıkıntılarına artık dayanamayacağım" şeklinde pişmanlık ifade etmelerinin yanlış olduğu, özellikle bu gibi
mesajlar sık sık tekrar edildiğinde çocukların “istenmediği ve kendisine değer verilmediği” duygusuna
kapılacakları uzmanlarca uyarılmaktadır. Bu durum özellikle evdeki yeni bebeklerle ilgili olmasına rağmen,
annelerin bu yakınmaları uyumlu bir çocuğun bile istenmediğini düşünmesine neden olmaktadır. Oysa böyle
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zamanlarda çocukların özel bir ilgiye ihtiyaçları vardır, çünkü çocuklar yakınları tarafından desteklenmeye ve
değer verilmeye muhtaçtır. Unutulmasın ki, çocuklarına değer vermeyen ve ilgi göstermeyen anne-babalar
onlardan aynı karşılığı bulacaktır.
Çocuklarımızın takdir edilecek girişimlerini görmek
Çocuklar kötü bir şey yaptıklarında belki de ilgi çekmek, iyi bir davranışta bulunduklarında da takdir
edilmek arzusundadırlar. Yaptıkları, her gün yapılan sıradan bir şey bile olsa, onların beklediği; yaptıklarının
onaylanmasıdır. Bu nedenle her fırsatta çocuklarla ilgilenmeli ve onların nesini sevdiğimizi ve takdir ettiğimizi
anlatmalıdır. Örneğin; "Senin öğrendiğin yeni duayı ve şarkıyı çok seviyorum." veya "Bu sabah
söylediklerin gerçekten beni etkiledi" gibi sözlerle onları onurlandırmalıdır. Bunun gibi çocuğunuzun
odasına, banyodaki aynaya veya beslenme çantasına ufak kâğıtlara çizilmiş küçük resimler ya da yazılmış
sevgi mesajları konulması da onları mutlu kılacaktır.
Çocuklarla ortak vakit geçirmek
Birçok ebeveyn için zaman çok sınırlıdır; bununla beraber uzmanlar her bir çocukla yalnız zaman
geçirmenin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bir pazar sabahı dışarıda kahvaltı yapmak veya yemekten
sonra parkta küçük bir yürüyüşe çıkmak bile onları sevince boğacaktır. Zaman zaman çocukların seviyesine
inip onların kuralları ve oyuncaklarıyla oynamak da yararlı olacaktır. Kardeşini kıskanan ve yeni doğan
bebekten dolayı geri planda kalan çocuğunuzla yalnız zaman harcamak için daha özel bir çaba
harcanmalıdır.
Ona görevler vermek ve takip etmek
Ebeveynler genellikle çocuklarının yapmakta zorlandığı işleri ve okul ödevlerini kendileri yaparak
onlara yardımcı olduklarını sanmaktadır. Oysa bu yardım, "Sen bunu başaramazsın. Sen yeterince
olgunlaşmadın" mesajlarını verebilir veya onları tembellik ve beleşçiliğe itebilir ki bu da çocuğun kendine
olan saygısını azaltır. Çocukların bir işi başarmak için mücadeleye yönlendirilmeleri daha yararlıdır. Ayrıca
çocuklara, problemlerini çözmek ve kendi yeteneklerini keşfetmek için fırsatlar da tanınmalıdır. Yardım
istediklerinde, ilk olarak, o işin üstesinden gelebileceklerine onları inandırarak cesaretlendirmek ve rehberlik
etmek doğru olanıdır.
Çocuğun özel eşyalarına saygı göstermek
Anne-babalar, sıklıkla çocuklarına verdikleri oyuncakların ve kitapların kontrolünü elde tutmaya çalışır
ki, bu yanlıştır. Örneğin; bir eşyasının atılmasına, çocuktan çok ebeveynler karar vermeye kalkışır.
Çocuğunuzun o oyuncakla oynama çağının geçtiğini düşündüğünüz halde, çocuğun ona hala ve belki de
yıllarca ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle eşyalarını atmadan önce ona danışmalıdır, bu ona
ayrıca güven ve saygınlık kazandıracaktır.
Çocuğun düşüncelerine değer vermek
Çocuğunuzun herhangi bir konudaki tercihini sormanız, onun duygularının, yaklaşımlarının ve
algılarının değerli olduğunu düşünmesini sağlayacaktır. Bir davete giderken ne giyeceğinizi ya da öğle
yemeğinde ne yapabileceğinizi bile ona sormanız gururlarını okşayacak, görüş beyan etme yeteneği ve
cesareti kazandıracaktır. Tabii her zaman çocuğunuzla aynı görüşte olmayabilirsiniz. Ama ona, neden
onunkinden farklı bir karara vardığınızın sebeplerini açıklarsanız, düşüncelerinin tamamen faydasız
olmadığını anlayacaktır.
Çocuğun yeteneklerini kabul etmek
Her yeni girişim ve başarı, çocukların yetenekli ve becerikli olduğu düşüncesine kuvvet katacaktır. Ne
kadar küçük olursa olsun her başarısı kabul edilmeli ve ona başarılı olacağı yeni şeyler bulunmalıdır. Ayrıca
ebeveynler, onlardan bazı şeyleri kendilerine de öğretmelerini istemeleri, onları özgüvene ve liderliğe
hazırlayacaktır. Yeni bir bilgisayar oyunu oynamayı veya bir namaz duasını size öğretmesini istemek, onlara
moral aşısı olacaktır. Buradaki mesaj açıktır: "Sen yeteneklisin!" Bazı şeyleri yaparken onların yardımını
istemek ve tercihlerine saygı göstermekte, çocuklara özgüven kazandıracaktır. Çocuğun kendine olan
saygısını artırmanın bir yolu da, onun davranış ve duygularını saygıyla karşılamaktır. Ebeveynler, çocukları
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için eğlenceli veya yararlı olan etkinlikleri önerebilirler. Fakat onu ön yargılı davranmaya zorlarlarsa, çocuk
kendisinin yeterince iyi olmadığı duygusuna kapılacak ve giderek aşağılık kompleksi oluşacaktır.
Çocuk içine kapanıksa, ilgilenip desteklemek
Çocukların bazı bozuk tavırları, argo konuşmaları ve rahatsız edici davranışları onların psikolojileri
hakkında ciddi mesajlar taşımaktadır. Böyle durumlarda ebeveynler, sevgiyi ve gerçekleri sunarak yardımcı
olmalıdır. Onları yapıcı bir şekilde uyarmalı, ne demek istediklerini anlamalı ve sonra da doğru olan
hatırlatılmalıdır.
Çocukla göz hizasında konuşabilmek
Çocuklarla konuşurken, daima yüksekten almak ve onları küçümser bir tavır takınmak yanlıştır ve
yaralayıcıdır. Bu onların sadece kendini küçük hissetmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ebeveyn
ve çocuk arasında büyük bir mesafe olduğuna inanmasına da yol açacak ve bizden uzaklaşacaktır. Her
zaman onunla konuşurken, yanına çömelerek ya da oturarak, ya da onu sizin seviyenize çıkararak göz
kontağı kurularak konuşulmalıdır. Bu daha yakın bir iletişimi sağlayacaktır.
Çelişkili mesajlar vermekten ve özgüveni zedelemekten çekinmek
Çelişkili mesajlar, anne-babanın sözleriyle başka, eylemleriyle başka davrandıklarında ortaya
çıkmaktadır. Örneğin; çocuğa, çok sinirli olarak yüzüne bakmadan "seni seviyorum" demeniz, ya da
korktuğunda, gece yanınıza gelebileceğini söyleyip, sonra kızmanız ve köpürmeniz onu çelişkiye
sokacaktır. Öncelikle çocuğa karşı dürüst olunmalıdır. Kızarken, kızgın olmadığınızı söylemek
yanlıştır. Çocuğa model olunmalı, ona söylediğinizi siz de yapmalısınız. Fikir birlikteliklerinizi ifade
etmeli ve verdiğiniz sözleri tutmalısınız. İstekleriniz ve kurallarınız açık olmalı, ne hissettiğinizi ya da
ne beklediğinizi açıkça ortaya koymalısınız. Sözlerinizle vücut dilinizin birbirine uymasına dikkat
etmeniz size saygınlık kazandıracaktır.
Duygularımızı çocuklarla paylaşmayı bilmek
Anne-baba,

çocuklarıyla

duygularını

paylaştıklarında,

onları

kendi

deneyimlerini

ve

düşüncelerini kabul etmeye cesaretlendirmiş olacaklardır. Anne ve babalarının anılarını, hoşlandıkları
ve korktukları durumları, nasıl karşılaştıklarını, çocukları doğmasının nasıl bir duygu yaşattığını
hikâye şekline anlattıklarında, çocuklar anne ve babalarını daha yakından tanıyacaklardır. Aile
hikâyelerini çocuklarla paylaşmak, kendi kökleriyle gurur duymalarını da sağlayacaktır.
Her çocuğun biricik olduğunu hissettirmek
Çocuklarda “kendine saygıyı geliştirme”, üstesinden gelinemeyecek bir iş sanılmamalıdır.
Onlara özellikle sevgiyi aşılamalı ve yeteneğini hatırlatmalı ve tabii ki, her iki duyguyu besleyecek
şekilde davranılmalı ve o yönde konuşulmaya çalışılmalıdır. Ebeveynlerin mükemmel olamadıkları ve
en iyisini yapamadıkları zamanlar da vardır. Fakat özellikle; gıda alma ihtiyacı gibi, bir çocuğun
sevgiyi düzenli aralıklarla alması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü sevgi, anne sütü kadar yararlıdır.
İyi bir anne-baba olmak için Sürekli Kendimizi Geliştirmek ve Beynimizi Geliştirmek:
“İşleyen beyin pas tutmaz!” kuralına uymalıyız!
Eskiden beyin hücrelerimizin yaşlanmakla azaldığına, nöron kaybına inanılırdı. Oysa yeni çalışmalar
hücre kaybı olmadığını, çeşitli alanları birbirine bağlayan yolların kullanılmadığı zamanlar atıl hale geldiğini
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yaşımız ilerledikçe beynimizi kullanmaya daha çok önem vermeli ve beyin
egzersizleri de yapmalıdır. Bunun için de bol bol okumalı, Yüce Yaratıcının kudret eseri kainatı ve tabiatı
tefekküre dalmalıdır.
Beynimiz şoför mahallidir, kumandayı aklımızın ve vicdanımızın eline almalıyız!
Vücudumuzdaki en önemli ve hassas organımız hiç kuşkusuz beynimizdir. Bu yüzden en iyi korunan
organımız yine beynimizdir. Beynimiz kendisi için tasarlanmış koruyucu kafatasının içinde bedenin diğer
kısımlarından ayrı durmaktadır. Bu kafatası ona gelecek zararları en az seviyeye çekmektedir. Yapılan bir
araştırmada; baş yaralanmalarının pek çoğunda beynimizin zarar görmediği tespit edilmiştir. Ancak
okumayan, araştırmayan, tefekküre dalmayan, milli ve insani sorunlara kafa yormayan kişilerin ve hep
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şeytani düşünce ve hayaller üretenlerin beyinleri çok erken yıpranıp pörsümektedir.
Beyin kapasitemizi en yüksek düzeyde kullanmaya çalışmalıyız!
Bilimde ve teknolojideki gelişmeler ve beynimizle ilgili incelemeler; insan beyninden istifade etme
oranının çok düştüğünü göstermektedir. Daha önceleri yapılan araştırmalarla insan beyninin %10‘unu
kullandığı ileri sürülürken artık son araştırmalarla %0,5 ile 1,5 arasında bir kullanım kapasitesinde kaldığı
belirtilmektedir. Ancak bilim artık “beynimizi nasıl daha etkin kullanırız?” şeklindeki araştırmalara da önem
vermektedir.
Tembellik kabuğumuzu çıkartmalıyız
Bu nedenle yeni teknikler ve beyni geliştirici taktikler araştırılmaktadır. Önümüzdeki yıllar beyni teknik
ve taktiklerle en üst seviyede kullananların olacaktır. Çünkü 10 km. hızla giden bir araba 100 km. hızla giden
bir arabanın yanında kaplumbağa ile tavşan misali kalacaktır. Ancak biz üzerimizdeki kabuğu çıkarıp yarışa
girersek kazanma oranımız daha yüksek olacaktır.
Beyin eğitimi ve gelişimi için:
 Beyni geliştirmek için egzersizler yapın,
 Başta Kur’an meali olmak üzere bol bol kitap okuyup yorumlamaya çalışın. Pasif değil aktif okumaya
bakın.
 Beyni tembelleştiren televizyondan mümkün olduğunca uzak durun. Televizyon seyretmeyi bir plana
bağlayın.
 Kendinize güvenin, direnin ve dayanın.
 Tefekküre ve konsantrasyon egzersizlerine önem verin, Ruhunuz ve Rabbinizle baş başa kalın,
 Fazla uyumayın. Uyku beyni tembelleştirip, uyuşturmaktadır. Fazla yemekten sakının,
 Hafıza tekniklerini öğrenin ve uygulayın
 Korku, stres, telaş, zaman baskısı, şüphe ve kıskançlık ve değerlendirme yoksunluğundan uzak
yaşayın,
 Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10
daha fazla çalıştığı saptanmıştır. Önemli kararlarınızı alırken kapalı alandaysanız, dışarı çıkıp dolaşmayı
veya evde "volta atmayı" deneyebilirsiniz. Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor.
Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya çalışın,
 Yabancı bir dil öğrenme beyni güçlendirip çalıştırır. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime
öğrenip, kullanın. Sözlükleri karıştırın. Okuduğunuz kitap ve makalelerdeki yabancı kelimelerin anlamını
araştırın. Beyninizi çalıştırmaktan korkmayın.
 Zihinsel jimnastik/antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları çözmeye çalışın. Satranç gibi akıl
oyunları oynayın.
 Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan uzaklaşın. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı
diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan giymeye bakın. En azından bir günlüğüne televizyon
kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun. Alışkanlıklara esir olmayın,
 Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş ve atasözleri antolojisinden
birkaç cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyip dolgunlaştırın,
 Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın. Estetik algınız, seyrettiğiniz estetik şeyler
kadar gelişir, unutmayın. Tabiata hikmet ve ibretle bakın,
 Sevdiğiniz bir müziği, ilahi ve ezgiyi bir süre gözleriniz kapalı dinlemeye çalışın. Beyin otoriteleri
tarafından sevdiğiniz müziğin zekâya 7 puan ekleyebildiği hatırlatılır.
 Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçip durmaktadır. Bu düşünceler ne hakkındaysa,
hayatınız da ona göre şekillenip anlam kazanır. Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz,
hayatınızda da onu çoğaltırsınız.
 Bir konu hakkında düşünürken, detayları atlamayın, çeşitli ihtimalleri hesaba katın. Düşünme
yönteminiz ve fikir üretme yeteneğiniz üzerinde yoğunlaşmak, beyin ve düşünce kapasitesini artırır. Ayrıca
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dua, zikir ve Kur’an okuma beyni ve kalbi cilalayıp, kavrayış yeteneğinizi parlatır.
 Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2'sini
oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25'ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk
organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.
 Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirip parlatır. Çocuklara daha fazla vakit ayırın. Sizden farklı
düşünen insanlarla konuşup olgun şekilde tartışın.
 Beynin en tehlikeli yanı "ters çaba" kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok
korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirmesinden sakınmalıdır. Buna ters çaba kuralı
denir. Beyin odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde
konuşma yaparken "acaba heyecanlanır mıyım?" diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız. Ahlaksız şeyler
hayal kurarsanız o konuya programlanırsınız.
 Beyni asıl yoran monotonluk ve durgunluktur. Hayatınızı hayırlı ve yararlı yönde ne kadar
renklendirirseniz, beyninizi de o kadar neşelendireceğinizi unutmayın!
 Beyin kısa süreli ve ani hafıza kaydında beş ile yedi arasındaki bilgiyi işleyebildiği anlaşılmıştır. Yeni
bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atmaktadır. Buna "sihirli sayı" kuralı denir. Bu kural aşılıp aşırı bilgi
yüklenmesi durumunda beynimiz "servis dışı" kalır. Bu nedenle aceleci ve maymun hevesli değil, dikkatli,
tedrici ve sürekli bir öğrenme alışkanlığı kazanmalıdır. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken "kafadan"
değil, tıpkı beş haneli iki rakam grubunu çarparken yaptığınız gibi, bir kâğıt üzerine yazarak ne yapacağınızı
hesaplayın.
 Sağlam kafa sağlam vücutta bulunacaktır. Fiziksel zindelik, zihinsel zindelik sağlayacaktır. Uzun süre
hareketsiz kalmak, zihni de durgunlaştıracaktır. Spor yapmaya, fazla kilolarınızdan kurtulmaya çaba
harcanmalıdır. Yeterince su içmeye bakın. Çünkü, insan beyninin yüzde 78'i su ile kaplıdır.
 Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık tekrarlananlar ve ilginç bulunanlar en çok akılda
kalanlardır. Dersleri kısa aralar vererek çalışmak akıllıca bir yaklaşımdır.
 Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha fazla yoğunlaşın. Unutmayın,
beynimizi daha iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz olacaktır! "Aklınızı "başınıza" toplayın
ve kullanın!
Bilgisayar bağımlılığı çağdaş ve yaygın bir hastalıktır!
Bilgisayar, son yüzyılın en büyük girişim, değişim, gelişim süreçlerinin tümünü hareketleyen ve kendi
içinde barındıran bir fonksiyon haline gelmiştir. Özellikle son zamanlarda toplumda insanların birbirinden
korkması, caddede gezmenin bile tehlikeli olması gibi sosyal nedenler bizi neredeyse eve hapsetmiştir. Artık
internet üzerinde her türlü işlemin yapılması bizi bilgisayara adeta bağımlı konuma sürüklemiştir. Bunun
yanında çocukların ilgilerine hitap eden şiddet ve hırs nitelikli oyunların da olması erişkinlerin olduğu kadar
çocukları da kötü yönde etkilemektedir. Bu durum hem anne-babaları, hem de çocukları “bilgisayar
mahkumu”na çevirmiş, iletişim ve işbirliğini köreltmiştir.
Peki bilgisayarın bize ne gibi psiko-sosyal etkileri olabilir?
Bir defa öncelikle sosyal hayatımızın azalması ve iletişimin kopması kaçınılmazdır. Bilgisayar
kullanıcılarının çoğunun; ailevi sorumluluklarına, hatta kendisiyle alakalı konulara ilgisi azalmaktadır. İçine
kapanan bu kişiler, ASOSYAL denilen sınıfa katılıp bu kişilik sorununu farkında olmadan yaşamaya
başlamaktadır.
Bilgisayara bağımlı kişinin özellikleri:
 Giderek artan bir bağımlılıkla bilgisayar kullanımına yönelme
 Bilgisayar kullanma da kendini kontrol edememe, yanlış, yararsız, hatta ahlaksız sitelere girme
 Sorunlardan kaçmak için bilgisayar düğmesini kurtuluş gibi görme,
 Bilgisayar kullanımı için aile veya çevreye yalan söyleme,
 Bilgisayarın sınırsız kullanımından dolayı iş, eğitim, gelişim gibi alanlardan yoksun kalma, fırsatları
boşa verme
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 Bilgisayar olmadığı zaman kendini gergin ve huzursuz hissetme
 Kişisel sorunlar, depresyon, dışlanma, haksızlığa uğrama, kendini değersiz ve beceriksiz sanma gibi
düşünce ve benlik algıları da bağımlılığa neden olmaktadır.
Asosyal ve psikolojik sorunu olanlar, daha çok bağlanırlar!
Yapılan araştırmalarda; sosyal iletişimi az olan, kendini yeterince kanıtlayamayan, duygu ve
düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyamayan kişilerin internet veya bilgisayar bağımlılığına daha meyilli
oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında bazı kişiler bazen, gerçekte bulamadıkları ilgi, sevgi ve saygıyı
sanalda arayarak kendilerini avutup benlik saygınlıklarını korumaya çalışmaktadır. Her ne kadar sanal
iletişim insanı sosyalleştirip, iletişimi arttırır gibi görünse de gerçek hayattan uzaklaştırması, insanı hazırcılığa
ve kolaycılığa alıştırması nedeniyle, asosyal yapmaktadır.
Bilgisayar bağımlıları hayal âleminde yaşarlar, hayattan koparlar!
Yine, internet ve bilgisayar bağımlılığı incelendiğinde, kişinin eğer var olan kimlik olgusundan ve
sosyal-ekonomik konumundan memnun değilse, olanı değil de olması gerekeni (ideali) aramaya ve sanalda
yaşamaya başladığı anlaşılmıştır. “Çok güçlü bir savaşçı, çok zengin bir iş adamı, uzun boylu bir yakışıklı,
saygın bir ilim adamı” biri gibi rollere girerek idealindeki kişiye yakınlaşarak kendini daha değerli ve önemli
hissedip avunmaktadır. Bu durum onun hayal âleminde yaşaması gibi bir şey olup, bilgisayar başına her
oturduğunda gerçek kimliğini bulduğunu sanmasıdır. İşte bu kişilerde sanrısal bozukluk veya ileride şizofren
veya paranoyak bozuklukların ortaya çıkması ise kaçınılmazdır… Özellikle internet kullananların
çoğunluğunun “sohbet odalarına” daha sık girdiklerini saptanmıştır. Bunun nedeni aslında kişinin koşulsuz
kabul arayışıdır. Çünkü çevresi eğer bireyi hep eleştirip, kendilerine göre görmek isterlerse birey gerçek
çevreden kaçıp, kendisini koşulsuz kabul eden, sanal çevreye kaymaktadır.
Peki neler yapmalıyız?
 İnternet ve oyun ortamının gerçek değil sanal olduğunu asla unutmamalıyız.
 Gerçek hayattaki ilişkilerimizi ve yaşam felsefemizi sorgulamalıyız.
 İnternete olan bağımlılığımızın nedenlerini yukarıdaki görüşlere bağlı olarak cesaret ve samimiyetle
ortaya koymalıyız.
 Çocuklarımızın oynadığı oyunları, girdikleri siteleri bilmeli ve onlara önleyici bilgiler vererek zarar
görmelerine engel olmalıyız.
 Sanalda bulduğumuz şeyin aradığımız şey olup olmayacağını mantıksal süreçler olarak tartışmalıyız.
 İnternet kullanım süresini ihtiyaca göre ayarlamalıyız.
 İnternet ve oyuna yönelmemek için farklı uğraşlar bulmalıyız. Kitap okumak, ilim ve ibadete vakit
ayırmak, spor yapmak, ev işleriyle uğraşmak, arkadaşla beraber olmak, müzik dinlemek vs... gibi.
 Çoğunuzun bilgisayar kullanım süresini ve kalitesini kontrol etmeli, ihtiyacının niteliğini ve niceliğini
açığa çıkarmalıyız.
 Çocuğunuza, sanal konularla ve olumsuzluklarla ilgili ön bilgileri aktarmalıyız
 Çocukların temel görevlerini bitirmeden bilgisayar başına oturmalarına kesinlikle göz yummamalıyız.
 Çocukların günlük kullanımı en fazla 1 saat olmalıdır. Eğer internet veya oyun bağımlılıkları var ise
ilk iş olarak onlara kullanım süresi ve günlük farklı uğraşlar listesi yapmalıyız.

Duaya sımsıkı sarılın
Dua, ibadetin özü ve yaratılışın gayesi olan bir sığınmadır. Kulun Rabbine yönelip
doğrudan, en yüce duygularla O’nunla irtibat kurduğu çok özel bir andır. Dua etmek için
Allah’a yönelen kul, O’nun yüceliğini, rahmetini, cömertliğini, fazlını ve keremini görüp O'na
yalvarmaktadır. Kendinin aczini, çaresizliğini ve kul olduğu gerçeğini kavramaktadır. O an,
Allah’ın dışındaki her şeyle irtibatını kesip, Rabbıyla baş başa kalmaktadır. Bütün kalbi ve
aklı, en içten duygularıyla Allah’a yönelip bağlanmaktadır. O’nun karşısında, O’nu
görüyormuşçasına Rabbine yalvarır. Bunun içindir ki Allah Resulü (sav) dua hususunda:
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“Dua, ibadetin beynidir.”193 buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde ise; “Dua, ibadettir.”194
“Dua, ibadetin özüdür.”195 Gerçeği vurgulanmıştır. Hatta dua etmemenin, Allah’ın gazabına
neden olduğu hatırlatılmıştır: “Kim Allah’tan istemezse, Allah (cc) ona gazap eder.”196
Uyarısı yapılmıştır.
Hatta, Allah (cc) dua etmemeyi, kendisine karşı kibir saymıştır: “Bana dua edin ki, icâbet edeyim.
Bana ibadeti (duayı) gururuna yediremeyenler, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.”197
Diğer ayetlerde ise şöyle buyrulmaktadır: “Kullarım Beni sana sorarlarsa, muhakkak ki Ben
(onlara) pek yakınım. Dua edenin duasına cevap veririm.”198
“Hem kendin hem de mü’min erkekler ve mü’min kadınların günahı için mağfiret dile! Allah
sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Konaklama yerinizi de.”199 Kulun duayı terk etmesi, Allah (cc) ile
bağlantısını kesmesi, gaflete dalıp O’nun rızasından uzak düşmesi, nefsânî isteklerinin, şeytanın ve
şeytanlaşmış insanların kontrolüne girmesi demektir. İnsan gafletten kurtulup, Rabbine yönelinceye kadar
büyük tehlike içindedir. Bunun içindir ki kuluna kendisinden daha merhametli olan Allah, kulu kendisine
yöneldiğinde son derece sevinir:
“Sizden birinin tövbe etmesi, kaybettiği bir şeyi bulduğunda sevinen kişiden daha çok Allah’ı
sevindirir.” Dua, müminin belâlara karşı en büyük kalkanıdır. Duanın bereketi ile manevi bir huzur kazanır
ve ilahi koruma-sigorta altına alınır..
“İçinizden her kime dua kapısı açılmış ise, şüphesiz ona rahmet kapıları da açılmıştır. Allah’tan,
kulun afiyet istemesinden daha sevimli bir şey istenmemiştir. Dua, hem inen belâya, hem de inmeyen
belâya karşı faydalıdır. Ey Allah’ın kulları! Duaya sımsıkı sarılınız!”200
Ayet ve hadislerin ışığında duanın ve manevi duyguların faydalarını da şöylece sıralayabiliriz:
Psikolojik faydaları
Korkularını Aşar ve Unutur: İnsan çevresindeki, her şeyden korkacak bir yaratılıştadır. Tabiat
afetlerinden, kazalardan, karanlıktan, insanların kötülük yapmasından, sevdiklerinin kendine kırılmasından,
yanlış bir şey yapmaktan... vs. vs. Ve her an pek çok şeyin kendisine zarar vermesinden endişe duyar. Bu
endişelerinden onu kurtaracak tek güç, onu koruyup kollayan ve her şeye hâkim olan güçlü bir inançtır.
Şüphesiz ki o, Allah (c.c)’ın sonsuz kudret ve himayesine sığınan huzur bulacaktır. Kul, Allah’a yalvararak,
O’na yaklaşır ve O’nun rahmetine sığınarak korkularından uzaklaşır. Zira bilir ki kâinattaki her şeyi yed-i
kudretinde bulunduran zât Allah’tır. O’nun isteği dışında hiçbir varlık kar ve zarar ulaştıramayacaktır.
Huzur Bulur: Rabbine yalvaran kul, O’nun kendisine şah damarından daha yakın olduğunu, dua
edenin duasını kabul edip sıkıntılarını gidereceğini bildiği için rahatlar ve huzur bulur.
Sabırlı Olur: Zorluk ve sıkıntı anında kendisine sığınacak yüce bir makamının bulunduğunu, ona
yardım edecek, feryadını duyacak her şeye kâdir olan bir Rabbinin olduğunu bilen insan, olaylar karşısında
daha soğukkanlı davranır. Sıkıntılara karşı daha dirençli ve daha sabırlı olur.
Kendi İçinde Oto kontrolü Sağlar ve değerlerini Korur: Karşılaştığı olaylar karşısında sürekli dua
eden insan, bir taraftan Allah (c.c)’ya yönelip O’na sığınırken, bir taraftan da kendine yönelerek, nefis
muhasebesi yapacak ve ne yaptığının farkına varacaktır. Gafletten kurtularak hareketlerini kontrol altına
alacaktır. Kendini yaratan ve ona sayısız nimet ulaştıran Allah’ın huzuruna dua ile çıkan kişi, O’nun rızasının
dışına kaymaktan utanarak, kendine sürekli çeki düzen verip huzurlu ve sorumlu yaşayacaktır.
Güven Duygusu Oturur: Sıkıntı anında kendini o sıkıntıdan kurtaracak bir mercî bulan insan, hem
olumsuz duygularına karşı hem dış dünyaya karşı kendini güvende hissedip, Rabbinin emirlerine karşı daha
193

Tirmîzî, 3593. hadis
3594. hadis
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hassas davranacaktır. Böylece nefsini kontrol altına alan insanın, kendine olan güveni daha da artarak,
kendisi ve çevresi ile barışıp, vehimlerinden kurtularak kendini yiyip bitirmekten uzaklaşacak, mutlu ve
huzurlu bir insan olacaktır.
Sosyolojik faydaları
İnsanlar Arasındaki Sevgiyi Yerleştirir: Rabbinin yaptığı dualara icabet ederek, sıkıntılarını
giderdiğini, kendisine zor durumda Allah’ın yetiştiğini gören insan; çevresinde yardıma muhtaç olan
insanların yardımına koşar, onların sıkıntısına çare olmaya çalışır. Hiçbir şey yapamazsa bile başkaları için
Allah’a dua edip yalvarır. Bu durum insanların arasındaki sevgi bağını yoğunlaştırır. Nitekim Allah Resulü
(sav) Müslüman’ın Müslüman için yaptığı duanın makbul olduğunu ifade için şöyle buyurmaktadır: “Bir
Müslüman’ın, diğer Müslüman kardeşi hakkında, arkadan yaptığı dua kabul edilen duadır. Onun
yanında Müvekkel bir melek bulunur. Kişi kardeşi için her dua ettiğinde Melek onun için: “Amin, Allah
bir o kadarını da sana versin.” diye dua eder”201
Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Benimsetir: Rabbine dua ile kardeşlik ve yardım etme şuuru artan
insanın çevresindeki insanlara karşı sevgisi ve merhameti artacak, çevresine karşı duyarlı, yardımlaşan,
onlarla dayanışma içinde olan, biri olacaktır. Elinden geldiğince insanlara yardım ettiği gibi bu duygu ve
bilinci etrafındakilere de bulaştırır, böylece toplumda dayanışma ve yardımlaşma çoğalır.
Toplumsal Barışı Güçlendirir: Dua eden insan, insanları sevmekle ve onlara yardım etmekle
kalmaz, toplumsal sorumluluklarını da elinden geldiğince yerine getirmeye çalışır. Kimseye zarar vermez.
Toplum Allah’ın emrettiği üzere kardeş olur ve barış içinde yaşar. Suç ve kötülük azalır, huzurlu bir toplum
oluşur.
Manevî faydaları
İman Bilincini Geliştirir: Olaylar karşısında Rabbine yönelip O’na dua eden insan, her seferinde
Rabbinin yüceliğini, O’nun nimetlerini, O’nun ayetlerini ve hikmetli kaderini hatırlar ve bunu içselleştirerek
O’na karşı yakınlığı, sevgisi ve marifeti artar. O Rabbine, Rabbi ona yakın olur. Tıpkı kutsi hadiste
buyrulduğu gibi: “Allah-u Teala buyuruyor ki: “Ben kulumun Bana olan zannı üzereyim. Beni andığında
onunla olurum. Beni içinde zikrederse, Bende onu içimden zikrederim. Beni cemaat arasında
zikrederse Bende onu, onlardan daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Bana bir karış yaklaşırsa,
ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek
gelirse Ben ona koşarak gelirim.”202
Kulluk Bilinci Yeşerir: Olaylar karşısında aciz kalınca onu sıkıntıdan kurtaracak olan Rabbine
yönelen insan, kendisinin bir damla sudan yaratıldığını hatırlar, kainatta sadece bir zerre olduğunu ve sayısız
olay karşısında ne kadar aciz kaldığını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirerek kul olduğunun bilincine
varır. Ve bütün içtenliği ile Rabbine yalvarmakla kalmayıp kulluğunun gereği olarak elinden geleni yapacaktır.
Rabbi ondan o Rabbinden razı olarak cennete ulaşır. “De ki: Duanız olmasaydı Rabbiniz size hiç değer
verir miydi?” (Furkan Suresi, 77)203 ayeti de bizleri duaya, hak davaya ve dayanışmaya teşvik
buyurmaktadır.

Okuldaki problemleri aşma ve çocuklarımıza yardımcı olma!
Evlatlarımızı okula gönderdiğimiz müddetçe çeşitli problemlerle karşılaşacağız. Toplu
ortamlarda sorunların yaşanması gayet normaldir. Bu nedenle panik yapmamalıyız. Öncelikle sakin
olmalı ve derin bir nefes almalıyız. Konuyu tam olarak anlamadan kesin bir yargıya varmamalıyız.
Şimdi size yaşayabileceğiniz problemlere örnekler vererek çözüm yolları sunacağız. Unutmayın
öfkeyle kalkan zararla oturacaktır, sabırlı olan zafere ulaşacaktır.
Boş duranların kafası, şeytanın çalışma ofisidir. “(Zor ve sıkıntılı) İşinden boşaldığın vakit (bu
sefer daha kolay) bir işe koyul ve Rabbinin (rızasına ve sonsuzluğu kazanmaya) rağbet et” (İnşirah: 7-8)
201

Müslim, 6866. hadis
6746. hadis - Tirmîzî, 3835. hadis
Abdullah Kara Milli Gazete

202 Müslim,
203
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ayetleri, inançlı insanların boş beleş işlerden uzak durması gerektiğini öğütlemektedir. Unutmayalım
ki, bedenimizi kuvvetli kılan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan ise okuyup
dinlediklerimiz

değil,

kafamıza

ve

kalbimize

nakşettiklerimiz

ahlak

ve

alışkanlık

haline

getirdiklerimizdir.
Okula asla sinirliyken gitmeyiniz
Öfke öfkeyi doğuracaktır. Çocuğu, okuldan geldiğinde, öğretmeninden ve öğrencilerden hakaret
gördüğünü duyan her veli doğal olarak sinirlenip hırçınlaşır. Özel yetenekleri olan çocukların velileri için bu
daha da kolaydır. Çünkü büyük bir olasılıkla velinin de özel yetenekleri vardır. Belki aynı yaşlarda okulda
aynı davranışlara maruz kalmıştır. Bu olguyu kabullenirseniz geçmişten kalan acılarınızı çocuğunuzun
öğretmeninden çıkarmazsınız. Öfkeniz durulduktan sonra okulu arayarak çocuğunuzun öğretmeni ile
görüşün; Eğer sorun sınıf ortamında yaşanmışsa öğretmenini dinleyip söylediklerini dikkatle dinleyiniz;
açıklamaları sizin için yeterli değilse o zaman okul müdürünü arayarak, sınıf öğretmenin de bulunacağı bir
görüşme talep ediniz.
Kırıcı olmamaya özen gösteriniz!
Çocuklarınızın “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Psikolojisi” nedeniyle, zaman zaman rahatsız edici
durumlarla karşılaşırsınız. Örneğin; çocuğunuzun öğretmeni, ondan şikayet edebilir. Bazı öğretmenler
yeniliğe ve bilgi akışına açık olmalarına karşın bazıları bu konuda alınganlık gösterebilir. O zaman
çocuğunuza yardımcı olabilmek için başka yollar denemelisiniz.
Kullandığınız kelimelere dikkat ediniz!
Kendinizin ve karşınızdakilerin kullandıkları sözcüklere dikkat gösteriniz. Çocuğunuzun öğretmeni
anlamadığınız bir sözcük kullandığında açıklama isteyin. Kimi zaman farklı kişiler aynı sözcüklere farklı
yorumlar getirirler ve bu da yanlış anlaşmalara yol açar. Aynı lisanı konuşmadığınız kişilerle bir uzlaşmaya
varmanız zordur. Size düşen sabır ve anlayış göstermektir.
Kendinize "Bu sorunu kim çözebilir?" sorusunu yöneltiniz!
Bir sorunu çözmek için girişimde bulunmadan önce bu sorunun cevabını verebilmelisiniz. Eğer
çocuğunuzun öğretmeni, çocuğunuzun sorunlarına çözüm getiremeyeceğini ifade ederse o zaman müdür,
rehberlik öğretmeni, okul psikoloğu ya da okulda bu konuda bilgi ve yetki sahibi birisi ile bir toplantı önerip,
öğretmene yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.
Plansız ve programsız başarıya erişemezsiniz!
Çocuğunuz için uzun vadede ve kısa dönemde istediklerinizin bir listesini yaparak, bir hareket planı
hazırlayınız. Planınızı bir takvime uygulayınız. Kendinizi bir yöntem uzmanı sayınız. Bir sorunu çözümlemek
için önce sorunu tanımlamak sonra olası çözümler için kafa yormak, en başarılı olacağını düşündüğünüzü
seçmek ve çözümü denemek lazımdır. Eğer bir çözüm işe yaramazsa o zaman bir ikincisini olmazsa bir
üçüncüsünü denemekten sakınmayınız. Kararlı, planlı hareket ederek kendinizi amacınıza odaklayınız.
Yaptıklarınızı (başardıklarınızı, yarım bıraktıklarınızı) kağıda dökerek, özetleyiniz!
Eğer birden fazla çocuğunuz, işiniz, eviniz, gönüllü bir göreviniz ve birkaç tane de hobiniz varsa,
çocuğunuzun öğretmenini en son ne zaman aradığınızı, nelerden konuştuğunuzu ve ne kararlar aldığınızı
hatırlamak zordur. Bu nedenle neler yaptığınızı yazarak hatırlayınız.
Öğretmenlere teşekkür etmeyi ihmal etmeyiniz!
Veli-öğretmen görüşmelerinin ertesi günü bir teşekkür notu gönderebilirsiniz. Görüşme iyi gitmemiş
bile olsa, öğretmene size ayırdığı zaman için teşekkür edebilirsiniz. İletişim kanallarını daima açık tutmak
çocuğunuzun yararına olacaktır.
Kendinizi bilgilendiriniz!
Çocuğunuzun öğretmeni ile en uygun görüşme zamanı, bir sorun yaşanmadan öncedir. Okul yılı
başında öğretmenle arkadaşça bir ilişki kurunuz. Okulda yapılan toplantıların hepsine katılınız. Bu
toplantıların sıkıcı olduğu doğrudur ama toplantılar sırasında başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz bilgiler
alırsınız. Okul yönetimi ile konuşarak özel eğitim gerektiren çocuklar için ne gibi yatırımlar yaptıklarını ve
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yapacaklarını anlamaya çalışınız.
Diğer velilerle dayanışma içine giriniz!
Başkaları ile benzer sorunları paylaştığınızı bilmek, kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır. Anne
baba olmak çok zor bir imtihandır. Farklı bir çocuğa sahip olmak ise çok çok zor bir olaydır. Çocuğunuzun
zayıf yönleri yanında, güçlü yanları da olduğunu, dünyayı farklı olarak algıladığını, değişik bir fıtrat ve bakış
açısı taşıdığını ve kendine özgü merakları olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.
Eleştirileri karşılama yöntemi geliştiriniz!
Başkalarının çocuklarınız hakkında yaptığı olumsuz eleştirileri en iyi karşılama yöntemi; eleştiriyi
cevaplarken karşınızdakinin söylediği olumsuz düşünceyi olumlu hale dönüştürmektir. Örneğin; eğer birisi
size “çocuğunuzun çevre edinemediğini” söylerse ona şu karşılığı verebilirsiniz, "Evet. Oğlum her zaman
bağımsız ve kendine yeten bir çocuk olmuştur." Bir başkası çocuğunuzun inatçı olduğundan söz ederse, o
zaman da "Her zaman kararlı ve ne istediğini bilen bir çocuk olmuştur" diyebilirsiniz. Eğer birisi tutup da
çocuğunuzu "garip ve acayip" olarak tanımlarsa, sizde ona "Evet. Çocuğumun üretken ve hayal gücü olan bir
çocuk olduğunun farkındayım." demelisiniz.
Yalnız değilsiniz!
Çocuklarının yarım kalmış projelerine gömülmüş olarak yaşayan anne babalar vardır çünkü çocukları
ne yapılması gerektiğinden ziyade nasıl yapılacağı ile ilgilenirler. Bazı evlerde tek bir tane işleyen el feneri
yoktur çünkü çocuklar nasıl yapıldığını anlamak için el fenerini son vidasına kadar sökmüştür. Bu çocukların
anne babaları ile ahbaplık kurunuz, yalnız olmadığınızı anlamak sizi rahatlatacaktır.
Çocuğunuzun eğitimindeki rolünüzü önemseyiniz!
Çocuğunuzun iyi öğrenim görmesinin size bağlı olduğunu anlamalısınız. Çocuğunuzun öğrenimi için
en önemli kişi onun hayatındaki en önemli kişidir; bu da sizsiniz. Çocuğunuza bol bol kitap almalısınız. Ama
kitapları onun eline verip okumasını söylemeyin. Kitapları görebileceği yerlerde el altına koyun, er geç ilgisini
çekeceklerdir. Yararlı radyo ve televizyon kanallarını izleyerek, onu güzel kültürler ve fikirlerle tanıştırın. Aile
bütçenizin sizi kısıtlamasına izin vermeyin, üretkenliğinizi kullanmalı ve kaynaklarınızı diğer ailelerle
paylaşmalısınız.
Çocuğunuzla sohbet etmeyi deneyiniz!
Onunla konuşurken sorularına kısa ve öz cevaplar vermeye çalışın. Çocuğunuzun her anını
doldurmaya çalışmayın, herkesin düşünmeye, planlamaya ve her şeyden önemlisi hayal kurmaya ihtiyacı
vardır.

Sorunlarınızı aşma becerisi ve problem çözme terapisi
Terapi kelimesinin temel anlamı; insan sağlığına iyi gelen uygulamadır. Burada uygulanan
yöntem bir teknik olmasına rağmen; kişisel sıkıntılara uygulanması durumunda sorunun
çözümlenmesine bağlı psikolojik bir rahatlama sağlayacağı için bu terapiler oldukça yararlıdır. Ancak
psikolojik görüşmede uygulanan bu teknikler burada anlatıldığından daha kompleks ve farklıdır.
Burada sadece yöntemin ana hatları ve mantığı üzerinde durulacaktır.
Şikayetlerimiz genelde bazı sorunlarla alakalıdır ve eğer sorun çözülürse şikayetlerimiz geçecek yada
azalacaktır. Bu da kendinizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Aslında oldukça basit ve işlevsel olan bu
yöntemi hepimiz günlük yaşamamızda bir şekilde kullanıyoruzdur. Burada anlatacağımız bunun daha
sistematik ve kuramsal halidir. Bunu yaparken; “yazarak uygulama yapmak” çok daha etkili olacaktır.
Sorun çözmenin iki temel ayağı vardır
1) Kişi karşılaştığı problemler karşısında farklı çözüm seçenekleri araştırmakta mıdır? Yoksa sorun
karşısında tek bir çözüm üzerinde mi durmaktadır? Bilindiği gibi bir sorunu değişik yönleriyle
değerlendirememek yanlıştır ve çözümü zorlaştırır.
2) Kişi ürettiği çözüm seçeneklerini uygulayabilmekte midir? Bazı kişiler sorun karşısında farklı çözüm
yolları arayıp bulmakta ancak bunları uygulama konusunda isteksiz ya da başarısız olmaktadır. Öncelikli
olarak kendinizin bir sorunla karşılaştığınızda hangi aşamada sorun yaşadığınızı saptamanız lazımdır.
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Sorun çözme evreleri:
A- Sorunların Tanımlanması: (Tespit ve Teşhis)
Basamak 1: Sorunlar net ve somut olarak sıralanmalıdır. Yaşadığınız sorunların neler olduğu
aşağıdaki sorular yardımıyla ortaya koymalıdır.
 Sorun nedir, hangi konudadır?
 Sorun ne zaman ortaya çıkmaktadır?
 Sorun nereden kaynaklanmaktadır?
 Sorun kimlerle alakalıdır?
Basamak 2: Kapsamlı sorunların daha küçük parçalara ayrılması çözümü kolaylaştırır. Sorunun genel
olarak ifade edilmesi yanlıştır. Örneğin derslerde sorun yaşadığınızı söyleyebilirsiniz, iyi ama derste not
tutamamada mı, düzenli çalışamamada mı, yoksa dersi anlayamamada mı? Asıl nerede sıkıntı çekildiği
anlaşılırsa çözüm kolaylaşır?
B- Erişilebilir Hedefler saplanmalıdır:
Sorunlar net ve somut olarak belirlendikten sonra bu sorunlara dair akla uygun yine net ve somut
çözüm önerileri bulunmalıdır. Örneğin matematikten yalnızca beş soru çözen ve bunu yükseltmek isteyen bir
öğrenci için ilk etapta yirmi soruya çıkmak gerçekçi bir hedef olmayacaktır.
C- Çözüm Seçenekleri Arttırılmalıdır:
Bu aşamaya beyin fırtınası aşaması da diyebiliriz. Amaç mümkün olduğunca sorunu çözmeye yönelik
fazla sayıda seçenek üretmektir. Üretilen seçeneklerin tümünün çok etkili ve ya da mükemmel seçenekler
olması gerekmez. Üretilen alternatifler, listelenip bir yere yazılmalıdır.
D- En Uygun Çözüme Yoğunlaşmalıdır:
Kişi üçüncü evrede listelenen alternatifleri tek tek inceleyip üstünde durmalı, bunların avantajları ve
dezavantajları konusunda kafa yormalıdır. Kişinin içinde bulunduğu koşullara en uygun ve en kısa alternatif
belirlenip ona yoğunlaşmalıdır.
E- Belirlenen Çözüm Mutlaka Uygulanmalıdır:
Artık seçilen yolun uygulanma aşaması olan bu evrede eğer çözüm karmaşık ve kabarık ise bunun
küçük basamaklara bölünmesiyle hedefe varmak daha kolay olacaktır. Bu evrede dikkat edilmesi gereken en
önemli şey, kişinin kendinin bunu yapmaya hazır olmasıdır. Aksi taktirde motivasyon eksikliği, başarısızlığa
yol açacaktır.
F- Değerlendirme Aşaması:
Bu aşamada yapılan uygulamaya bakılır; eğer sorun hâlâ devam ediyorsa hangi noktalarda tıkanma
yaşanmıştır, ya da yeni sorunlar çıktıysa bunlara yönelik nasıl bir yaklaşım ve çözüm uygulanacaktır?
Sorularına yanıt aranır. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlar gözden geçirilmelidir.
- Hedef açık bir şekilde belirlenmiş midir?
- Hedef gerçekçi midir?
- Yeni engel ve aksaklıklar baş göstermiş midir?
- Çözümün uygulanmasıyla ilgili basamakların tatbikine geçilmiş midir?
Çocukları Yanlış Eğitmek, Onları Hayat Boyu Eğriltmektir!
“Çocuklarımızı yanlış şekilde eğiterek, onları eğriltiriz.” Ağaç yaş iken eğilir. Ama aynı zamanda yaş
iken eğriltilir.

Çocuklarımıza şu haksızlıkları asla yapmayalım:
– Öncelikle, kendi yapamadıklarınızı çocuklarınızdan yapmalarını, başarmalarını isteyerek onlara
üstesinden gelemeyeceği işleri yükleyip hayatta başarısız olmalarına sebebiyet vermemeliyiz.
– Çocuklarınıza inanç bağlamında Allah’ı hep ceza veren ve azap eden bir varlık olarak anlatırsanız,
onun çok geçmeden inanç değerlerinden ve Allah sevgisinden giderek uzaklaştığını göreceksiniz!
– Yavrularınıza, dini bilgileri öğretmek için onlara sürekli baskı yaparsanız, onları haktan ve hayırdan
uzaklaştırabilirsiniz!
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– Çocuklarınıza din adamlarının ve dindarların arkasından olumsuz şeyler konuşursanız, onları
İslam’dan nefret ettirirsiniz!
– Çocuklarınızın istedikleri her şeyi yerine getirirseniz, onların girişim ve sorumluluk ruhunu
körletirsiniz!
– Onların duygularına değer vermez ve haksızlık ederseniz, kendinizden nefret ettirirsiniz!
– Çocuklarınızın başarılarını takdir etmez ve onların sevinçlerine katılmazsanız, onları pasifize
edersiniz!
– Çocuklarınız bir hata ve başarısızlıkla baş başa kaldıklarında; hemencecik onları alaya alır,
şahsiyetlerini horlayıp, onurlarıyla oynarsanız, onların ruhsal gelişimlerini engellersiniz!
– Çocuklarınıza sık sık yalan söyleyip, onlara verdiğiniz sözlerde durmaz ve onları aldatırsanız,
böylelikle kötü bir örnek teşkil edip, onların da birer yalancı ve sözlerinde durmayan fertler olarak yetişmesini
teşvik edersiniz!
– Çocuklarınıza mantıksız ve faydasız emirler verir, bir şeyi anlatmadan, aklına yatırmadan onların
yapmasını

isterseniz,

çok

geçmeden

emirlerinizin

havada

kaldığını,

çocuklarınızın sizinle için için alay etmelerini başardığınızı göreceksiniz!

inandırıcılığınızı

yitirdiğinizi,
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NEFSİN HİZAYA SOKULMASI
“(Ya Rab) Biz ancak Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz”204
Rab; Kendisine ibadet ve hizmet edilen ve her türlü nimet ve medet sadece kendisinden beklenen Zat
anlamına gelmektedir. Şimdi sen, Ey nefsim!.. İnsanları Allah’a ibadet ve teslimiyetleri ölçüsünde... Yani
O’nun dinine ve davasına olan himmet ve gayretleri kadar değil de; Sana olan hizmet ve hürmetleri kadar
seviyor ve önemsiyorsan... Ve yine, yakınlarının ve tanıdıklarının, maddi ve manevi her türlü nimet ve
faziletlere, hep senin elinle ulaşmalarını istiyor ve bu havayı veriyorsan, Sen kendini “ilah” yerine koyuyorsun
demektir.
“Şimdi sen, kendi (nefs-ü) hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? Ki Allah onu bir ilim üzere
saptırmış (yani bazı bilgi ve becerilerine kibirlenerek, onları yanlış tefsir ve tatbik ederek ve kendisini
herkesten üstün görerek azıtmış), kulağına ve kalbine mühür basmış (nasihat dinlemez ve ilahi
hükmü kabullenmez şekilde hidayeti kararmış) ve gözleri üstüne bir perde asılmış (Artık gerçekleri
göremez şekilde feraseti alınmış)tır.”205 ayeti senin gibi bu duruma düşenleri haber vermektedir.
Egoistlik, basitliktir. Bunlar bencil ve beleşçi tiplerdir. Riskli ve çetrefilli işlere arkadaşlarım girsin, ben
yıpranmayayım. Zahmetli ve tehlikeli işleri yakınlarım yüklensin, ben yorulmayayım. Ben kıymetliyim,
kerametliyim, aman hedef olmayayım, yaralanmayayım... Herkesi kullanayım... Herkesten yararlanayım...
Başkasının sırtından yaşayayım düşüncesinde olanların, zahiri sıfat ve statüleri ne olursa olsun, aslında
yaptıkları egoistliktir, nefisperesliktir ve tabi teresliktir. “İnsanların hayırlısı, başkalarına faydası
dokunandır”. Hep başkalarından yararlanmaya çalışanlar ise hayırsız ve ayarsız kimselerdir. Bunlar sürekli
riyakâr ve sahtekâr bir tutum içindedir. Çevresindekilerden yararlanmak için onlara yaranmaya ve “herkesin
iyiliğine çalışan” biri oldukları havasını uyandırmaya gayret etmekte ve samimiyetsiz bir tavır sergilemektedir.
Bunlar her an anlaşılma ve yalnız bırakılma endişesi içindedir. Vicdani ayarları giderek bozulmakta ve ahlâki
değerleri çürümektedir.
Ey nefsim! Makbul olmak için, kulluğa özenmelisin... Oysa sen krallık peşindesin... Unutma
krallık; başkanlık arzusuyla başlar ama sonunda tanrılık davasına kadar gidersin... Velhasıl, bu
bencillik ve birincilik hevesiyle giderek fenalaşmaya ve Firavunlaşmaya sürükleneceksin. Kur’an’da
kâfirler, zalimler, nankörler ve müşriklerle ilgili ayetleri... Münafıkları ve fasıkları anlatan hakikatleri
kendi özüne hitaben okursan... Nefsine dost değil, düşman nazarıyla bakarsan; ancak o zaman iğrenç
hatalarını ve gizli hastalıklarını fark edeceksin. Yalancılık sende, yaramazlık sende, yalakalık sende...
Ve ömrün giderek tükenmekte, Ey nefsim, ne zaman düzeleceksin?!.. İbadeti ticarete çevirdin!.. Ahiret
hazırlığını dünya azığına alet ettin!.. Ebedi saadetini fani servetlere değiştin... İşte bunun için dünyayı
sevmekte, ölümden ürkmektesin...

Çünkü, servetin nerede ise sevgin oradadır. Yerin neresi ise, yüreğin oradadır. Dileğin ne
ise, dilin oradadır. Gözün nerede ise, gönlün oradadır. Aşkın nerede ise, aklın oradadır. Görmez
misin, çoğu leylanın, azı Mevla’nın peşindedir. Kimisi saltanat ve servetin, bazısı da vuslat ve
cennetin derdindedir. Bütün yatırımını Mardin’e yapan, Mersin’de rahat edebilir mi? Onun gözü
Mardin’dedir.
Ey nefsim!.. Servet, şöhret ve etiket gibi engellerin çoğaldıkça, Allah’ın egemenliğine girmen
güçleşecektir.. Öyle ise, kendini aş ki, Rabbine ulaşasın... Benliği bırak ki, “bir” ile buluşasın!.. Muhabbetin
de, nefretin de sadece Allah için olasın... Bütün mahlûkata şefkat ve merhamet duyasın...
Unutma! Elinle, dilinle ve kalbinle, kime, neyi ve hangi ölçüde verirsen, o nispette sana
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dönecektir. Hayır veren hayra erecek... Zarar veren zarara girecek... Seven sevilecek, öven övülecek,
söven sövülecektir!.. Gönül ekranını tertemiz edebilenler ise, bir ayna gibi olacak, artık herkes onda
kendisini görecektir. Sadece “iyilik edene iyilik, kötülük edene kötülük etmek” evcil mahlûk
mertebesidir. İyiliğe kötülük ise, canavarlık halidir. İnsanlığa yakışan; senden esirgeyene vermek,
gelmeyene gitmek ve kötülük edene iyilik etmektir.

Ey nefsim! Hangi yolu tutarsan, elbette onun sonuna varılacaktı... Kimi Mekke’ye, kimi
Moskova’ya... Hangi kapıyı zorlarsan, o açılacaktı. Kimi saraya, kimi zindana... Kim, neyi ararsa,
onu bulacaktı. Bazısı belasına, bazısı Mevla’sına ulaşacaktı... Ey nefsim! Benim bildiğim gizli
kötülüklerini ve kirli niyetlerini başka insanlar da bilseydi, en yakınların dâhil kimse yüzüne
bakmayacak ve her yerden kovacaklardı...
Ama bu halinle bile sana merhamet eden, tövbe edip düzelir diye mühlet veren Rabbine karşı, artık
edepli ve dikkatli olman gerekmez mi? Saygı ve samimiyetle Allah’a yönelmen ve kendinle mücadele etmen
gerekmez mi?

Ey nefsim! Hani iman etmiştin?.. “Hayır da şer de Allah’tandır... Rahmet de zahmet de O’ndandır...
Nimet de musibet de Hüda’dandır” demiştin!.. Hani; “Sevindirip güldüren de, ağlatıp üzüntü veren de
O’dur. Yüceltip aziz eden de, zelil ve aciz eden de O’dur” bilmiştin...
Hani, sebepleri, vesileleri geçecektin? Hani sana iyilik ve hürmet edenin de, kötülük ve hakaret edenin
de arkasında Allah’ı görecektin? Hani O’nun her türlü tayin ve taksimine rıza gösterecektin? Hani, O’nun her
işinin adaletli, hikmetli ve isabetli olduğuna... Asla O’na itiraz ve isyana kalkışmayacağına söz vermiştin?
Hani, her konuda kulluk görevini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdikten... En güzele ve en
mükemmele ulaşmak için tüm gayretini gösterdikten ve hayat boyu bu mücadeleyi kesintisiz sürdürdükten
sonra, O’nun senin için takdir ettiğine üzülmeyecektin? Hani başkalarının elindekine göz dikmeyecektin?
Hani senin gibi aciz ve çaresiz kullardan bir şey dilenmeyecektin?
Hani hieakârlık, sahtekârlık ve riyakârlık etmeyecektin? Hani, yalanın, haramın ve hakkın
olmayan menfaat ve makamın peşine düşmeyecektin? Hani, hasetten, hıyanetten ve gücün yettiğine
hakaretten vazgeçecektin? Hani, kibirden, kebairden, başkalarıyla alay edip aşağı görmekten tövbe
etmiştin?

Ey nefsim, doğru söyle! İman bu ise, inkâr nedir? İslam bu ise, isyan nedir? İhlas bu ise,
nifak nedir? İhsan bu ise, tuğyan nedir? İrfan bu ise, küfran nedir? Ey nefsim, bil ki; Huzur
hevada değil, Hüda’dadır. Kurtuluş boş iddialarda değil, ibadet, hizmet ve duadadır. Şeref ve
onur, malda makamda değil, kutsal davadadır. Gerçek mutluluk, hayali senaryolarda değil,
hakikat sevdasındadır.
ŞİİR
Sevdiğimsen, övdüğümsen
Bu bağrıma sokmam gerek!
Her güzelde gördüğüm Sen
Hayran hayran bakmam gerek!
Tatlı seste, güzel sözde
Gören Sen’sin, cümle gözde
Hasretin ateştir özde
Aşkın ile yakmam gerek!
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Ey cümle canın sahibi
Dilim kalbin, sır kâtibi
Dağ pınarı, sular gibi
Her an Sana akmam gerek!
Feryadımı Ferhat duyar
Sensiz zindandır, her diyar
Sevdanı taç diye, ey yar
Bu başıma takmam gerek!
Çöz ruhumdan nasırları
“An”a sığdır asırları
Hançer gibi, bu sırları
Yüreğime çakmam gerek!
Bitti Ahmet’in takati
Bekler Hüda’dan şefkati
Kurşun gibi, hakikati
Hep nefsime sıkmam gerek!
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C- TOPLUMUN AHLÂKEN ÇÜRÜMESİ
FERT VE CEMİYETTE BOZULMA
İnsanın yozlaşması; asli fıtratından, tabii yapısından ve yaratılış amacından uzaklaşması
demektir. Ahlâksız, zararlı ve asalak bir tip haline gelmesidir. Kanser hücreleri gibi, toplumun diğer
üyelerine karşı uyumsuz, huzursuz ve sorumsuz bir tavır sergilemesidir. Kendisine, ailesine, yakın
çevresine, ülkesine ve insanlık alemine karşı sevgi ve saygısını yitirmesidir. Burada, insanı içinde
yaşadığı toplumdan asla ayrı düşünmemek gerekir. Çünkü “olgunlaşma” da, “yozlaşma” da, toplumla
birlikte gerçekleşir.
“İnanan insanlar (topluluğu), tuğlaları birbirine destek veren binalar gibidir.” “Müminlerin birbirine
merhamet ve meveddeti (sevgi ve desteği), bir azası rahatsızlandığında, iyileşinceye kadar diğer
bütün organlarının onun acısına iştirak ettiği bir beden misalidir.”206 mealindeki hadisler de bu gerçeği
dile getirmekte, “fert” lerin “cemiyeti” oluşturan hücreler yerinde olduğunu ifade etmektedir. İşte bunun içindir
ki, hasta hücreler vücut sağlığını tehlikeye soktuğu gibi, hasta vücutlarda da sağlam hücrelerin üretilmesi
güçleşecektir. “Kesinlikle Allah, kendi nefis(öz)lerinde olanı değiştirinceye kadar, bir toplulukta olanı
değiştirmez”207 ayeti de bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Yani fert fert kullar bozulunca, tabiatıyla toplumların
da yozlaşacağını…Ve yine nefisler kendini değiştirip düzelince, kavimlerin de gelişip güçleneceğini haber
vermektedir. Özetle, İslam her toplumu “canlı bir vücut” gibi görmektedir.
İnsanın iyi veya kötü bütün davranışları, onun düşüncelerinin bir neticesidir. Yararlı veya zararlı
bütün girişim ve gayretleri onun inanç ve ideallerinin bir meyvesidir. Kısaca insanın fiziki hareketleri,
onun fikri mertebesinin ve halet-i ruhiyesinin ürünleridir. Bir başka deyişle, insanların sosyolojik tavır
ve tepkileri, onların psikolojik yapılarının gereği ve göstergesidir.
Öyle ise, insanların davranışlarını değiştirmek için, önce düşünceleri değiştirilmelidir…
Faaliyetlerini düzeltmek istediklerimizin önce fikirlerini değiştirip düzeltmelidir. Yani beden
eğitiminden önce, beyin eğitimi gerekli ve önemlidir. Çünkü önce beyinleri uyuşturulup körletilmeyen
toplumları köleleştirmek de… Beyinleri uyandırılıp diriltilmeyen toplumları özgürleştirmek de
imkânsız gibidir. Evet; bakış açıları ve düşünce tarzları insanların davranışlarını,olaylara
yaklaşımlarını ve sonuçlarını temelinden değiştirmektedir. Yani fiili ve fiziki durum, fikri duruma göre
şekillenmektedir.
Hz.Peygamber Efendimizin, Müslüman olmak üzere huzuruna gelen Nuaym Bin Mes’ud’a: Şimdilik
imanını ve İslam’ını gizlemesini… Mekke müşrikleriyle, Beni Kureyza Yahudilerini birbirine düşürmesini
istemesi ve böylece Hendek kuşatmasını Müslümanların lehine çevirmesi…Yani Yahudi ve müşriklerin
fikirlerini etkileyip yönlendirerek, ekonomik ve teknolojik güçle başarılamayanı, psikolojik ve stratejik bir
girişimle elde etmesi, bunun tarihi bir örneğidir.
Bugünkü Amerika’nın dış politika stratejisi de, “yabancı devlet adamlarının iradelerini etkileyip
büyüleme ve kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme” temelinde yürütülmektedir. Kendisine meydan
okuyan bir köylüyü öldürmeye giden Herkül’ü, köylünün akıllı hanımının bir hilesi ürkütmüş ve geri
çevirmiştir. Şöyle ki; gece köylünün evini basan Herkül’e, köylünün hanımı yorganın altından görünen
kocasının ayaklarını göstererek: “Hişt,yavaş ol çocuğumuz uyanacak! Şimdi babası arslan avından dönünce
ve seni burada görünce parçalar! demiş, Herkül çocuğun ayakları böyleyse, babası dev gibidir” diye
düşünüp, korku ve telaşa düşerek orayı terk etmiştir.
Bunun gibi: Firavun hesabına Hz.Musa’yı alt etmek üzere meydana çıkan sihirbazlar sabah üzeri:
“Firavunun izzet ve hakimiyeti (üzerine yemin ederiz ki) kesinlikle biz galip geleceğiz. (ve Musa’yı
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yenip perişan edeceğiz!)”208 şeklinde hava atarken, bir müddet sonra “Biz Alemlerin Rabbine iman ettik”
diyerek Firavunun tehditlerine karşı:Hiç zararı yok!(Elinden geleni geri koyma)Çünkü biz (anladık ve
inandık ki) Rabbimize dönücüleriz”209 diye haykırmaları, yani tam aksi bir tutum takınmaları, onların fikri
yapılarındaki değişim sebebiyledir. Hâlbuki sihirbazların hem bilgi ve becerileri, hem de bedeni güçleri aynen
eskisi gibidir. Zahiren her şey yerindedir ama, ruhen bir devrim gerçekleşmiştir.
Olumlu ve onurlu düşünceler,büyük hayırlara ve başarılara yönlendirdiği gibi,kötü ve karamsar
düşünceler ve asılsız vehim(şüphe ve endişe)ler de insanları sürekli köstekleyecek, körletecek ve
kirletecektir. Bu nedenle, özellikle ve öncelikle toplumun psikolojik yapısını, yani ruh ve inanç dünyasını
değiştirip düzeltmekle işe başlanması gerekir. Psikolojik dünyasını değiştiremediğimiz toplumun, sosyolojik
yapısını değiştirmeye çalışmamız boşuna bir gayrettir.

Bir insanın kalbinin, ciğerlerinin ve kan dolaşım sisteminin çalışması, nasıl irademiz
dışında ve otomatikman gerçekleşiyorsa… Bunun gibi nefislerimizde kökleşip karakter haline
gelen bazı fikirler de, olaylar karşısında böyle otomatikman tepki vermeye müsaittir. Ve biz
farkında olmadan devreye girmektedir. Nefsimize (gönül iklimine) girip yerleşen ve tekrar
edilerek alışkanlık ve ahlâk haline gelen iyi veya kötü düşüncelerin, doğru veya yanlış
kanaatlerin,

zamanla

benliğimizi

şekillendirmeye

ve

gayri

ihtiyari

devreye

girip

bizi

yönlendirmeye başladığı görülecektir. İşte nefsimizin(ruhi bedenimizin) derinliklerine sinmiş ve
kökleşmiş bazı yanlış düşünce ve değerleri belirleyip bunları düzeltmek elbette zordur, ama
imkânsız da değildir… Ve bunu başaramayan, asla kurtuluşa erişemeyecektir. Bunun için de,
Kur’an terazisinde gerçek tartımızı ve psikolojik ayarımızı…Çevresel,bölgesel ve evrensel
şartlarımızı… Sorunlarımızı, imkân ve fırsatlarımızı çok iyi teşhis ve tespit edip, sistemli, sürekli
ve yürekli bir tedaviye girişmemiz gerekir. Çünkü biz “nefislerimizde olan (yanlışlık ve
yamuklukları) değiştirip düzeltmedikçe, Allah cemiyetimizdeki (sistem ve yönetimdeki)
haksızlıkları ve aksaklıkları değiştirip düzeltmeyecektir.”210 Ve unutmayalım ki bu ayet, kişisel
değil toplumsal diriliş ve değişime işaret etmektedir.Yani, “biz fert fert eğitilir, düzelir ve
kendimizi ıslah edersek, cemiyetimiz ve sistemimiz de kendiliğinden düzelir” mantığı
geçersizdir.

Gerçek ve örnek bir devrim ve değişim için, Efendimizin şu üç merhaleyi
izlediği görülmektedir;
1-Mekke’de 12 yıl boyunca, önce nefislerini değiştirmiş, düzeltmiş ve kendisini disiplinize edebilmiş,
sayısı çok az bir “çekirdek kadronun” yetişmesi ve pişmesi için NEFSİ MÜCADELE dönemi, yani; FERDİ VE
FİKRİ EĞİTİM süreci,
2-Ardından Medine’de 11 yıl kadar, devlet ve hükümet imkânlarına kavuşmak, hürriyet ve hakimiyet
fırsatını yakalamak üzere, teşkilat düzeni ve disiplini içerisinde, SİYASİ VE ASKERİ mücadele süreci,
3-Mekke Fethinden sonra ise 1 yıl kadar da Devlet ve hükümet imkânlarıyla topyekün ıslah ve irşat
süreci…
Mekke’de 12 yıl boyunca sadece yaklaşık 100 kişinin, Medine döneminde 11 yıl boyunca 10 bin
kişinin;ama fetihten sonra 1 yılda 100 bin kişinin iman etmesi ve Hak yola girmesi, bu süreçlerin gereğini ve
etkinliğini açıkça göstermektedir. Toplumun ıslahında ve değişimlerin başarılmasında bu “çekirdek kadro”,
meyveli ve muazzam bir ağacın yetişmesindeki “tohum-çekirdek” gibidir.Bir insanın oluşumunda, anne
rahmindeki ilk “hücreler” yerindedir. Bu çekirdek kadronun sayısı azdır ama, sa’yi (gayreti ve görevi) çok
önemlidir.
“(Bu zorlu emirleri) onlardan az bir kısmı hariç (diğerleri) yapamazlardı.211
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“Kullarım içinde şükredenleri (nimet ve fırsatlarımın gereğini yerine getirenleri) çok azdır.”212
“Sonra pek azınız hariç, verdiğiniz sözden yüz çevirip caydınız”213
“İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanete uğrayıp duracaksın”214 gibi ayetler çok açık
şekilde, her devirde, İslami ve insani değişim hareketlerindeki sadık, samimi ve seviyeli “çekirdek kadro”nun
sayıca çok az olacağını zaten haber vermektedir.
“Pek az iman ediyorlar!”215 “Ne de az tezekkür ediyor (okuyup düşünüyor)sunuz!216 “Hayır,
onların anlayış ve kavrayışları çok azdır”217 gibi ayetler de, yine gerçekten inanan, araştıran ve
anlayanların çok az olduğunu bildirmektedir.
“İçinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlup edebilir. Ve eğer içinizden yüz
(sabırlı ve inançlı kişi) bulunursa, inkârcılardan binini yenebilir. Ve şimdi Allah sizden (yükünüzü)
hafifletti. Sizden bin sabırlı kişi (onların) iki binini yenebilir.”218
Ayetleri ise,hem iman ehli ve kaliteli bir azlığın, inançsız ve sabırsız kalabalıklara galip geleceğini
bildirdiği gibi, hem de sayının arttıkça özgül ağırlığının düşeceğini haber vermektedir. Çünkü önce inançlı
yirmi kişinin; inkârcı iki yüz kişiye galip geleceği ifade edilirken, yani bir müminin on kâfirle baş edeceği
söylenirken, daha sonra sayı bine çıkınca, on bin kâfir yerine iki bin kâfirle baş edebileceği bildirilmektedir.

Demek ki, nicelik (kemiyet) arttıkça, nitelik (keyfiyet) azalma göstermektedir.
Ve zaten, önemine binaen Kur’an’da 2 tam sayfada anlatılan Talut ve Calut olayında, çeşitli deneme
ve elemeler sonucu dökülerek yüzde bire düşen sadık ve samimi çekirdek kadronun ayetleşmiş ifadesiyle
“Nice az (ama öz bir) topluluk, çok daha kalabalık (ve kuvvetli bir) topluluğa, Allah’ın izniyle galip
gelmiştir.”219 Ne var ki, bir toplumu ıslah ve yeniden inşa etmek… Kamil bir devrimi ve adil bir düzeni
gerçekleştirmek

isteyenler,

önce

sünnetullah

denen

tabii
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ve

tarihi

kurallara

uymak

mecburiyetindedir. Bunun için de toplumun kültürel ve geleneksel değerlerini... Ekonomik ve sosyal
düzenini… Ahlâki ve siyasi problemlerini çok iyi bilmeleri… Doğru ve doyurucu projeler, uygun ve
uygulanabilir çareler üretmeleri gerekir. Bu konularda yazılı ve canlı tüm kaynaklara müracaat edilmelidir.
Çünkü bir konuda uzmanlarının araştırıp yazdığı ve anlattığı her “Sözü dinleyen ve en güzelini yerine
getiren kullarımı müjdele!. İşte onlar, Allah’ın kendisine hidayet ettiği kimselerdir ve onlar gerçek akıl
sahipleridir”220
Ciddi ve cesaretli bir araştırma ve planlama yapmadan…Yeterli ve yürekli ekip ve elemanlarla, sürekli
ve sistemli bir program uygulanmadan…Öyle kabataslak bilgiler ve yarım yamalak girişimlerle toplum
mühendisliğine ve siyaset bilimciliğine soyunanlar, belki çabuk sivrilecek.. Ama ondan daha erken de silinip
gidecektir.
“Biz Müslümanız... Halis niyetli insanlarız... Hayır ve hizmet için yola çıkmışız... Öyle ince
hesaplara, derin ve detaylı plan ve hazırlıklara,düzenli ve disiplinli teşkilatlara gerek duymayız...
Hemen bir ucundan işe koyulmalıyız... Allah’ın bizi başarılı kılacağına inanmalıyız!..” gibi sloganik
sözlerin ve sünnetullaha (Doğal ve sosyal yasalara) uymayan girişim ve gayretlerin, hüsran ve pişmanlıkla
sonuçlanacağı kesindir. Çünkü “Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir.
Kim kötülük yaparsa (Kur’an’ın ve kâinatın yasalarına aykırı davranırsa) cezasını çekecektir”221
Asla hatırımızdan çıkarmayalım ki, psikolojik ve sosyolojik yasalar da, aynen biyolojik yasalar gibidir.
Bunlar kâfirler için de, müminler için de gerekli ve geçerlidir. Nasıl ki su ve hava, hem mümin hem kâfir için
gereklidir..Ve nasıl ki mikroplu ve zehirli şeyler mümin için de kâfir için de tehlikelidir. Bunun gibi, sorumluluk
212
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ve gayret... Doğruluk ve adalet... Kanun ve kurallara riayet... Bilgi ve bereket... Mümin topluma da kâfir
topluma da yarar getirir. Ama yalan ve hıyanet... Zulüm ve hakaret... Hırsızlık ve rüşvet... Tembellik ve
cehalet mümin topluma da, kâfir topluma da mutlaka zarar verir. Çünkü “Onlara da, bunlara da,Rabbin
nimetinden veririz. Zaten Rabbinin nimeti hiç kimseye yasaklanmış değildir”222
Bütün nebiler ve mücedditler, toplumu düzeltip disiplinize etmek… Bozuk, batıl ve barbar
düzeni kaldırıp adil ve asil bir hayat nizamını yerleştirmek üzere… Yani bir devrim ve değişim
gerçekleştirmek gayesiyle gelmiş ve mücadele etmişlerdir. Bu da en başta “nefislerde olanı
değiştirmek…” Yani ruhen (aklen ve kalben) her türlü şirkten, küfürden, kötülükten, nankörlükten,
zulümden,

zilletten,

rezaletten,

cehaletten,

sefaletten

ve

esaretten

uzaklaşıp…Düşünen,

değerlendiren, doğruyu gören ve sahiplenen, insani ve imani değerleri için mücadele eden… Hak ve
hayır için didinen… Nefsi duygularına ve batıl sistemin dayatmalarına karşı direnen insanlar… Ve bu
şuurlu ve sorumlu insanlardan meydana gelen “çekirdek kadrolar” ve halka halka gelişip güçlenen,
deneme ve dökülmelerle çelikleşip yoluna devam eden teşkilatlar ve toplumlar oluşturmayı
gerektirmiştir.
Haktan ve hayırdan uzaklaştıkları, nefsi isteklerin ve şeytani sistemlerin tuzağına kapıldıkları için
“Daha önceki kavimlere uygulanan sünnetullah (ilahi yasa) gereği”223 (hürriyet ve haysiyetleri ellerinden
giden ve “Hatta gözleri perdelenmiş ve sanki büyülenmiş bir kalabalık gibi”224 sürü mantığı ile hareket
eden bir toplumu gaflet ve dalalet uykusundan uyandırmak, değişim önderlerinin en zor görevi ve en
zahmetli dönemidir.
“Bilgisizce hevalarına uyan zalim (yönetici)lerin”225
“Allah’tan bir hidayet olmaksızın (ve Kur’an’a uymaksızın) kendi hevalarıyla hareket eden sapık
ve saptırıcı (ilim ve irşat ehli geçinen istismarcı) kimselerin…’’226
Ve “Kötü emelleri kendilerine süslü gösterilen nefsü hevasına esir olmuş (halk) kesimlerinin”227
Din diye, atalarından ve doğup büyüdükleri ortamdan öğrendikleri ve taklit ettikleri gelenek ve
görenekleri benimseyen şerikci ve şekilcilerin… Ve İslam’ı fantezi bir aksesuar olarak değerlendiren ve
“nefislerinde olanı değiştirmek” üzere kendilerine gelen davetçilere “Siz atalarımızı, üzerinde bulduğumuz
(Ve tabi olduğumuz düzen ve değerler gibi) şeyden, bizleri çevirmek için mi geldiniz?”228 diye inatla
direnen yobaz ve gericilerin hep birlikte din ve değişim önderlerine karşı hücuma geçmeleri… Ama granit
kayalara çarpan dalgalar misali dağılıp geri çekilmeleri ve sonunda, önceleri inkâr ve itiraz ettikleri bu lider
şahsiyetlere zamanla itaat eder hale gelmeleri, imtihanın sırlı hikmeti ve Allah’ın değişmez sünnetidir. Ve
zaten “Akıl” ve “Sünnet”, Kuran’da arızi değil merkezi kavramlar olarak sıkça geçmektedir. Yani aklımızı
kullanmak, her konuda araştırıp anlamaya çalışmak ve böylece her türlü hareket, hizmet ve ibadetimizi bu
şuur ve huzurla yerine getirip yaşamak… Bunun yanında, her işimizi ve girişimimizi Sünnetullaha(doğal ve
sosyal yasalara) uygun yapmaya çalışmak, hem kulluk görevi hem de başarı ve bereketin gereğidir.
Peygamber Efendimiz de “Siz aynı gemide yolculuk yapan kimseler gibisiniz… Bazılarının
bilmeden ve düşünmeden kolay su almak üzere gemiyi delmeye kalkışmalarına göz yumarsanız, hep
birlikte batıp gidersiniz!” mealindeki hadis-i şerifiyle, toplumsal yasaların tabiat kanunlarına benzediğine
işaret etmektedir. Çünkü geminin yüzmesi ve batması fiziki kanunlara, cemiyetin düzelmesi ve yozlaşması
da fikri kanunlara tabidir.
Fertlerin psikolojik cemiyetin ise sosyolojik yapısı ile, Evrenin ve maddi bedenin yapısı ve bağlı
oldukları kanunlar açısından büyük bir benzerlik sezilmektedir. Zaten bunun için Efendimiz; “Elmüslimune
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Kerreculilvahid- Müslüman toplumun bir tek kişi gibi olduğunu söylemektedir. Bir vücut nasıl temiz gıdalardan
ve mikroplardan farklı şekilde etkilenirse, bir toplum da ahlâki safiyet veya zafiyetlerden o nispette
etkilenecektir.

Efendimizin verdiği gemi örneğine dönelim: Bir sinek, gemi gibi bir bineği elbette
deviremez!.. Ancak bir tarafına konduğunda hesaba katılmayacak kadar çok az da olsa, geminin
hassas dengesinde bir değişiklik yapacağı da inkâr edilemez!.. Ve yine bir sinek, koca bir ineği
yenemez!..Ama hassas yerlerini ısırıp, onu huzursuz edip hırçınlaştıracağı da göz ardı
edilemez… Öyle ise, toplumsal değişim sürecinde ve özellikle “çekirdek kadro” yerindeki ekip
ve elemanların, sorunlara ve sorumluluklarına “sinek kadar önemsiz” diye değil, “sinek kadar da
olsa önemli” şeklinde yaklaşmaları ve en ince ayrıntılara bile bu titizlikle bakmaları gerekir. Hz.
Peygamberimizin “mümin, sinek kanadı kadar hatasını bile, her an başına düşebilecek şekilde
ince bir kılla bağlı değirmen taşı gibi görendir. (Maddi ve manevi her türlü tehdit ve tehlikeye
karşı böylesine tedbirli ve dikkatli hareket edendir.) Münafık ise, “dağlar gibi günah ve ayıplarını
(isyan ve ihmalkarlıklarını) bile, sivrisinek gibi hafif ve zararsız gören ve basite indirgeyendir.”
Mealindeki hadis-i şerifi bu konuda bize pek önemli dersler vermektedir. Evet çok basit ve
milimetrik bir gevşeklik, sıkılması gereken bir somunu işe yaramaz hale getirebilir. Bir somun,
bütün bir motoru devre dışı bırakabilir. Motor çalışmayınca koca bir vapur yerinde hareketsiz
kalabilir ve hatta batabilir.
İşte bu yüzden “çekirdek kadro”yu oluşturan ekip ve elemanların çok, ama çok iyi yetişmeleri,
pişmeleri, gizli açık kirlerden ve bozuk fikirlerden arınıp temizlenmeleri ve en hassas motorun parçaları gibi,
birbirine kenetlenmeleri gerekmektedir. Bu ekip için asıl tehlike ise İblis gibi; vekillik, halifelik, liderlik, birincilik
ve bencillik vb. şeytani duygulara kapılıp haset ve hıyanet damarıyla birbirine düşmeleridir. Yoksa, tembellik,
tehircilik, ürkeklik, emre itaatsizlik gibi durumlar da yanlış ve yıpratıcıdır ama, kalbi kaypaklıklar kadar tahrip
edici değildir. Hz. Adem’in zellesi de bu cinstendir. Yani “yasaklanan meyveyi yemekle” sanki içtihat
hatasıyla ve güneş battı zannıyla orucunu bozup iftar etmek gibidir. Bu özel hizmet ve fazilet ekibinin
elemanları Ensar ve Muhacir misali “Birbirlerini Allah için sever ve sahiplenirler. Birbirlerine yaptıkları
iyilik ve ikramlardan dolayı, nefislerinde kıskançlık ve pişmanlık hissetmezler. Hatta, kendileri
(maddi) bir ihtiyaç (veya makam ve hürmet gibi bir arzu ve iştiyak) içinde olsalar bile (dava
arkadaşlarını) öz nefislerine tercih ederler. Böylece her kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından
korunmuşsa, işte onlar kurtuluş ehlidirler.”229 ayetinin öğrettiği yüksek ahlâk ve anlayış sahipleridir.
“İçinizden hayra çağıran, marufu (iyilik ve adaleti) emredip, münkerden (kötülük ve zulümden)
sakındıran bir “ümmet” bulunsun. Asıl felaha erenler bunlardır”230 ayeti de bu çekirdek kadroya dikkat
çekmektedir.
Ayette geçen “Ümmet”; itaat disiplini ve sürekli irtibat düzeni içinde bir araya gelmiş, kaliteli,
kabiliyetli ve karakterli teşkilat ve topluluk anlamında emredilmiştir. İşte bu çekirdek kadronun ve
onun alt kümesi sayılabilecek özel dostluk ve dayanışma gurubunun, sevabı da, sorumluluğu da
oldukça yüksektir. Çünkü teşkilat ve toplum, bir bakıma bu çekirdek kadronun saflığına, sadakatına
ve sağlamlığına göre

şekillenecektir. Evet bu çekirdekteki güzel özellik ve farklılıklar da, gizli

hastalıklar da, ileride bütün vücuda sirayet edecektir. Bu özel ekibe dâhil fertlerin en çok dikkat
etmeleri gereken husus: bu ekiple ve şahsi manevisiyle münasebet ve samimiyetini gevşetmemek ve
kalbi alakasını kesmemektir. Aksi halde kan ve sinir damarları tıkanan organların kangrenleşip
bedenden kopmaları gibi bir sonuç kaçınılmaz olabilir. Zafer kazanan bir bölüğü tebrik için, hepsi
adına onların komutanıyla tokalaşan padişahın iltifatı, nasıl ki hepsine yapılmış gibidir, işte samimi
ekipteki bir ferde yapılan maddi ve manevi ikramlar ve makamlar da, sanki her birine yapılmış kabul
edilmeli ve sevinmelidir. Rüyalar bile buna dâhildir.
229
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Anlatmaya çalıştığımız tabii kaideleri ve tarihi tecrübeleri dikkate almadan…Psikolojik,
sosyolojik ve biyolojik yasaları (yani Sünnetullah’ı) hesaba katmadan…İmamsız ve ihtimamsız
(lidersiz ve ciddiyetsiz)... Plansız ve programsız…Teşkilatsız ve altyapısız…Gerekli ekipman ve
imkânı hazırlamadan,sadece gençlerin ve iyi niyetli kimselerin his ve heyecanlarını coşturup
peşimizde koşturarak,nice hizmetlerin hezimetle sonuçlandığı… İmkân, eleman ve zaman israfından
ve sonunda ümitsizlik girdabına yuvarlanmaktan başka işe yaramadığı acı bir gerçektir. Çünkü sorun
sadece fedakârlık ve kahramanlık sorunu değildir.
Kur’an’daki evrensel boyutlu pek çok ayetlerin…İbret ve hikmet dolu öğütlerin, hep kapsamını
daraltarak

ve belli bir kavme veya kesime has sanarak yorumlamak,bir türlü aşamadığımız bir

eksikliktir. Çünkü: Bozuk ve bencil fikirlerin… Ahlâki çöküntü ve fakirliklerin…Taklitçilik ve
fantezilerin… Düşman ideolojilerin ve anarşik faaliyetlerin bunalttığı ve atıl bırakıp aptallaştırdığı
kalabalıklar,toplumsal bir maraza, yani sosyal ve sepici bir hastalığa yakalanmış gibidir. Ve Kuran bu
yozlaşmanın her çağda görülebileceğine dikkat çekmektedir.
“Onların kalplerinde maraz vardır.Allah da hastalıklarını artırmıştır.”231 gibi ayetler de kişiselden
ziyade toplumsal maraza işaret etmektedir.

Bir toplum organizmasının hastalanıp yozlaştığının en önemli göstergesi,inanç
ve ideallerine tamamen ters bir hayat sürmeleri... Yani imanlarıyla nizamlarının…
Kitaplarıyla ahlâklarının…Yalvaç(peygamber)larıyla yaşamlarının uyumsuz ve
uygunsuz hale gelmesidir.
Bir insanın nefsine ve çevresine yapacağı en büyük kötülük…Kendisinin,toplum bünyesinin bir üyesi
ve evrenin bir öğesi olduğu gerçeğini unutup, Kur’an ve kâinat yasalarına aykırı,kanser hücreleri gibi
uyumsuz, sorumsuz ve başıboş hareket etmesidir. Böylece sevgisiz,samimiyetsiz ve seviyesiz bir duruma
düşmektedir. Bu nedenle anlıyoruz ki, asıl problem inanç problemi değil, insan problemidir.Değişmesi
gereken-haşa-İSLAM değil, Müslümanlık iddiasındaki kişilerdir.
Gerçek imanın yerini, zan ve ihtimaller… Sünnetullah’a uygun sistemli ve sürekli hizmetlerin yerini
ham hayaller…İlim ve irfanın yerini bir sürü hurafeler aldığı içindir ki Rabbimiz “nefislerimize yerleşmiş kirleri
ve bozuk fikirleri temizleyip değiştirmemizi” istemektedir.
“İman edenlerin Allah’ın (hüküm ve haberlerini, nimet ve hikmetlerini düşünmek) ve hak olarak
indirilen (Kuran’ın) zikri (dikkatle okuyup anlamaya ve gereğini uygulamaya gayret etmek) için,
kalplerinin saygı ve kaygı ile yumuşayacağı zaman hala gelmedi mi? (sakın) Müslümanlar,bundan
önce kendilerine kitap verilip de, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçtiğinden böylece kalpleri
katılaşmış (ve Hak dinden uzaklaşmış) bulunanlar gibi olmasınlar! Ki onların çoğu da fasık(günah ve
kötülüğe dalmış olduklarından kitaplarını yozlaştırmış ve yoldan çıkmış)lardı”232 ayeti, maalesef
Müslümanların da,Yahudi ve Hıristiyanlar gibi, kitaplarının izinden ve İSLAMIN özünden ayrılacaklarını ve
yeniden Kuran’a dönmedikçe kurtulamayacaklarını haber vermektedir. Ve burada mutlaka toplumsal bir
değişim ve dönüşüm öğütlenmektedir.
Dikkat edelim,Cenab-ı Hak “Şüphesiz Allah, bir insan kendi nefsini değiştirmedikçe, onun
durumunu değiştirmez” demiyor. “Kesinlikle Allah, kendi nefis(öz)lerinde olanı değiştirmedikçe, bir
toplulukta olanı değiştirmez”233 buyurmakla, bir toplumun batıl ve barbar sistemini ve bozuk hayat
felsefesini değiştirmek üzere yola çıkılmasını istemekte ve ilk girişim ve gayreti kullarından beklemektedir.
“Eğer şükrederseniz, mutlaka (nimetlerimi) artırırım”234 “Eğer Allah’a yardım ederseniz (O da)
size yardım eder”235 gibi ayetler de, Allah’ın yardım ve başarı ikramı için ilk adımı kullarının atması
gerektiğini bildirmektedir.
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Rad:11 ayetinde istenen değişim, bu dünya hayatında yapılması ve yaşanması gereken bir değişimdir.
Çünkü Dünya imtihanı toplumsal, Ahiret hesabı bireyseldir. “İçinizden sadece zalimlere dokunmakla
kalmayacak (gayesiz ve gayretsiz olursanız hepinizi kuşatacak) olan fitneden sakının”236 ayeti, bu
dünyadaki sorumluluğumuzun toplumsal bir boyutu olduğunu, “Hiçbir günahkâr, başkasının suçunu
yüklenmez. İnsan için kendi gayret ve kazancından başkası yoktur. Ve tüm sa’yi (yaptıkları ve
yapmayı amaçladıkları) yakında görülecektir”237 ayetleri ise ahirette hesabımızın ve karşılığının bireysel
olduğunu bildirmektedir.

Bu nedenle her “TOPLUM’a; kendine özgü bir bedeni, beyni ve birikimi olan canlı bir
organizma gözüyle bakarsak, sorunlarını ve çözüm yollarını bulmak daha kolay hale gelir.
Meyveli bir ağaca, çocuğun başka, köylünün başka, şurupçu fabrikatörün başka, mobilyacının
başka, ziraat mühendisinin başka ve botanikçinin daha başka gözle baktığı gibi, hasta bir
toplum yapısına da, sosyoloji ve psikoloji doktoru gibi yaklaşabilenler, yeterli ve gerekli
reçeteler üretebilir. İnsan nefsi hem arınmaya, hem de azgınlaşmaya müsait bir fıtratla yaratıldığı
gibi238

bir toplum da hem düzelip örnek medeniyetler kurmaya, hem de dejenere edilip

yozlaşmaya ve yıkılmaya uygun vaziyettedir.
İşte bu noktada,değişim önderleri “beyin”, çekirdek kadrolar ise “cenin” yerindedir. Yeni
devrimleri onlar gerçekleştirecek, yeni cemiyetleri onlar şekilleştirecektir. Bütün merhaleleri onlar kat
edecek, büyük medeniyetler onların attığı temel üzerinde yükselecektir. Onlar çağları değiştirecek,
yeni fetihler ve yüce ümranlar inşa edecektir.
Bu lider şahsiyetin ve çok az sayıdaki çekirdek-öncü kuvvetin, yepyeni tarihlerin ve asırlar
boyu övülecek talihli projelerin altında imzaları bulunacak, şanlı ve şanslı toplum mühendisleri olarak
tarihe geçeceklerdir.
Evet, tarihi notlar almak, araştırıp tarihi olayları yazmak ve bunları okumak da bir maharettir…
Ama asıl marifet; tarihi doğru yorumlayabilmek…Daha da ötesi, yeni tarihler yapabilmektir. Ve tarihi
her zaman kötülerin değil bazen de iyilerin yazacağı yine tarihi bir gerçektir ve çok yakın
görülmektedir. Ve şimdilik bize düşen hala canlılık alameti görülen meyve ağaçlarına aşı yapma
gayretini sürdürmek, aşısı tutanları koruyup, suyuna sapına dikkat etmektir.
Özü sağlam, kökü sağlam olanlar dirilecek ve ileride bunlardan meyveler devşirilecektir. Görevimiz;
tebliğ, terbiye ve tedaviden vazgeçmemektir. Netice Allah’a aittir ve hidayet O’nun elindedir. Çünkü “Kur’an,
muttakiler için hidayet rehberidir.”239 “İnsan ancak Rabbinden korkanları uyarabilir.”240 “Davetçi,
sadece zikre uyan(kitabı ve kâinatı okuyan ve aklını kullanan) kimseleri inzar ve irşat edebilir.”241 “(Bu
Kur’an kalbi) Diri olanların uyarılması ve kâfirlerin üzerine (azap ve intikam) sözünün hak olması için
(indirilmiş) dir.”242

Öyle ise, merhametli ve metanetli bir doktor gibi, toplumun kimlik bunalımından ve
kültür yozlaşmasından kurtuluşuna öncülük etmelidir.
Kültür; bir toplumun ortak nefsi ve genel kişiliği yerindedir. Bir milletin inanç ve ahlâk temelleri, gelenek
ve görenekleri, örf ve adetleri, onların kültürünü, yani yaşam biçimini şekillendirir. Edebiyattan sanata,
zanaattan ziraata, siyasetten sosyal hayata... Kısaca yaşamın her alanında etkisi ve izleri görülecek olan
“kültür”, asırlar boyu zaman sürecinden süzülerek gelmiş olup, bir toplumun ortak DNA’sı gibidir. Nasıl bir
çocuk anne babasından ve atalarından birçok özellikler taşıyarak doğuyor ve yetiştiği ortamdan etkileniyorsa,
bir toplum da, tarihinden ve geçirdiği evrelerden kendisine miras kalan ortak düşünce ve değerlere sahiptir.

236

Enfal:45
Necm:38-40
238 Şems-10
239 Bakara:2
240 Fatır:18
241 Yasin:11
242 Yasin:70
237

108

Bir toplumun psikolojik, sosyolojik ve hatta politik yapısı, onların tarihsel pratiğinin izlerini yansıtıverir. Bir
kişinin, anne babasını, hısım akrabasını ve atalarını, doğup büyüdüğü ortamı ve yakınlarını inkâr etmesi ne
ise, bir toplumun kendi tarihini ve kültür temellerini inkâra kalkışması da aynı şeydir.

Bu durum ya delilik ve depresyon halidir; veya soysuzluk ve dejenerasyon alametidir.
Milli değer ve dinamiklerini unutarak veya tarihi köklerinden ve kültüründen koparılarak depresyona
uğramış bir toplumun düzelmesi, aynen bir beyin darbesiyle tüm geçmişini ve bilgi birikimini unutan bir
hastanın tedavisi gibi, onun önceki hayatını ve hatıralarını bilen birilerinin desteğiyle ve şok tedbir ve
tedavilerle yeniden kendisine gelmesini ve aslına dönmesini sağlamaktır. İşte bu şok tedavisi, “çekirdek
kadroların” sürekli ve etkili tebliğleri ve teşkilatlı çalışmaları olacaktır. Bu disiplinli ve düzenli gayretler,
dejenere olmuş toplumu yeniden kendisine ve öz kimliğine kavuşturacaktır. Kültür, bazılarının gerçekleri
çarpıtarak göstermeye çalıştıkları gibi sadece arkeolojik kazılar ve akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan
tarihi ve turistik kazıntılardan... Romantik zevkleri tatmin eden bazı folklorik eğlence ve oyunlardan ibaret
sayılmamalıdır. Ve hele İslam’ı bu kültürün bir parçası ve aksesuarı gibi gösterme çabaları tam bir şeytanlık
ve şarlatanlıktır. Çünkü İslam; bizim kültürümüze ruh ve şekil vermiş ve tarihler boyu toplumumuzu barış ve
başarıya yönlendirmiş değişmez ve eskimez ilahi bir dindir. Ve İslam, milletimize kesret içinde vahdet (çokluk
içinde birlik) uygarlıkları kurmalarını sağlamıştır. Yani çok farklı ve ayrı kültür ve kökenden toplulukların,
Osmanlıda olduğu gibi, asırlar boyu birlikte, güven ve bereket içinde yaşamanın yollarını açmış, kurallarını
öğretip yaşatmıştır.

Daha sonra, Batı karşısında düşürüldüğümüz yenilginin, acizlik ve çaresizliğin
oluşturduğu “aşağılık kompleksi” iki zıt görüş doğurmuştur:
1-Kendisi ve ailesi zillet ve sefalet içinde kıvrandığı halde, dedelerinin asalet ve servetiyle
övünen ve avunan züğürt misali, sık sık tarihteki zafer ve kahramanlık öykülerine sığınan hırçın ve
huysuz bir anlayış
2-Yine bu aşağılık kompleksiyle tarihine ve öz kültürüne tamamen isyan ve inkâr eden köksüz
ve soysuz bir anlayış... Birinciler “yobaz”lığın, ikinciler “yozlaşma”nın temsilcileridir. Yobazlar ve
yozlaşmışlar, yeniden diriliş ve öze dönüş hareketlerinin ve çekirdek ekiplerin en inatçı ve ifratçı
rakipleridir.
Örneğin bir kültürün alt kümelerini oluşturan:
Kılık-kıyafet konusunda: erkeklerin mutlaka şalvar cübbe, kadınların çarşaf peçe giymesi gerektiğini
savunanlar yobazlığın... Sokaklarda ve ekranlarda en mahrem yerlerini sergilemeyi, edep ve haya
duygularını çiğnemeyi ilericilik sayanlar yozlaşmanın temsilcileridir. Yemek-içmek hususunda: İlle de yerde
ve elleriyle yemek gerektiğinde ısrar edenler yobazlığın... Batılılar öyle yapıyorlar diye, sofralarından içki ve
domuz eti gibi murdar şeyleri eksik etmeyenler yozlaşmanın örnekleridir.
Düğün-dernek olayında: Efendimiz bile böylesi günlerin şenlikli ve eğlenceli geçirilmesini istediği halde,
takvadır diye düğün, nişan ve sünnet törenlerini cenaze ilahileri ve cehennem sohbetleriyle, taziye evine
döndürmek yobazlığın... Ama dansözlerle, viskilerle... Tabak kırmaklarla, tabanca sıkmaklarla çılgınlaşmak
ise yozlaşmanın alametidir.
Bayram-tören sırasında: Toplu tanışma, dayanışma ve kaynaşma günleri olan dini bayramları,
herkesten kaçıp özel tatil ve seyahat fırsatı olarak görmek... Ve yine resmi törenlerde, mehter marşı yerine
Mozart’ın senfonisini çalıp dinlemeyi ilericilik zannetmek yozlaşmanın ve aşağılık kompleksine kapılmanın bir
ifadesidir.

Ve tabi toplum bu kültür ve kimlik bunalımına, bu yobazlaşma ve yozlaşma ortamına
kendiliğinden ve birdenbire gelmemiştir. Uzun tahribatlar ve nefsinde (özünde)ki değerlerden
kopmalar sonucu adım adım dejenere edilmiştir. Cengiz’in torunlarının ve Moğol tatarlarının
Bağdat’ı yakıp kütüphaneler dolusu kitabı Dicle’ye dökmeleri... İspanya Endülüs Emevilerinin
yenilmesi üzerine batılı barbarların, tıp, matematik, mimari ve hendesi gibi müspet ilim dallarıyla
ilgili bin kadar eseri bırakıp, diğer bir milyon kitabı Gırnata, Kumkapı meydanında yakıp kül
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etmeleri... Siyonist Yahudilerin Filistin işgali sürecinde Kudüs, Gazze, Askalan ve özellikle
Trablus’ta 3 milyon cilt ilmi ve İslami eseri yakıp yırtmaları ve buldozerlerle toprağa gömmeleri...
Ve ülkemizde, bir neslin, atalarının asırlar boyu çok büyük emeklerin ve birikimlerin
sonucu olarak ortaya koydukları ilim ve kültür hazinesi eserlerini okuyup anlamaktan bile
mahrum yetiştirilmeleri yetmiyormuş gibi, özellikle İnönü’nün şeflik döneminde milyonlarca
kitabın ve tarihi belgenin yurt dışına ve yok pahasına satılmasına ve kaçırılmasına fırsat
vermeleri, Müslüman toplumların hangi gaflet ve ihanetler sonucu yozlaşarak bugünkü aşağılık
kompleksine düştüklerini ve ne için kültür emperyalizmine boyun eğdiklerini gösteren tarihi ve
talihsiz örneklerdir.
İşte bu toplumu yeniden canlandırmak... Nefislere yerleşmiş yanlış ve yamuk düşüncelerden ve
aşağılık kompleksinden kurtarıp, öz benliğine ve gerçek kimliğine kavuşturacak olan “çekirdek kadrolar”,
yobazlarla yozlaşmışlar arasındaki uçurum üzerindeki bir köprü gibi olacak mutlu ve kutlu bir ekiptir. Biz bu
kitabımızda; özelde nefsimizdeki-ruhumuzdaki, genelde ise toplumdaki, yani fert ve cemiyet planındaki
imani, ahlâki ve kültürel yozlaşmanın nedenlerini, neticelerini ve düzelme çarelerini ve her birimize gerekli
olan sorumluluk bilincini, nasibimiz nispetinde ortaya koymaya gayret ettik...
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CAHİLİYE KÜLTÜRÜ VE YOZLAŞMA
İnanç ve ahlâktan yoksun, Haktan ve hayırdan uzak insanlar “cahiliye toplumu”dur ve
böyle ortamlarda her türlü yozlaşma kaçınılmaz hale gelir. Çok modern imkânlara kavuşmaları,
yüksek teknoloji kullanmaları ve müsbet bilimlerde büyük ilerleme sağlamaları bir toplumu
cahiliye ahlâkından kurtarmaya yeterli değildir.
Kuran’ın Zümer suresinde, ahirette insanların hesaba çekilmesinden bahsedilirken onların, cennete ya
da cehenneme “gruplar” halinde yollanacakları haber verilir.243 Bir diğer ayette de mahşer günü,
önderleriyle birlikte hesaba çağrılan “insan grupları”ndan bahsedilir.244 Yani insanlar ahirette her ne kadar
kişisel olarak hesaba çekilseler de, genelde hesabın öncesinde ve neticesinde gruplar halinde bir
muameleye tabi tutulacakları bildirilir. Herkes kendininkine yakın ve benzer konum ve durumlara sahip
kişilerle aynı grupta yer alır ve onları benzer akıbetler beklemektedir. Cennete veya cehenneme girer, benzer
derecelerde ceza veya mükâfat görür. Buradan hareketle, insanın dünyada iken hangi “insan grubu” içinde
yer aldığının da son derece önemlidir. İlk bakışta, yeryüzünde birbirinden farklı çok sayıda grup varmış gibi
görünse de insanlar gerçekte iki ana sınıftan meydana gelir. Bunlar, Allah’a ve ahirete iman eden ve

hayatlarını buna göre düzenleyen mümin topluluğu ile, Allah’ı ve ahireti tanımayan ve buna göre
davranan inkârcılar taifesidir. Allah ve ahiret inancından yoksun olan ikinci gruba, içinde bulundukları
büyük şuursuzluk ve bilgisizlik nedeniyle, Kurani bir terim olarak “cahiliye toplumu” adı verilir. Bu
toplumun değer yargıları, ahlâki kıstasları Allah’ın koyduğu hükümlere göre değil, yanlış ve çarpık cahiliye
hükümlerine göre belirlenmiştir.

Ahiret günü cennete sevkedilenler arasında yer alabilmek, ancak bu dünyada da
müminlerin tarafında olmakla ve hakkı hakim kılma mücadelesine katılmakla mümkün hale
gelir. Bunun ilk aşaması ise insanın içinde bulunduğu cahiliye toplumunu terketmesidir.
Nitekim inkârcılardan “kopup-ayrılmak” Kuran’ın açık bir emridir: “Onların demelerine karşı sen sabret
ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum ile) kopupayrıl.”245 Kur’an’daki örnek müminlerin, en başta da peygamberlerin izlediği yol budur. Örneğin Hz. İbrahim,
inkârcı kavmine şöyle seslenmiştir: “Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve
Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım.”246
Bu kopup-ayrılma fiilen olduğu gibi kalben ve zihinsel olarak da gerçekleştirilmelidir. Fiilî olarak, insan
cahiliye toplumunun üyeleri ile değil, müminlerle birlikte olmak için özel bir gayret göstermelidir. Bu birinci
şarttır; fakat bunu yaparken zihinsel ve ruhsal olarak da, cahiliye kültürünün tüm etkileri yok edilmeli,
bilinçaltındaki tüm telkinleri ve kalıntıları temizlenmelidir. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildir. Zira normal
bir insan zaten görüp tanıyınca doğal olarak imanı küfre tercih eder; küfrün maddi ve manevi pisliklerinden
temizlenmek ister. Çünkü iman; insan için faydalı olan, insanın ruhuna zevk verip olgunlaştıran tüm
güzellikleri içinde barındıran bir hidayettir. Allah, cennette olduğu gibi dünyada da, müminlere hiç bir
inkârcının ulaşamayacağı maddi-manevi lezzetleri, nimetleri ve güzellikleri, cennetin bir numunesi olarak
sunuvermektedir. Müminler, cennetteki sonsuz nimeti, büyük ihtişam ve estetiği takdir edebilecek bir
duyarlılığa sahip oldukları gibi, dünyadaki nimetleri de takdir edebilecek ve şükrünü yerine getirecek şuurlu
ve huzurlu kimselerdir.

Buna karşın inkâr ise, insanın ruhunu sıkan, onu ağır baskılar, hırslar, saplantı ve tutkular
altında

boğan,

onu hayatın

güzelliklerinden

mahrum

kılan

bir

sistemdir.

Müminlerle

kıyaslanmasa da, kâfirlere imtihan maksadıyla verilen bir takım nimetler, onun azabını arttırmak
için bir fitnedir. Meşhur bir İslam aliminin benzetmesiyle bu nimetler “zehirli bal” gibidirler.
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İnkarcılar daha bu nimetleri tadarken bile, bunların içindeki azabın acısını hissetmektedir,
zalimlerin ahiretteki azabı daha dünyadayken peşlerine takılmış gibidir.
Burada önemli bir İlâhi sırra da değinmek gerekir: imanı sevmek ve onun insana getirdiği maddi ve
manevi lezzetlerden zevk alabilmek, küfürden ise nefret edip onu çirkin görmek, her ne kadar doğal
görünseler de aslında tamamen Allah’ın lûtfu sayesinde kavuşulan nimet ve meziyetlerdir. Allah bu metafizik
durumu bir ayette şöyle bildirir. “... Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-

çekici kılıp yerleştirdi ve size inkârı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu
bulmuş (irşad) olan kimselerdir.”247
Buna karşın Allah, bu büyük lütuf ve ihsanının değerini müminlere göstermek için aynı durumun tersini
küfür için de halk etmiştir. Bunun sonucunda ise inkârcılar imanın içerdiği güzellikleri “mucizevî bir
biçimde” görememekte, aksine cahiliyenin; pis, karanlık, sıkıntı verici sisteminden zevk alıp sürünmektedir.
Teknik ifadeyle, algılarında bir bozukluk ve kopukluk vardır; bu tesadüfen oluşmuş bir bozukluk değildir; Allah
tarafından özel olarak verilmiştir. Allah, küfür sisteminin içerdiği tüm pislikleri ve kötülükleri, inkârcılar için
“süslü” kılmıştır. Kuran bu sırrı şöyle haber verir: “Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde

bulunan kimse, kötü ameli kendisine ‘süslü ve çekici gösterilmiş’ ve kendi heva (istek ve
tutku)larına uyan kimseler gibi midir?”248
Küfrün önde gelenleri arasında bu “süslü ve çekici görme” olayı öyle boyutlara varmıştır ki bunu
adeta yaşam felsefesi haline getirmişlerdir. Örneğin Masonlar kendi kaynaklarında pislik ve rezillikten zevk
alanları şöyle övmektedir: “Köpek için kemiğin, domuz için dışkının çekici bir tadı olmasaydı, onlar bu
maddelerle karınlarını doyurmak isterler miydi? Rezilliklerin her çeşidinden ayrı bir tat alan güçlü
kişileri ayıplamayınız.”249
Görüldüğü gibi, eğer insan imanın verdiği açık ve berrak ruh haline ulaşamazsa, cahiliyenin karanlık
ve tiksinti verici dünyasını “süslü ve çekici” bulmaya, o dünyaya karşı içinde bir eğilim hissetmeye yönelir.
Hayatın her anına müdahale eden, insan zihninin her noktasını etkileyen cahiliye sistemi, müminlerin arasına
yeni katılmış ya da müminlerin arasında olup da gerçek bir imani olgunluğa ulaşamamış kimseleri de
olumsuz yönde etkileyip onlara zarar verebilir. Zayıf imana sahip kişi böyle bir yara aldığı takdirde
müminlerin elindeki büyük nimetleri bırakarak, cahiliyedeki basit ve aldatıcı bazı “süs”lere saplanabilir.
Bilinçaltında cahiliyeden kalmış bir takım, duygusallık, maceracılık, gösteriş yapma arzusu gibi nefsanî
eğilimleri küfrün arasında tatmin etme arayışları da, kişiyi zamanla inkârcıların arasına iten etkenlerdendir.
Sonuç olarak yapılması gereken, cahiliye toplumunu tam olarak terketmek, ona hiç bir şekilde eğilim
göstermemek ve bilinçaltındaki cahiliye kırıntılarını köklü olarak temizlemektir. Bu başlıkta, imanı zayıf bir
kişinin küfür ortamına nefsanî olarak eğilim göstermesinin altında yatan sebepleri, şeytanın bu konudaki
saptırma yöntemlerini, müminlerin hangi şartlarda küfürle birlikte olabileceği, küfür ortamında bulunmanın
zararları, her türlü şartta müminlerle birlikte olmanın gerekliliği gibi konuları Kuran ayetleri ile inceleyeceğiz.

Zayıf İmanlı Kişinin Küfür Ortamına Eğilim Göstermesinin Başlıca sebep ve
sonuçları:
“Kim imanından sonra Allah’a (karşı) inkâra sapıp da, -kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde
baskı altında zorlanan hariç- inkâra göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah’tan bir gazab vardır ve
büyük azab onlarındır. Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve
şüphesiz Allah’ın da inkâr eden bir topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir.” “Onlar, Allah’ın,
kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir.
Şüphesiz, onlar ahirette ziyana uğrayanlardır.”250

Müminlerle birlikteymiş gibi göründüğü halde inkârcıların bulunduğu ortamlara eğilim
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gösteren kişiler her devirde, her Müslüman topluluğunun arasından çıkmıştır. Bu tür
kimseleri üç gruba ayırabiliriz:
- Mümin olup, yaşamını da Kuran’a göre düzenlediği halde hata ve gaflet sonucu geçici olarak
bu tür bir eğilim gösteren kesimler;
- İslam diniyle yeni tanışıp da bilgi eksikliği nedeniyle Kurani yaşam tarzına tam olarak uyum
gösterememiş, eski hayatından henüz gerçek manada kopamamış kimseler;
- Uzunca bir süredir müminlerle birlikte olduğu halde hayatını ve düşünce yapısını Kurani
ölçülere göre düzenleyememiş, imani derinliği elde edememiş ve nefsinin kontrolünden çıkmayı
başaramamış zayıf iradeli kişiler.
Bunlardan birinci gruba dâhil olanlar, anlık olarak nefislerine uymaları sonucunda böyle bir hataya
düşmektedir. Ancak uyarıldıktan ve yaptıkları hata kendilerine tarif edildikten sonra, tevbe edip Allah’tan
bağışlanma dilenmektedir. Aynı hatayı tekrarlamaktan da kaçınıp kötülükten vazgeçilmektedir. İkinci
gruptakiler ise İslam’la yeni tanışmış kimselerdir ve dolayısıyla henüz eğitim aşamasından geçilmektedir. Bu
nedenle, samimi oldukları takdirde, gerekli dini bilgiyi edindikten sonra bu tür hataları tekrarlamamaları
umulabilir. Ancak içinde bulundukları geçiş aşamasını bir fırsat olarak görmeye, kendilerine gösterilen
esnekliği istismar etmeye çalışırlarsa, Allah katında son derece kötü bir konuma düşecekleri de kesindir.
Bu gruplar arasında ahiretleri açısından en tehlikeli konumda olanlar, üçüncü gruptakilerdir. Bunlar o
kadar zaman içerisinde edindikleri onca bilgiye, müminler arasında geçirdikleri uzun süreye rağmen, hala
Kuran’da tanımlanan ihlâslı ve samimi mümin modeline ulaşmış değildir. Bu nedenle de şeytanın ve
nefislerinin kışkırtmalarına son derece açık ve hazır vaziyettedir. Ne yanlarında bulunan müminlerdeki güzel
örneklerden istifade edilmekte, ne de kendi hatalarından ibret alıp vazgeçilmektedir. Çoğunlukla da
kendilerinin haklı ve doğru yolda olduklarını zannedip, düzelmeyi, öğüt almayı gerektirecek bir durumları
olmadığını sanıp nefsin peşinde sürüklenmektedir. Kalplerinde köklü bir manevi değişiklik yapamadıkları
takdirde, bu tür kimselerin müminlerin arasında fazla barınamayacakları Allah’ın kesin bir haberidir. Kendi
rızalarıyla müminler arasında kalmak isteseler dahi, Allah buna izin vermeyecektir. Çünkü bunlar nefslerinin
fücurunu sürdürmekte, içlerindeki pisliği temizlemeye girişmemektedir. Allah ise kesin olarak pisi temizden
ayıracağını vadetmiştir: “Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırdedinceye kadar müminleri,

sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir...”251 Üç gruba ayırdığımız bu
kişileri küfür ortamlarına girmeye ve küfürle birlikte olmaya yönelten de işte, nefislerinde barındırdıkları bu
pislikler ve bunlardan kaynaklanan hastalıklı düşüncelerdir.
Algı ve Mantık Bozukluğu: Küfrün “Süslü ve Çekici” Kılınması
İnsanı müminlerin arasından küfrün çirkin ortamına girmeye yönelten sebeplerin en önemlisi “algı ve
mantık bozukluğu” halidir. Allah, tam anlamıyla iman eden, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan samimi
müminleri hem dünyada hem de ahirette rızasına, rahmetine ve nimetine kavuşturacağını Kuran’ın pek çok
yerinde belirtmiştir. Allah’ın bu vaadine kavuşan resuller yine Kuran’ın birçok yerinde örnek gösterilmiştir. Hz.
Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zülkarneyn, Hz. Yusuf, Allah’ın kendilerine güç, iktidar, mülk ve nimet verdiği bu
üstün şahsiyetlerdendir:
“Andolsun, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik: “Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre
üstün kılan Allah’a hamdolsun.” dediler. Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve dedi ki: “Ey insanlar,
bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık
bir üstünlüktür.” Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler
halinde dağıtıldı.”252
“Andolsun, biz Davud’a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik. “Ey dağlar, onunla birlikte (Beni
tesbih edip) yankıyla ses verin” (dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri yumuşattık.
“Geniş zırhlar yap, (onları) düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben, sizin
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yaptıklarınızı görenim” (diye vahyettik). Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay
(mesafe) olan rüzgâra (boyun eğdirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında
Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Onlardan kim bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa,
ona çılgın ateşin azabından tattırırdık. Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde
çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. “Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın.”
Kullarımdan şükredenler azdır.”253
“Gerçekten, biz ona (Zülkarneyn) yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden
bir yol (sebep) verdik.”254 “(Zülkarneyn) Dedi ki: “Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla
yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkân), daha hayırlıdır....”255
“İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkân (iktidar) verdik. Öyle ki, orada dilediği yerde
konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.
Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.”256
Aynı şekilde, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa gibi birçok peygamber de kavimlerinin inkâr edenleriyle
bir süre mücadele ettikten sonra kendilerine tâbi olan salih müminlerle birlikte onlara üstün gelmişler, onların
ardından yeryüzüne mirasçı konumuna erişmişlerdir. Allah böylece, önceki nesillerden örnekler verirken
bugün yeryüzünde yaşayan salih müminleri de müjdelemektedir. Samimi ve ihlâslı müminler de Allah’ın bu
vaadinin gerçekleşmekte olduğuna bizzat yaşayıp şahitlik etmektedirler. Bir yandan da Allah’ın sınırsız
rahmetini daha da yayıp genişletmesini ummaktadırlar. İşte gerçekten iman etmiş halis müminler için Allah’ın
yeryüzündeki kanunu budur, ahirette ise kendilerini çok daha üstün, hayırlı ve süreklisi beklemektedir.
“De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki:
“Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir
topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.”257 ayeti bu gerçeği haber vermektedir.
Sonuç olarak Allah kendi yoluna ve rızasına uyan müminlere dünyada sahip olunabilecek her türlü
mal, mülk ve nimeti vermiştir; bunu artıracağını da vadetmiştir. Bunlar inkârcıların sahip olduklarından çok
daha kaliteli, çok daha temiz, güzel, estetik ve zevk vericidir. Çünkü müminler her zaman seçici oldukları için,
her şeyin en temizine, en iyisine sahip olma gayretindedir. Hal böyleyken bir kişinin, müminlere verilen

bunca nimet ve bolluğa, rahmet ve berekete, seçkinlik ve üstünlüğe, yaşayarak şahit olduğu
halde, küfrün tiksinti verici ortamlarına özenmesi, onların arasına girerek nefsine bir takım ucuz
tatmin yolları gözetmesi onun iman boyutundan çok daha başka bir boyutta olduğunun
göstergesidir. Böyle bir kişinin aklının tamamen örtüldüğü, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan,
güzeli çirkinden ayırdedemeyen, bütün algıları bozulmuş, şuuru kapanmış birisi haline
dönüştüğü bellidir. Zira küfrün bütün o olumsuz özelliklerine, Allah’ın nezdindeki durumuna
rağmen, küfürde hala süslü, çekici, cazip bir yön bulması, şeytanın yandaşları olan inkârcıları
kendisine yakın görmesi ve onlarla birlikte bulunmaktan bir rahatsızlık hissetmemesi, şaşırıp
sapmışlığının açık bir göstergesidir: “Kötü olarak işledikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da

onu güzel gören mi (Allah katında kabul görecek)? Artık şüphesiz Allah, dilediğini saptırır,
dilediğini hidayete eriştirir. Öyleyse, onlara karşı nefsin hasretlere kapılıp gitmesin.
Gerçekten Allah, yaptıklarını bilendir”258 ayeti bunu bildirmektedir.
Bu korkunç durum kişiye ya daha sonradan da musallat olabilir:
“Bu, onların iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini
mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar.”259 Ya da başından beri kalbinde gizleyip bir müddet mümin
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taklidi yaptıktan sonra açığa çıkıp gözler önüne serilir: “Size geldiklerinde: “İnandık” derler. Oysa onlar
inkârla girmişlerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Allah, gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir.”260

Ancak sonuç olarak her ikisinin de vardığı nokta aynıdır. Bu tür insanlara mühlet
tanınması ve bunların bir süre müminlerin arasında tutunabilmeleri de elbette birçok ilahi
hikmeti içinde barındırmaktadır. Bu hikmetlerden bazısı şunlardır:
- Müminlerin bu durumdan ibret alıp Allah’ın azap ve saptırmasından kimsenin garantide
olmadığını görerek benzer bir duruma düşmekten şiddetle kaçınmaları. Dolayısıyla Allah’tan
olabildiğince korkup sakınmaları;
- Kendilerine imanı sevdirip küfrü çirkin gösteren Allah’a hamd ve şükürlerini arttırmaları;
- Hz. Süleyman’ın şeytanları dinin menfaatine kullanması gibi, Allah’ın, münafık karakterli bu
kişileri de belli bir süre İslam’ın ve müminlerin yararına hizmetler yaptırması;
- Münafıkların bu şaşkınlık ve sapkınlıklarına müminlerin, şahit olmaları, münafıkların da
böylece ahirette öne sürebilecek hiçbir haklı gerekçe ve mazeretlerinin kalmaması.
Cahiliyeden Bilinçaltında Kalmış Çeşitli İstek ve Komplekslerini Tatmin Etme Amacı:
Cahiliyeden geldikten sonra geçmiş hayatını kökünden silip, “binasının temelini Allah korkusu ve
hoşnutluğu üzerine” kuramamış bir insan, bilinçaltında hala cahiliyeye ait bazı karakter özellikleri ve
eğilimler taşır. Bu insan, aslında cahiliye toplumunun putlarını kalbinden bütünüyle söküp atamamış,
yalnızca bunların üstünü kapatmıştır. Dolayısıyla, söz konusu putların rağbet gördüğü cahiliye ortamına karşı
içten içe bir özlem duymaktadır. Çünkü bu putlarını tatmin edebileceği yegâne ortam bu küfür ortamıdır. Bu
ortamın ürünü olan; gece hayatı, romantizm, flört psikolojisi, maceracılık, kabadayılık ruhu gibi psikolojiler,
güzellik ve zenginliğiyle övünme, gösteriş yapma gibi ilkel zevkler, uygun ortamı bulunca tekrar su üstüne
çıkacaktır. Bu tür bir insan, bilinçaltında taşıdığı bu cahiliye karakterini zaman zaman bilinç üstüne çıkarıp
bunu uygulayabileceği uygun ortamları kollamaktadır. Bu ortamların müminlerin bulunduğu ortamlar
olamayacağı açıktır. Geriye ise sadece küfür ortamı kalacaktır. Özellikle imanla yeni tanışmış kimselerin bir
kısmının bilinçaltlarında cahiliye döneminden taşımış olabilecekleri bozuk karakter şöyle ortaya çıkmaktadır.

- Bazı özelliklerden ötürü övünme, gösterişe yönelme ve insanlardan ilgi görme
arzuları!
Eski hayatlarında sahip oldukları bir takım maddi ve fiziksel özelliklerinden dolayı
çevresindekilerin ilgi ve iltifatlarına alışık olan kimseler İslam’la tanıştıktan sonra, kimi zaman,
müminlerden de bu ilgi ve iltifatları ummaktadır. Ancak, kendilerindeki bu -güzellik, yakışıklılık,
popülerlik, zenginlik, sosyal statü, makam-mevki, vb. gibi- özelliklerden dolayı dışarıda
gördükleri ilgi, iltifat ve hayranlığı müminlerin arasında aynı anlamda bulamayacaktır.
Müminlerin övgü ve iltifatları şahsın kendisine değil, onda tecelli eden bu özelliklerin gerçek
sahibine, yani Allah’a olacaktır. Kuran’a göre, “... Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır,
övülmeye layık olandır”.261 Dolayısıyla ne müminlerin, ne de İslam’ın kimsenin güzelliğine,
zenginliğine, zekâsına, kariyerine ya da sosyal konumuna ihtiyacı yoktur. Müminler, insanları bu
tür özelliklerine göre değil, takvalarına göre değerlendirip davranır. İnsanların değil ancak
Allah’ın rızasını gözetmekle emrolunmuşlardır.
İnsanın övünmek, gösteriş yapmak için mutlaka belirgin fiziksel, maddi ya da sosyal özelliklere sahip
olması da gerekmez. Her insanın nefsinde, herhangi bir konuda insanlara karşı hava atma, gösteriş yapma,
övünme eğilimi potansiyel olarak vardır. Nefsin fücurları arasında yer alan bu “övünme” duygusunu Allah,
dünya hayatının ahirete bakmayan boş, aldatıcı, oyalayıcı, göz boyayıcı yüzünün özellikleri arasında
saymaktadır:
“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama’, bir süs, kendi
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aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusu’dur...”262
Müminlerin arasında Kurani bilgi ve terbiyeyi aldıktan ve nefsini tanıdıktan sonra, samimi bir mümin,
övgü peşinde koşmanın gerçekte ne kadar basit ve küçük düşürücü, Allah katında ne kadar utanç verici
olduğunu anlayıp ve bakış açısını ona göre düzeltecek ve ayarlayacaktır. İmanı kalbine tam olarak
yerleştirememiş bir kişi ise, terkedemediği o eski cahiliye kafasıyla, nefsindeki övülme ve yüceltilme isteğini
tatmin etme yolları arayacaktır. Bunun için küfrün arasına karışabileceği fırsatlar kollayacaktır. Bu şekilde
gururunun okşanmasını, gerçekte Allah’a ait olan, fakat imani eksikliği sebebiyle kendisine malettiği
özelliklerinden ötürü nefsinin yüceltilmesini arzulamaktadır ki bu şeytan damarıdır. Dışarıda, “üzerine
giydiğin çok yakışmış”, “çok yakışıklısın”, “çok güzelsin” şeklinde iltifatlarla karşılaştığında nefsi
bundan büyük bir haz duyar, gururu okşanır. Müminlerin sevgi ve ilgisi ise insanların takvası ve Allah’a olan
yakınlığı ile doğru orantılı olduğundan, bu ilgi ve sevgi onun nefsini tatmin etmeye yeterli olmamaktadır.
Böyle bir kişi, nefsindeki gösteriş yapma, avami dille, “hava atma”, “trip atma” gibi ilkel cahiliye
duygularını müminler arasında yaşatmaya çalışırsa, ne kadar komik ve acınacak hale düşeceğinin
farkındadır. Bu nedenle, bu hislerini yaşatabileceği en uygun ortam olarak küfür ve cahiliye ortamını
bulmaktadır. Cahiliyeden kalma bu eğilimlerini tatmin edebilmek için nefsi onu küfür ortamlarına itip
durmaktadır. Allah’ın din yolunda sarfetmesi için kendisine emanet ettiği mal, mülk, imkân ve serveti
müminlerin arasında nefsanî amaçlarla kullanamayacağını anlamıştır. Bu yüzden, bu imkânları eline
geçirdiğinde vaktinin büyük bir bölümünü küfrün arasında geçirmeye çalışır. Oysa, yalnızca Allah’ın
emanetleri olan bu imkân ve nimetlerle küfrün arasında nefsini yüceltmeye çalışması, bunları heva ve hevesi
doğrultusunda kullanması, ruhuna sıkıntı vermekten ve günahını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Biraz etraflıca düşünüldüğünde bu ruh halinin, küfrün övgü ve iltifatlarından hoşnut olmak,
ona değer verip arzu duymak ve onu ciddiye almak anlamına geldiği kolayca anlaşılır. Oysa,
Kur’an’da, küfre sapanlar hakkında “kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır
bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha
aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır"263 buyurmaktadır. Bu durumda, ayette çok açık bir
şekilde tarif edilen inkârcıların ilgi ve iltifatlarına değer vermek onları önemsemek elbette
yanlıştır. Aynı zamanda şeytana yandaşlıktır. Zira kâfirlerin ve zalimlerin mümine iltifat etmesi,
bir köpeğin ona yaltaklanmasından, yaranmaya çalışmasından daha kıymetli bir olay
sanılmamalıdır. Hatta üstteki ayetin belirttiğine göre daha da aşağı ve bayağıdır. İnsan, gösteriş
yaparken etrafındaki inkârcıların kendisini görüp takdir ettiklerini zannetmesi de bir yanılgıdır.
Oysa bu şekilde yalnızca kendisini kandırır. Çünkü etrafında dolaşan insanların hangilerinin,
“Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakları elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var?
Yoksa işitecek kulakları mı var... ... Onları sana bakar (gibi) görürsün, oysa onlar görmezler
bile"264 ayetlerinde tarif edilen, insan şeklindeki ruhsuz et ve kemik görüntülerinden olup
olmadığını anlayamamaktadır.

- Tatilci ve maceracı ruhu sürdürme arayışları
İmanı tam olarak kalbine yerleştirememiş olanların bazıları da, cahiliyeden taşıdığı tatilci ve maceracı
ruhu yaşatmak, heyecan ve yenilik aramak için küfrün ve cahili kültürün arasına karışmaya fırsat
kollamaktadır. Bu tip kimseler huzursuz, fırtınalı bir ruh haline sahip olduklarından, müminlerle rahatça
biraraya gelebilecekleri ortamlarda daralıp rahatsız olmaktadır. Her fırsatta bir bahane bularak kendilerini
dışarı atmaktadır. Cahiliyenin, “Cumartesi şuraya takılınır, Pazar günü şöyle yapılır” gibi klasik hafta
sonu ya da tatil sendromları da bu zihniyetin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu psikolojiye giren insan,
kendisini, yaz geldiğinde tatile gitmek ya da hafta sonu olduğunda eğlence yerlerine sürüklemek yönünde
şartlamıştır. Bunu büyük bir hedef saymaktadır ve bu hedefe ulaşmadıkça da rahatlayamayacağını
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sanmaktadır. Oysa gerçek bir mümin böyle zaaflardan arınmıştır. Çünkü onun için en büyük hedef, Allah’ın
rızasını kazanmak, O’na yaklaşmak, O’na kul olmanın lezzetini yaşamaktır. Dünyevi zevkler, yalnızca
Allah’tan gelen birer nimet ve imtihan vesilesi olarak algılanır ve Allah’ın dilerse bunları verip bağışlayacağı,
dilerse geri tutacağı devamlı hatırlanır. Müminin bundan dolayı sıkıntı çekmesi, strese girmesi yakışık
almayacaktır. Kalbi, dünyevi maceraların, basit kaçamakların, küçük zevklerin heyecanı ile değil, Allah’ın
zikrinin ve O’nu bilmenin heyecanı ile dolup taşmaktadır. Müminin asıl zevki, Allah’ın rızasını kazanmaktadır,
dolayısıyla en büyük huzura ve tatmine ulaşmaktadır. Allah, kitabında müminlerin bu vasfını şöyle anlatır:

“Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun;
kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olacaktır (huzura kavuşacaktır).”265
- Kabadayılık ruhunu yaşatma çabası
İmanı kalbine yerleştirememiş olan kişi, müminler arasında asla kabul görmeyecek olan

delikanlılık damarını da ancak küfür arasında yaşatabileceğine, bu ruhu küfürle birlikte
paylaşabileceğine kanaat getirip küfrün ve cahiliye kültürünün bulunduğu ortamlara meyledecektir.
Geçmiş hayatından üzerinde getirdiği ve müminlerin arasında onay görmeyeceğini bildiği; kavgacılık,
saldırganlık, alaycılık, şiddetten zevk alma gibi ilkel, yabani içgüdülerini bu ortamda tatmin etmeye
yönelir. Futbol maçlarına giderek fanatik ve saldırgan tavırlarla etrafa sataşmak, bağırıp çağırıp kavga
çıkarmak, kargaşa ortamlarından hoşlanmak bunun en yaygın örneklerindendir.
Etrafımızdaki cahiliye toplumunu gözlemlediğimizde, bu saldırgan, küstah, vahşi, kaba insan modelinin
farklı türleri rahatlıkla görülebilir. Kuran da bu insan modelini, “yemin edip duran, aşağılık... hayrı
engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr, zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik...”266
İfadeleriyle tarif etmektedir. Böyle bir karakter yapısını koruyan insan, kendisine ne kadar “Müslüman” derse
desin, sonuçta cahiliye toplumunun bir üyesidir. Müslümanlığıyla övünmesi de, takım tutma ve taraftarlık
yapma zihniyetinin bir uzantısından başka bir şey değildir. Bu nedenle, inananlarla değil, inkârcılarla,
kendisiyle aynı ruhu paylaşanlarla birlikte olmaya eğilim göstermesi son derece normaldir.
Buraya kadar maddeler halinde sıraladığımız nefsanî eğilimlerin kaynağı; insanın iman etmeden
önce sahip olduğu ve tam anlamıyla yokedemediği cahiliye kırıntılarının tekrar su yüzüne
çıkıvermesidir. Böyle bir duruma düşmemek için nefste cahiliyeden kalan bütün küfür ve şirk
tohumlarının kökünden temizlenmesi, sökülüp atılması gereklidir. Allah Kuran’da, insanları denemek
için “nefse fücurunu ilham ettiğini” bildirmiştir. O halde nefste yaratılıştan bir takım pisliklerin
bulunması tabiidir. Önemli olan kararlı bir mücadeleyle nefsi bu pisliklerden temizleyip arındırarak
Allah’ın sınırlarına mutlak bir bağlılık göstermektir. Aksi takdirde, “Asla, hayır; onların kazandıkları,
kalpleri üzerinde pas bağlamıştır. Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun
tutulmuşlardır. Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır”267 ayetlerinde belirlenen
kişilerden olmak hiç de uzak bir durum değildir. Bir zamanlar; mümin, müttaki ve mücahit geçinen
bazı tiplerin sonunda Yahudi odaklara ve masonlara yanaşıp yaltaklık etmesi de bunun günümüzdeki
örnekleridir.
Bu pislikleri kökünden temizlemeden geçici yöntemlerle örterek bilinçaltına sıkıştırmak, bunları
görmezlikten gelmek ya da dışa vuran belirtilerini gidermeye çalışmak asla kesin bir çözüm değildir. Çünkü
bilinçaltına ve kalbin derin katmanlarına gömülen bu pislikler zamanla birikip eninde sonunda cerahat
patlaması şeklinde deşilecektir. İnsan bunları gizlemeye çalışmakla sadece kendini aldatıverir, çünkü
“Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir”.268 Ve Allah “sinelerin özünde saklı duran” bu
pislikleri mutlaka deşip münafıkları deşifre edecektir. Bunların ahirette ortaya çıkması ise insan için en
korkunç olanıdır. Bir ayette bu olay şöyle tarif edilir: “Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların
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‘deşilip dışa atıldığı,’ Göğüslerde olanların derlenip bir araya getirileceği zamanı? Şüphesiz,
o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.”269
Buraya kadar saydığımız türden kişiler, Kuran’da tarif edilen “kesin bilgiyle iman etmiş” mümin
modelinden oldukça uzak bir yapı gösterirler. Bunların imanı da: müminlere sempati hissetme, onları kalben
destekleme, İslam’ı güzel bir ahlâk sistemi olarak görme şeklindedir. Bu insanlar, her ne kadar kendilerini
mümin olarak tanımlamak isteseler de gerçek müminler gibi imani derinliği tam olarak elde edememişlerdir.
Allah’la yakınlığı gerektiği gibi kuramamış ve yüzeysel boyuttan henüz çıkamamış oldukları için, “mümin”
değil, ancak belki “müminliğe geçiş aşamasında” sayılabilirler. Kuran bu insanların durumunu şöyle
bildirir:
“Bedeviler, dedi ki: “İman ettik.” De ki: “Siz iman etmediniz; ancak “İslam (Müslüman veya
teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah’a ve Resûlü’ne itaat
ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok
esirgeyendir.”270 Ancak bu geçiş aşamasının mutlaka bir sonuca varacağının, sürekli bu halde
kalınamayacağının da iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca bu aşamanın uzaması, kişinin herhangi bir gelişme
göstermemesi, gaflet ve günah halinden memnun olması da aslında oldukça tehlikelidir. Çünkü bu durum,
kişinin artık yolunu seçtiğinin ve bu yolda yürüyeceğinin göstergesidir. Bu yolun da Allah’ın gösterdiği yol,
müminlerin yolu olmadığı kesindir. Bütün bunlara karşın, samimi, içi dışı bir, nefsini tanıyan, Allah’a

ve Resulü’ne karşı itaatli ve teslimiyetli olan salih bir müminin bilinçaltı problemi halledilmiştir.
O, bu tür zaaflarını kontrol altına alabilmiş, içindeki cahiliye kırıntılarını temizlemiş, geriye dönüş
gemilerini yakıp tüketmiş, problemlerini halletmiş olan ya da bu yönde kararlı bir gayret
gösteren kişidir. Kendi kafalarına göre bir mümin modeli oluşturanların, aşağıdaki ayetlerde açık
ve net olarak tarif edilenin dışında bir mümin modeli olmadığını iyi bilmeleri gerekmektedir:
“Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Resûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir
kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru)
olanların ta kendileridir.”271 “Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.
O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Onlar, namazı
dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. İşte gerçek mü’minler
bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.”272
Allah’ın, imtihan sırrının bir parçası olarak, dünyadaki küfür ortamında da nefsin hoşuna
gidebilecek bazı çekici özellikler yaratması!
Allah müminleri, yarattığı güzelliklerden, zenginlikten, bolluktan, ihtişamdan zevk alacak bir biçimde
halk etmiştir. Bu güzelliklerden, bu nimetlerden zevk almak, estetik ve kalite duygularına sahip olmak
gerçekte bir mümin göstergesidir. Nitekim cennet de müminlerin bu yapılarına uygun, bu zevk ve
ihtiyaçlarına hitap edecek bir üstünlük ve mükemmellikte yaratılmış vaziyettedir: “Her nereye baksan, bir
nimet ve büyük bir mülk görürsün”273 ayeti bunu belirtir. İman edenler, dünyada da cennetin bir numunesi
şeklinde olan bu güzellikleri ve nimetleri arayıp bulma gayretindedir, onlardan -Allah’ın sınırları dâhilinde- en
üst düzeyde istifade edip manevi zevk alma huzuruna ermiştir. Dünya hayatının çeşitli güzelliklerinin insanlar
için çekici kılındığı Kuran’da da belirtilir. Bu konuyla ilgili ayetlerden birisi şöyledir:
“Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve
ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara ‘süslü ve çekici’ kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır.
Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.”274 Ayetinde sayılan nimetlere, müminlerin veya küfrün
sahip olması, bunların nefse çekici gelmesi açısından bir değişiklik göstermeyecektir. Bir müminin bu
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güzelliklere rastladığında bunlardan hoşlanması tabiidir. Bu özellikler ve imkânlar müminlerde olduğu gibi,
aynı şekilde inkârcıların elinde de bulunabilir. Ancak, nefsin bunlardan hoşlanmasının doğal ve meşru
olması, Allah’ın Kuran’da çizdiği sınırları aşmayı asla gerektirmeyecektir. Küfürle birlikte olmayı istemek ise,
Allah’ın sınırlarını aşmak anlamına gelir. Bu nedenle, mümin, bir ortamdaki teknik güzelliklerden hoşlansa
bile, bu ortam küfrün hakim olduğu bir ortamsa, oradan uzaklaşmak için fırsat gözetlemelidir. Bir ortamda
bulunan çeşitli zevkleri tadabilmek amacıyla küfürle birarada olmak istemenin Kuran’a göre hiçbir mazereti
geçerli değildir. Sonuçta, üstteki ayette dendiği gibi, tüm bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır ve asıl
varılacak güzel yer olan cennet, ahirettedir. Mümin, her şeyden önce cenneti ve daha da ötesi Allah’ın
rızasını kazanmak istediği için, gerektiğinde “dünyanın geçici metaı”ndan uzak durmayı da bilir. Ayrıca,
unutulmaması gereken bir diğer nokta, bu tür nimetlerden alınan zevkin yalnızca Allah’ın bazı sıfatlarının bir
yansıması olan estetik, güzellik ve kalite kavramlarının neticesidir. Yoksa hoşa giden şey, bunlara sahip
olan, bu mekânları hazırlayan inkârcıların bizzat kendileri değildir.
Burada çok ince bir sınır vardır. Burası dünya ortamı olduğu için cennete ve cehenneme ait birçok
özellik ve kavram yanyana hatta kimi zaman iç içe bulunmaktadır. Örneğin, cennet gibi göz kamaştırıcı bir
ortamda, cennet giysilerini andıran süslü ve gösterişli elbiseleri üzerinde taşıyan kimseler, çoğu zaman,
Allah’ın Kuran’da pislik olarak nitelendirdiği, cehennem ehli inkârcılar olmaktadır. Yalnızca dış görünümünü
güzelleştirip, iç dünyasını pisliğe batıran insanlarla beraber olmak ise, samimi bir müminin ruhunu karartır,
kalbine sıkıntı ve kasvet bastırır. İşte, gerçek bir mümin böyle bir ortamı değerlendirirken güzellikle pisliği
birbiriden çok iyi ayıracak ve küfre bu güzellikten ve zenginlikten en ufak bir ilgi duymayacaktır. Bu iki zıt
tarafı birbirine karıştıran kişi ise, zamanla bizzat cahiliye kültürünün kendisinden hoşlanma, onlarla birlikte
olmaktan zevk alma, onlara karşı bilinçaltında sevgi ve hayranlık duyma gibi sapkın bir boyutun içine
yuvarlanmıştır.

Küfür ortamındaki bazı özelliklerden dolayı onlara özenip hayran olmaları:
İnsanı küfür ortamının içine iten unsurlardan birisi de küfrün zenginlik, güzellik, mevki, şöhret,
itibar, karizma gibi bazı özelliklerinden etkilenmesidir. “Gece hayatı, sosyete, eğlence dünyası” gibi
kavramların medya kanalı ile, insanlara olduğundan çok daha süslü gösterilmesi de nefsin bu
zaaflarını fazlasıyla körüklemektedir. Tekrar belirtelim ki; nefsin güzellikten, zenginlikten, ihtişamdan
zevk alması ile, nefsin bu güzellik ve zenginliğe sahip olan inkârcılara karşı hayranlık beslemesi,
onlardan etkilenmesi, ilk bakışta birbirlerine benzer görünseler de, son derece farklı iki şeydir!
Birincisi, yani meşru nimetlerden zevk alma hali, her ne kadar küfür ortamına girmek için bir gerekçe
oluşturmasa da, meşru ve fıtridir. Oysa ikinci durum, böyle bir kişinin ya hiç imanı olmadığını ya da
imanının son derece yüzeysel ve zayıf kaldığını ve olaylara son derece “zahiri” (yüzeysel) ve dünyevi
bir bakış açısıyla yaklaştığını gösterir. Bu dünyada her neye sahip olursa olsun “ahirette çılgınca
yanan ateşin arkadaşı” olacak kâfirlere ve zalimlere özenen bir kişinin, ahirete iman yönünde
problemleri olduğu, ahireti kendisinden oldukça uzak gördüğü kesindir. Hâlbuki gerçek bir mümin
için küfre ve cahili kültüre hayranlık beslemek, ondan etkilenmek gibi bir durum söz konusu değildir.
Mümin bilir ki; küfrün elindeki bir takım imkânlar, onları denemek için Allah tarafından kasıtlı olarak
verilmiştir. Küfrün kendisinde ise gerçekte özenilecek hiçbir şey mevcut değildir. Allah, bazı imkân ve
nimetleri, inkârcılara, yalnızca onların azgınlıklarının ve azaplarının artması için vermektedir ve onlar
ahiretten de nasipsizdir. Kuran, müminin inkârcılara karşı hiç bir imrenme, özenme duygusu
hissetmemesi gerektiğini sıkça emretmektedir:
“Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya
hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister.”275 “Sakın onlardan
bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü’minler için de
(şefkat) kanatlarını ger.”276 “Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız
275
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dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.”277 “İnkâr
edenlerin ülke ülke dönüp-dolaşmaları seni aldatmasın. Az bir yarardır. Sonra bunların barınma
yerleri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!”278 “... Öyleyse, onlara karşı nefsin hasretlere kapılıp
gitmesin. Gerçekten Allah, yaptıklarını bilendir.”279
Mümin, küfrün bir kısmında bulunan süslü, cazip, çekici görüntülerin rastgele, tesadüfen, amaçsız
olarak yaratılmadığını bilir. Ve bilir ki izzet ve şeref yalnızca Allah’ın elindedir. Bütün güzellikler, zenginlikler,
varolan her şey tamamen Allah’a aittir; Allah’ın Gani ve Cemal sıfatlarının tecellileridir. Bu yüzden küfürde bir
güç ve üstünlük görmek ve bundan dolayı küfre yakınlaşmaya girişmek, müminlerin değil, ancak mümin
taklidi yapan münafıkların bir özelliğidir. Nitekim Kuran münafıklardan söz ederken şöyle demektedir: “Onlar

müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler, kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar?
Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah’ındır.”280

Bir takım duygusal ve romantik sebeplerden ötürü küfre karşı sevgi duymaları:
Bu konuyu incelemeden önce sevgi kavramına açıklık getirmelidir. Sevginin aslında iki farklı türü
vardır. Birincisi müminlere has olan bir sevgidir. Kuran, bunu, “iman edenler ve salih amellerde
bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır”281 ayetiyle bildirir. Bu sevgi, temelde
Allah sevgisidir. Mümin, kendisini yaratan ve sonsuz nimetler veren Allah’ı her şeyden daha çok sevecektir.
Bu sevginin dışa yansıması ise, Allah sevgisinden kaynaklanan ve Allah’ın sevdiği, kendisinden hoşnut
olduğu kimselere karşı duyulan sevgidir. Bu kimseler de, başta Allah’ın elçisi olmak üzere yalnızca
müminlerdir. Müminlere karşı duyulan bu sevginin kaynağı, onların Allah’ın dostu ve sevdikleri olmaları,
Allah’ın da onları sevmesi ve sayısız sıfatlarıyla en yoğun olarak onların üzerinde tecelli etmesidir. Yoksa bir
mümine karşı bile, ona Allah’tan bağımsız bir varlık gözüyle bakıp müstakil bir şahsiyet vererek sevgi
beslenemeyecektir.
Sevginin ikinci türü, müşriklere ve inkârcılara özgüdür. Bu, Allah’la hiçbir bağlantı kurulmadan,
doğrudan nefsinin bencil duygularını tatmin etmek amacıyla kalpte beslenen ve duygusal bağlılık
şeklinde gelişen bir sevgi çeşididir. Allah’tan bağımsız bir şekilde, içinde Allah’ın rızası, mümin
özellikleri kıstas alınmadan kurulan böyle bir duygusal bağlılığın, Allah’tan başka bir ilah edinmek
anlamına geldiği ise Kuran’da açıkça belirtilmiştir:
“İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever
gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba
uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği
azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi.”282
“(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı
olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkâr edip-tanımayacak ve
kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur.”283

Bu batıl sevginin yöneltildiği kimseler genellikle kişinin aile efradı, yakın akrabaları, eski
arkadaşları, sır dostları, sevgilisi gibi kişilerdir. Bu, kesinlikle imani bir temeli olmayan, yalnızca nefsin
içindeki romantizm eğilimlerini tatmin etmeyi hedefleyen bir sevgidir. Yukarıdaki ayetlerde de tarif
edildiği gibi, cahiliye toplumundaki sevgi anlayışı tamamen bu şekildedir. Bir insan cahiliye toplumunu
terkedip, iman ettiği anda, bu sevgi anlayışını da terk edecektir. O, artık, insanları eskiden olduğu gibi,
çıkarlarına ya da tutkularına göre değil, Allah için sevmekle yükümlüdür. Ancak, iman ettikten sonra
kalbinde imanın lezzeti tam olarak yerleşmemiş, Allah’ı ve müminleri gereği gibi takdir edip tüm
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hayatlarından kalan duygusal kırıntıları canlandırarak doldurmak isteyecektir. Bu nedenle, şu
kesin bir gerçektir; kişinin inkârcılara ya da müminlere sevgi duyması, onun küfre ya da imana
olan yakınlığının kesin bir ölçüsü gibidir. Bu, Kuran’da çok açık bir biçimde belirtilir. Bir ayette,
müminlerin küfre olan bakış açıları şöyle izah edilir:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazsın ki, Allah’a ve elçisine
başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister
çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun.”284 Bir diğer ayette ise, “Ey iman
edenler, müminleri bırakıp kâfirleri veliler edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık olan kesin bir
delil vermek ister misiniz?”285 denmektedir. Bu nedenle, müminin küfre sevgi duyması, inkârcılarla samimi
bir dostluk ve yakınlık kurması, hiç bir zaman kabul edilemez. Bunu yapan kişi, onlardan biri olmayı ve
onlarla aynı akıbete uğramayı kabul ediyor demektir. Bu gerçek, “... zulmedenlere eğilim göstermeyin
yoksa ateş size dokunur...”286 ayetiyle açık bir biçimde bildirilmektedir. Bütün bunlardan dolayı bir müminin
bilinçli olarak inkâr eden bir kişi veya bir toplulukla arasında bir sevgi bağı oluşturması ya da geçmiş
hayatından kalmış bağları devam ettirmesi düşünülemez. Ancak gafletten ya da bilgi eksikliğinden
kaynaklanan bir hata söz konusu olabilir. Bu durumda da, aşağıdaki ayet, gerçekten iman etmiş bir insanın
gafletini gidermek için yeterli olmalıdır:
“Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz
onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan
Allah’a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim
yolumda cihad etmek ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hala sevgi
gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa,
artık o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.”287

Fasıkların Müminlerin Bulunduğu Ortamdan Rahatsız Olmaları!
Nefsinin arzularına uyan bir kimse, Allah’ın emirlerinden önce nefsinin isteklerini yerine getirmeye
gayretlidir. Ancak nefsinin emirlerini müminlerin bulunduğu bir ortamda yerine getirmesi, müminlerin tepki,
müdahale ve uyarılarına sebep olacağı için hep cahiliye kültürünü ve toplumunu tercih etmektedir. Örneğin
nefsi ona kibir ve enaniyet yapmayı, gösterişi, kendini başkalarından üstün görmeyi, itaatsizliği emrederken,
Müminler ise ona tevazulu ve asil olmayı, Allah’a karşı boyun eğici olmayı öğütlemektedir. Nefsi ona Allah’ın
sınırlarını aşıp günaha dalmayı, canının istediği gibi davranmayı, gevşekliği, itidalsizliği, sorumluluktan,
fedakârlıktan, infaktan, Allah yolunda çile ve sıkıntıya katlanmaktan kaçınmayı telkin etmektedir.
Oysa, Müminlerin bulunduğu bir ortamda kimsenin üste çıkmasına izin verilmeyecek, Allah’ın dışında
kimsenin rızası gözetilmeyecek, idare edilmeyecektir. Zira aksi bir davranış hem karşı tarafın ahiretini
tehlikeye atmak hem de müminlerin arasında küfrün tecellilerini barındırmak anlamına gelecektir...
Bu yüzden kişinin kalbini kırmamak, onu gücendirmemek için onun Kuran dışı tavır ve davranışlarına
göz yummak, ilahi değil ancak şeytani bir merhamet çeşididir. Şeytani merhamet de yalnızca küfre özgü
romantik zihniyettir. Müminlerin ortamı ise son derece akılcı ve gerçekçidir. İşte böyle bir ortamda, yeterli
imani derinliği sağlayamamış, Allah ile gerekli yakınlığı kuramamış, enaniyetini aşamamış kişilerin nefisleri
vicdanlarına baskın gelerek onları bu ortamdan koparıp başlarına buyruk hareket etmeye teşvik edecektir.
Tercihini şahsi rahatı, menfaati yönünde kullanan bir kimse de, nefsi kimseye hesap vermek istemediği,
herkesten bağımsız, başıboş ve kontrolsüz kalmak istediği için dışarıyı, küfür ortamını bir kaçış, bir
rahatlama ortamı olarak görecektir. Böyle bir kişide zamanla, ister istemez müminlere karşı bir yabancılık ve
uzaklık hissi gelişecektir. Mümin cemaati içerisinde Allah’ın ve dinin menfaatleri her zaman en ön plandadır,
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şahısların menfaatleri ise sonradan gelir. Zaten samimi ve ihlâslı müminlerin hepsi de Allah yolunda canlarını
ve mallarını satan, yalnızca ahiret yurdunu arayan kişilerdir. Bu nedenle müminler; “Allah’ın esirgediği
dışında var gücüyle kötülüğü emreden” nefislerinin kölesi değildir. Bu nedenle diğer müminlerden gelecek
öğüt ve uyarıları bir rahmet, hidayet ve pislikten arınma olarak görürler. Kardeşlerine olan sevgi ve
bağlılıkları artarak devam etmektedir. Buna karşın, eğer bir insan küfrü ve cahiliye kültürünü seçmek
istiyorsa, kendisi bilir. Kur’an, gittiği yönü şöyle belirler:
“Kim kendisine ‘dosdoğru yol’ apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve
mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne
kötü bir yataktır o!..”288

Şeytanın Küfürle Birlikte Olmaya Teşvik Eden Negatif Telkinleri ve Aldatmaları:
“Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah’a sığın.
Çünkü O, işitendir, bilendir. Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler (Allah’ı
zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.”289
“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı
da, sizi Allah ile aldatmasın. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman
edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır”290 gibi ayetlere göre
Müminlerin imtihanları yalnızca nefisleriyle değil, aynı zamanda bu nefsi tahrik edip kışkırtan, onu saptırmak
amacıyla son derece ayrıntılı plan ve tuzaklar kuran, ona sinsice telkinler veren şeytanla da devam
etmektedir. Sonuçta müminin karşısında hem kendi nefsinin hem de şeytanların ortaklaşa bir faaliyeti sürüp
gitmektedir. Bu nedenle, Hz. Adem’den itibaren insanların baş düşmanı olan ve Kuran’da çok geniş olarak
ele alınan İblis ve onun avanesini bu konuda göz ardı etmek onların oyununa gelmek demektir.

Şeytanın özellikle konumuzla ilgili kullandığı telkin ve vesveselere değinmeden önce, onun
genel yöntemlerine, müminlere karşı düşüncelerine kısaca göz atmamız gerekir. Kur’an’ın
“şeytanın fırkası” olarak tanımladığı inkârcılar zaten doğru yoldan sapmış ve şeytana tabi olmuş
bir kavim oldukları için, şeytanı asıl rahatsız eden müminlerdir. Müminlerin, imanları sebebiyle
kendisinden üstün olmalarını hazmedemeyen şeytan onların peşindedir. Kendisinin Allah
katında kınanmış kovulmuş, aşağılanmış, lanetlenmiş ve ebediyen cehenneme mahkûm edilmiş;
müminlerin

ise

övülmüş,

yükseltilmiş

ve

cennetle

müjdelenmiş

olmalarını

kibirine

yedirememektedir. Bu yüzden en çok hasedi ve mücadeleyi, sonsuz bir kin ve kıskançlık
beslediği müminleri saptırmak ve onları doğru yoldan çıkararak kendisi gibi cehennemlik
yapmak için sarfetmektedir. Kur’an, şeytanın bu çabasını şöyle bildirmektedir:
“(Şeytan) Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları (insanları saptırmak) için
mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden,
arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.”291
Şeytan, en başta müminlerin nefislerinin hoşlarına giden şeyleri kullanarak onları aldatıp azdırmayı,
isyan ve günahı, süslü ve cazip gösterip yoldan çıkarmayı deneyecektir. Bunda başarılı olamazsa bu sefer
de günah ve kötülükleri zararsız ve meşru bir kılıfta sunarak müminleri kandırmaya yönelecektir. Bundan da
bir sonuç elde edemezse yukarıdaki ayette söylediği gibi müminlerin doğru yolları üzerine oturup onlara sağ
yanlarından yaklaşmak isteyecektir. Bu yöntemle, Allah’ın razı olmadığı şeyleri din adına, Allah adına
yapılması gerekli şeylermiş gibi telkin edecek; tamamen nefsanî olan ve dinimizde haram sayılan hareketleri
“hizmet ve ibadet kisvesiyle” yaptırma gayretine girecektir. Bu sonuncu hilenin diğerlerine göre, aldatıcı ve
kafa karıştırıcı yönü daha etkindir. Bu nedenle, insanlar, şeytanın Allah ile aldatmasına karşı Kur’an’da özel
olarak ikaz edilmiştir:
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“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı
da, sizi Allah ile aldatmasın. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman
edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır.”292
Allah’ın uyarısını dikkate almayıp farkında olmadan şeytanın bu tuzağına düşenlerin pek iç açıcı
olmayan durumları diğer bir ayette tarif edilirken, müminler de dolaylı yoldan tekrar dikkate davet edilirler:
“(Münafıklar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz
kendinizi fitneye düşürdünüz, gözetip-beklediniz, kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıpaldattı. Sonunda Allah’ın emri geliverdi; ve o aldatıcı da sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak, hatta
masumca sizden görünerek) aldatmış oldu.”293
Görüldüğü gibi, ayette söz konusu olan kimseler dünyadayken kendilerini müminlerle birlikte sandıkları
halde, gerçekte şeytanın tuzağına girmiş ve ahirette kendilerini müminlerden çok farklı bir konumda bularak
şaşkınlığa düşmüşlerdir. Fakat, ne yazık ki artık iş işten geçmiş, kendilerine tanınan süre tükenmiş ve bu
durumlarını telafi imkânları elden gitmiştir. “Zayıf imana sahip kişilerin nefsanî amaçlarla küfür ortamına
girmeleri” konusuna gelince, bu, şeytanın, az önce saydığımız hile ve oyunlarının tümünü seferber ettiği bir
hiledir. Çünkü bu konu şeytanın böylesi kişileri kendi saflarına çekmesi ve kendi dostlarının arasına katması
için başvurduğu en can alıcı yöntemidir. Şeytan bu yöntemle onları daha önceden yoldan çıkarıp kendisine
bağladığı inkârcıların arasına sokarak onların müminlerden uzaklaşmalarını ve küfürle yakınlaşmalarını
istemektedir. Şeytan onların nefislerini tahrik edip azdırarak Allah’ın sınırlarını çiğnemelerini ve bunu
zamanla alışkanlık haline getirerek dinden tamamen uzaklaşıp ayrı düşmelerini hedeflemiştir. Bu kötü
sonuca düşmemek için en başta şeytanın hile ve tuzakları, telkin metotları hakkında bilgi sahibi olmak,
hazırlıksız ve gafil avlanmamak gerekir.

İşte Şeytanın en sinsi telkin ve yöntemleri:
“Bazı günahların mübah sayıldığı” telkini
Gaflet ve rehavet anlarında nefis, haram olmayan ancak faydası da bulunmayan, “boş” işlerle insanı
meşgul etmektedir. Bunlar, örneğin, sokağa çıkıp boş ve amaçsız bir şekilde vakit öldürmek, iyi arabalara
binip gezmek, güzel giyinip eğlence yerlerine gitmek ya da benzeri hareketler olabilir. Bunlar tek başına ele
alındığında gerçekten de meşru, helal hareketlerdir. İşte şeytan da en çok, olayın bu “meşru görünme”
yönünü kullanır. Oysa müminin, sahip olduğu konum, yüklendiği dava göz önüne alındığında, her an her
meşru hareketi yapması yakışık olmayacaktır. Mümin, yeryüzünde Allah’ın halifesidir ve hayatı boyunca
Allah tarafından kendisine ayrılmış bir vazifesi ve mücadelesi vardır. “(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya
kadar onlarla savaşın..."294 Ayeti, bu mücadelenin amacını ve kapsamını gayet iyi açıklamaktadır. Bu
savaşın günümüzde fikir ve düşünce düzeyinde siyaset ve strateji üzerinde gerçekleşmesi gerektiği açıktır.
Ayette kastedilen fitnenin bugün bütün yeryüzünü sardığı dikkate alınırsa, müminin yirmi dört saatini bu
temel vazifeye göre planlaması lazımdır. Kur’an’da belirtilen bütün ibadetleri de kapsayan bu mücadele
programı, zaten mümine boş ve amaçsız geçirebileceği bir zaman bırakmayacaktır. Bu nedenle müminin her
zaman her meşru şeyi yapabilmesine zaten teknik açıdan fırsatı kalmayacaktır. Zira böyle bir arayış içine
girmesi, onun öncelikle yapması zorunlu olan şeyleri yapmasına engel olacaktır. Kaldı ki bu tür arayışlara
küfür ortamında girmeye yeltenmek olayın ciddiyetini çok daha ileri boyutlara taşıyacaktır. Şuurlu, aklı
başında bir mümin de, yerine getirmesi gereken bunca sorumluluğun arasında bile bile cahiliye kültürüne
karışıp nefsinin sınırsız arzularını tatmin etmeye uğraşmasının ne kadar büyük bir vicdansızlık olacağının
farkındadır. Zaten bu dünyada çok kısa bir süre kalacağının ve ahirete hazırlık yapmanın şuurundadır.
Dünyada kendisine tanınan zamanı ganimet bildiğinden, onu en iyi şekilde kullanmaya çalışır. Küçük
kaçamaklara ve düşük arzulara alet olmayacaktır.
“Özgürlüğün kısıtlandığı” telkini
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Şeytan yukarıdaki yöntemle başarıya ulaşamayınca, mümine başka bir yönden yanaşıp ona “dini
yaşamanın, Allah’a ve Resul’üne itaat etmenin, insanın özgürlüğünü, bağımsızlığını kısıtlayıcı bir
hayat tarzı olduğunu” fısıldamaya yeltenecektir. İnkârcıların ne kadar özgür ve başlarına buyruk hayat
sürdüklerini, dilerse onun da öyle yaşayabileceğini telkin edecektir. Şeytanın bu yalnızca göz boyamaya
yönelik, süslü telkinlerine kapılmamak için en başta olayların ve kavramların Kuran’a bağlı tanımlamalarını
bilmek gereklidir. Burada söz konusu olan “özgürlük” kavramı da bunlardan biridir.
Kur’an’a bakıldığında müminin canını ve malını Allah’a satmaya hazır olan, O’na gerçek bir
sevgiyle bağlanan, yalnızca O’nun hoşnutluğunu arayan ve gerçek yurdu olan ahireti anan bir kimse
olduğu

görülecektir.

Bu

yüzden

özgürlük

anlayışı

da

müminin

bu

bakış

açısı

içinde

değerlendirilmelidir. Mümin için özgürlük, kâfirlerin anladığı gibi Allah’ın sınırlarını çiğnemede,
gerçekte kölesi haline geldiği nefsinin ve diğer sayısız putlarının emirlerini yerine getirmede sahip
olunan bir serbestlik değildir. Müminin özgürlük kavramı, 24 saat açık havada gezmeyi, amaçsız ve
anlamsız tavırlar sergilemeyi de içermemektedir. Bu anlamda sokaktaki köpekler, sudaki balıklar,
havadaki kuşlar herkesten daha serbesttir, ama bu özgürlük onların “kuş beyinli” olmalarına,
hayvanlığın ötesine geçmelerine çare değildir. Sokak serserileri, ayyaşlar da tamamen özgürdürler;
istedikleri çöplükte, beğendikleri köprünün altında uyuyabilir, diledikleri gibi bağırıp-çağırabilirler.
Oysa elbette ki değer taşıyan özgürlükler bunlar değildir.
Gerçek özgürlük, ancak İslam tam anlamıyla yaşandığı takdirde elde edilebilir. Allah’ın
emirlerini gözetmeden, yalnızca nefsinin istek ve arzuları doğrultusunda sürüklenen bir kişi
kendisinin özgür bir insan olduğu hissine kapılabilir. Çünkü imanın ve Allah’a teslimiyetin getirdiği
gerçek özgürlüğü tatmadığı için müminler gibi karşılaştırma yapma imkânını elde edememiştir. Oysa,
dinden kaçıp din dışı bir hayatı benimseyerek özgürlüğüne kavuşacağını sanan kişi, aslında tâbi
olduğu şeytani sistemin kendisini uymaya mecbur kıldığı birçok zorlayıcı, kısıtlayıcı ve yasaklayıcı
kurallarıyla zincirlenip çoktan özgürlüğünü kaybetmiştir bile. Artık, bu din dışı düzende hayatını
sürdürebilmesi için bu şeytani sistemin kurallarına, adamlarına, patronuna, haram paralarına,
ahlâksız karılarına mecburen uyup köleleşecek ve kötüleşecektir. Kur’an’da hiç yeri olmayan ancak
toplumun zamanla oluşturduğu örf, adet ve geleneklere, sayısız sosyal gereksinimlere, Allah’ın
ondan istemediği ama kendi taassubundan ötürü kendisine koyduğu prensiplere boyun eğecektir.
Sonuçta Allah’ın kulu olmaktan kaçıp binlerce sahte ilahın (putun) emrine girecektir. Ayette şöyle
denir:
“Yardım görürler umuduyla, Allah’tan başka ilahlar edindiler. Onların (o ilahların) kendilerine
yardım etmeye güçleri yetmez; oysa kendileri, onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.”295
Bu din dışı sistemin esiri, kölesi haline geldiğini fark etse de bunu itiraf etmeyi gururuna ve kibirine
yediremeyecektir. İçinde bulunduğu durumu, tecrübe ve olgunluk sahibi bir filozof edasıyla “hayatın
gerçekleri” olarak görecektir. Oysa bunlar hayatın değil “küfrün gerçekleri”dir. Yaşadıkları, ve bulaştıkları her
şey Allah’ın küfre dünyada ve ahirette vadettiği acı gerçeklerin yalnızca çok küçük bir bölümüdür. Oysa
hayatın asıl başka gerçekleri de vardır, bunlar da “imanın gerçekleri”dir ve küfrün uyduruk gerçeklerinden ise
çok farklı şeylerdir. Müminin, imanın gerçekleri üzerine kurulu yaşamının, küfrün azap dolu yaşamıyla
uzaktan yakından bir benzerliği yoktur. Din her zaman, toplumun ve insanların kişi üzerindeki sayısız
baskılarını, yaptırımlarını, yönlendirici kurallarını, hatta kişinin kendi kendisine koyduğu kuralları, her türlü
taassubları ve olumsuz telkinatı kaldırıp yok edecektir. Bunu da Kuran ve O’nunla hükmeden elçisi
vasıtasıyla gerçekleştirir: “... (Resul) onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona

inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru
izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.”296
Diğer önemli bir nokta da özgürlük kavramının fiziksel olmanın ötesinde, gerçekte ruhsal
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bir kavram olmasıdır. Özgürlük asıl olarak, Allah’ın insanın ruhuna ve kalbine hissettirdiği
genişlik, ferahlık, güven ve huzur duygularının bütününü kapsamaktadır. Bu da kişinin imanı,
takvası, tevekkül ve teslimiyeti ile doğrudan bağlantılıdır. Bir ayet, bu metafizik durumu şöyle
açıklamaktadır: “Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam’a açar; kimi

saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah,
iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir.”297 “İman etmeyenlerin göğsünün dar ve
sıkıntılı kılınması”, onların özgürlüklerini temelinden yok eden bir durumdur. Her ne kadar görünüşte fiziksel
özgürlüğe sahip olsalar da, bu haldeyken o özgürlüğün tadına varamayacak, mutlu ve huzurlu
yaşayamayacaktır. Bu yüzden, bir metrekarelik bir zindanda Allah’ın kalbine huzur ve genişlik verdiği bir
mümin olmak, kendini özgür zannederek dağ bayır dolaşan, sınır tanımayan, Allah’ın da kalbini daralttıkça
daralttığı, sıktıkça sıktığı bir inkârcı olmaktan, kuşkusuz çok daha hayırlıdır. Peygamber döneminde,
başlangıçta nefislerine uyarak savaştan geri kalan üç Müslümanın kalplerine Allah tarafından bir uyarı olarak
verilen sıkıntı ve darlık da, fiziksel özgürlüğün ruhi özgürlük olmadıkça hiçbir anlam ifade etmediğinin en
güzel kanıtıdır:
“(Cihattan) geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). Öyle ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü
onlara dar gelmişti, nefisleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O’nun dışında (yine) Allah’tan
başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti.
Şüphesiz Allah, (yalnızca) O, tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir.”298
Buraya kadar anlattıklarımızdan “müminin dünyada zindan hayatı yaşamak, fakat bundan
memnunluk duyması, bütün gün evde oturup sıkıcı ortamlarda bulunması, bir lokma bir hırkaya razı
olması gerektiği” gibi ters anlamlar çıkarmak da kişiyi şeytani bir karamsarlığa sürükleyecektir.
Aslında kastedilen bellidir: Mümin her anını Allah’ın hoşnutluğuna en uygun hareketi yaparak
değerlendirmeli, nefsinin arzularını tatmin etmek için Allah’ın sınırlarından asla taviz vermemelidir.
Allah onu yıllarca zindanda da tutsa, dünya hakimi de yapsa Allah’a olan bağlılığından, takvasından,
imanından ve ahlâkından hiçbir şey kaybetmemelidir. Gerçek bir mümin, bu dünyadaki her nimetin,
her musibetin, her halin ve her hadisenin kendisinin nasıl davranacağının denenmesi için
yaratıldığını bilir. Küfür ise, her ne kadar görünüşte refah içinde ve keyfince bir yaşam sürse de
sonunda, “elleri boyunlarına bağlı olarak, (cehennemin) sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok
oluşu isteyip-çağırırlar. Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın."299
Ayetlerinde belirtilen akıbete doğru yürümektedir. Mümin, kendisini özgür sanan kâfir ve gafillerin bu
zevklerini yakında ebediyen yitireceklerini, daracık bir mekânda sonsuza kadar hapsedileceklerini
bilir.

Buna karşın müminin, sonsuz özgürlüğe ve sınırsız zevklere erişeceğini, Kur’an, bu
durumu şöyle bildirmektedir:
“Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) ‘çaba gösterip-yarışın,’ ki (o
cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler için
hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.”300

“Küfrün elindeki nimetlerden mahrum kalındığı” telkini
Şeytan mümine, “küfrün elinde bulunan bazı nimetleri müminlerle birlikteyken her zaman
tadamayacağı, onlara ulaşamayacağı, onlardan mahrum kalacağı, bir daha karşısına böyle güzel
fırsatlar çıkmayacağı, bu yüzden de bunları elde etmek için zaman zaman küfre yanaşmasının yararlı
olacağı” gibi telkinler verebilir. İmanı zayıf olanlara belki bu tür vesveseler etki edebilir. Oysa ihlaslı mümin,
“Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden
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bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.”301 Ayetinin
hükmüyle kalbinde böyle mahrumiyet endişelerine yer vermez. Olayların tamamen Allah’ın kontrolünde
olduğunun bilincindedir. Dahası, küfrü ve cahiliyeyi terketmenin, onlardan kopup-ayrılmanın mahrumiyete
değil, tam tersine Allah’ın rahmetine ve nimetine kavuşmaya vesile olacağına dair Kuran’da çok sayıda
örnekler vardır. Bunlardan Kehf (mağara) ehlinin durumu da böyledir:
(İçlerinden biri demişti ki:) “Madem ki siz onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından kopupayrıldınız, o halde, (dağlara çekilip) mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir
miktarını) yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın.”302
Hz. İbrahim için de aynı durum gerçekleşmiştir:
“(İbrahim,) “Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve Rabbime dua
ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım.”303
Ayrıca Allah, şirk koşmayan, ihlâslı müminlere ahirette olduğu gibi dünyada da nimetinden bol bol
vereceğini vadetmiştir: “Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da
yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini
kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe
çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim
bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır.”304
Eğer bir kişi gerçekten iman edip salih amellerde bulunuyor ve Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmuyorsa,
bu ayetin işaretine göre zaten dert ve endişe edecek hiçbir şeyi olmaması gerekir. Bu nedenle akıllı bir
mümin, ufak çıkarlara tamah ederek Allah’ın bu vaatlerini küçümsemeyecektir. Münafık karakterli olanlar ise,
müminlerin aksine, zamana karşı dayanıksız olduklarından, “gelecek kuşkuları, yaşlılık korkuları,
yaptıkları hesapların tutmaması, beklentilerinin tahmin ettikleri sürede çıkmaması” gibi sebeplerle, bir
süre sonra dünyalarını kurtarma arayışına girecektir. Allah bu münafık zihniyetini şöyle tarif etmektedir: “İşte

kalplerinde hastalık olanların: “zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından
korkuyoruz” diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih
veya katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman
olacaklardır.”305 İlk başta mümin görünümünde diğer müminlerle birlikte hareket eden münafıklar, zamanla
İslam davasından dünyevi bir kazanç elde edemeyecekleri endişesine varıp gerisin geriye dönecektir. O ana
kadar mümin topluluğu içinde geçirdikleri süreyi de boş bir aldanış olarak göreceklerdir. Zamanın münafıklar
üzerindeki bu yıpratıcı etkisi başka ayetlerde de çeşitli yönlerden ele alınır:
“Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: “Allah ve Resulü, bize boş bir
aldanıştan başka bir şey vadetmedi” diyorlardı.”306 “Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı,
onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. “Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle
birlikte (savaşa) çıkardık.” diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka
sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor.”307
Münafıkların tam tersine, salih bir mümin zaten “katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp-anan
ihlâs sahipleri”308nden olduğu için bütün hayatı boyunca çile çekeceğini, yoksul düşeceğini ve zorluklarla
mücadele edeceğini bilse bile Allah’ın yolundan dönmeyecektir, Allah’ın rızasının en çoğunu gözetmekten
hiçbir zaman taviz vermeyecektir. Allah gerekirse mümini denemek, onun günahlarını silmek, ahiretteki
makamını yükseltmek, ruhunu inceltmek, kalbindeki pislikleri temizlemek için bütün ömrü boyunca sıkıntı,
301
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darlık ve çile de verebilir. Bu durumda bile samimi mümin, Allah’ın rahmetinden ümidini keserek geçici çıkar
ve zevkler için, küfür ortamına ve dünyaya en ufak bir meyil göstermeyip sabredecektir.
“Monotonluktan usandığı” telkini
Belli şartlar altında, halis niyetle yapılan bir hareket zamanla alışkanlık haline gelebilir. Bu durumda
insan, söz konusu hareketi, ortada bir gereklilik kalmadığı zamanda da sürdürmek isteyebilir. Oysa Allah’ın
rızasının en çok bulunduğu davranış biçimi, farklı zaman ve şartlara göre farklılık gösterebilir. Akıllı mümin
de her zaman değişebilen bu şartları değerlendirerek, yapılması gereken en ideal hareket ve davranış tarzını
kavrayıp uygulayan mümindir. Aklını kullanmaya pek alışık olmayan kimseler ise, her durumda belirli sabit
davranış kalıplarını taklit edecektir. Kur’an’a göre hareket eden, onun emir ve yasaklarını gözeten bir
müminin zaten aklı ve şuuru son derece açıktır. Bu yüzden, şeytanın bu tür tuzaklarına aldanacak bir şuur
kapanıklığına sahip olduğunu hisseden bir kişi öncelikle her işi bırakıp içinde bulunduğu durumdan ve
“kovulmuş şeytan”dan Allah’a sığınmalıdır. Hemen sonra da, samimi bir değerlendirme yapıp, kendisinde bu
donukluğu meydana getiren sebepleri bulmalıdır. Bunlar, Allah’la olan manevi bağlantısında, Kuran’a
uymasında, Allah’ın sınırlarını korumasında ortaya çıkan hata ve günahlardır. Bunları düzeltebilmek için de,
Allah’a dua etmeli, yalvarmalıdır. Çünkü içinde bulunduğu anormal ruh halinden kurtulması, “şeytanın
pisliklerini” üzerinden atması, aklını kurtarması, o haliyle yapacağı bütün işlerden çok daha önem
kazanmıştır. Zira Peygamberimizin dediği gibi, “aklı olmayanın dini yoktur”. Dini olmayanın da ahiretteki
konumu azaptır: Kur’an’ın ifadesiyle, “çalışmış, (ama) boşuna yorulmuştur."309
“Tedbirli olmak lazım” telkini
Bu, genellikle İslamiyet’le yeni tanışan kişilerde rastlanan ve İslam dışı bir hayatı benimsemiş olan
yakınlarından ve eski çevresinden tepki alma ve kınanma-dışlanma korkusuna dayanan bir telkindir. Şeytan,
kişideki bu tür zaafları kullanarak, onu eski çevresiyle sürekli birlikte tutmak ve onların din dışı telkinlerine
maruz bırakmak istemektedir. Bunu sağlamak için, insana, “eski çevrene karşı göze batmamak için
onlarla da vakit geçirmelisin”, şeklinde vesveseler verebilir. Gerçekten de insanın Müslüman olmasından
dolayı yakın çevresinden maddi veya manevi zarar görme ihtimali varsa, ya da dinin menfaatleri öyle
gerektiriyorsa, Kuran’ın ölçüleri içerisinde çeşitli tedbirleri alması gerekebilir. Bu tür bir istisnaya aşağıdaki
ayette de yer verilmiştir: “Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri veliler edinmesinler. Kim

böyle yaparsa, Allah’tan hiç bir şey (yardım) yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle
sakınma(nız) başka. Allah, sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah’adır.”310
Kuran’da belirli şartlar altında küfre karşı tedbir alınması yönünde —kendini belli etmeme, imanını
gizleme gibi— pek çok örnekler verilmiştir. Tabi bunların uygulanma şekilleri de küfrün davranış tarzına ve
azgınlığına göre değişir. Burada önemli olan aradaki dengeyi çok iyi kurabilmektir. Ne ucuz kahramanlık
sevdasıyla lüzumsuz gerginliklere ve suni problemlere sebebiyet verilmeli, ne de tedbir adı altında tavize
yeltenmelidir. Yalnızca ibadet kastıyla hareket etmeli ve gerekli olan süreden bir dakika bile fazla onlarla
birlikte vakit geçirmemeye özen göstermelidir. “Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan

edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan
elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere
olan azimdendir”311 ayetine kulak vermelidir.
“Hizmete imkân ve fırsat sağladığı” telkini
Şeytan, doğrudan etkileyemediği, Allah’a isyana sürükleyemediği kimseleri bu sefer Allah ve din adına
saptırmaya yeltenir. Bu, şeytanın en sinsi hilelerinden birisidir. Nitekim Allah, müminleri, “aldatıcıların Allah
ile aldatması”na karşı uyanık olmayı öğütlemektedir: “... Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya

hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.”312
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Kişi bazı durumlarda, din adına yaptığını sandığı bir işte, aslında tamamen nefsinin bazı
arzularını tatmin etmeye uğraşıyor olabilir. Böyle anlarda nefs ve onun en büyük akıl hocası olan
şeytan bu istekleri İslam’a hizmet kılıfına sokmada son derece kabiliyetlidirler. Zalim ABD’nin ve hain
Haçlı AB’nin himayesine girip İslam’a hizmet ettiğini zannedenler, işte böyle şeytanın tuzağına
kapılmış kişilerdir. Allah müminin dünyadaki mücadelesi esnasında ona birçok nimetler verebilir, onu
nefsinin hoşuna gidecek çeşitli ortamlara sokabilir. Müminin, dava bilincini kaybetmediği, niyetini ve
ihlâsını en baştaki şekliyle koruduğu takdirde, Allah’ın karşısına çıkardığı bu meşru nimetlerden zevk
almasında, faydalanmasında hiçbir sakınca yoktur. Çünkü Allah’ın verdiği bu nimetler onun Allah’a
daha çok şükretmesi, O’na daha da yakınlaşması için çok güzel vesilelerdir.
Ancak başlangıçta dava için, dinin hayrı için yapılan bir hareket, bir müddet sonra amacından
sapabilir, davanın imkânları ve yöntemlerinden kaynaklanan bazı nimetleri amaç haline getirebilir. İşte bu
noktada, şeytanın tuzağına düşülmüş demektir. Bu tuzağa düşen kişi, o işten hiç bir ecir kazanamayacağı
gibi, Allah rızası bahanesiyle yaptığı bu işten putlarına da (nefsine, hevasına) pay ayırır ve bilincinde
olmadan Allah’a şirk koşmak gibi ağır bir suçu işlemiş olur. Yüzde yüz Allah’ın rızasının gözetilmediği, aynı
anda putların (dünyalık çıkarların) da rızasının hedeflendiği ibadet görünümündeki bir işin Allah katındaki
durumu ve sonucu ayette somut bir benzetmeyle şöyle haber verilmiştir: “O’nun üretip-türettiği ekin ve

hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: “Bu Allah’ındır, bu da
ortaklarımızındır” dediler. Kendi ortakları için olan (pay), Allah tarafına geçmez, ama Allah’a
ait olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?”313
“İş işten geçti, sen bu bataktan kurtulamazsın” telkini
Bir önceki maddede ele aldığımız ruh halinin meydana getireceği en büyük tehlike, insanın
zamanla kendine olan güvenini ve samimiyetini kaybetmesidir. Bu güven bir kere sarsılınca,
bunun ardından, şeytanın çeşitli kışkırtmaları ardı ardına gelir. Şeytan, insana, “sen
samimiyetsizsin, sağlam bir mümin değilsin” gibi telkinlerle kafasını karıştırıverir. Bu psikoloji
içinde yapılan bir hata, katlanarak birbiri ardına gelen yeni hatalara sevkedecektir. Avami dilde
“battı balık yan gider” şeklinde özetlenen bu psikoloji, küçük bir hata işlemiş olan bir insanı,
kısa sürede büyük bir çöküşe ve daha büyük günahlara sürükleyebilir. Oysa bu, şeytanın bir
telkinidir. Kur’an’a göre, bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, “geri dönülmez” bir noktaya
gelmiş değildir. Bir başka deyişle, zararın neresinden dönülse kâra geçilecektir. İnsan çeşitli
sebeplerden dolayı nefsine uyarak küfür ortamına ve yaşantısına meyletmişse hemen samimi
olarak tevbe edip bağışlanma dilemeli, Allah’a sığınıp dua etmelidir. Şeytan muhakkak bu arada,
“iş işten geçti, artık çok geç; bu kadar günahtan sonra kurtuluş olmaz; madem bu kadar günaha
battın bari hakkını ver” gibi çeşitli kışkırtmalarla o kişinin tevbe edip doğru yola yönelmesini
engellemeye çalışacaktır. Oysa ne kadar kötü bir durumda olursa olsun hatasını farkedip samimi
bir kalple Allah’tan bağışlanma dileyen bir kimseyi Allah geri çevirmez. Bu, Allah’ın sonsuz
merhametinin bir gereğidir:
“De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah’ın rahmetinden umut
kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir. Azab size
gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Rabbinizden, size indirilenin en güzeline uyun; siz hiç şuurunda değilken, azab apansız size gelip
çatmadan evvel.”314
Allah sonsuz büyüklüğü ile birlikte sonsuz bir bağışlamaya sahiptir. Bir insan tevbe edip günahından
vazgeçince, onun eski kötülüklerini affedip iyiliğe çevirir. Kuran, bu durumu şöyle ifade etmektedir:
“Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka; işte onların
günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tövbe eder ve salih
313
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amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah’a dönecektir.”315
İnsan önceden birçok defa aynı günahı işlemiş olsa da, pişman olup yeniden tevbe edebilir. Bu
noktadan sonra, Allah, o kişide köklü karakter değişikliği yaratıp, onu çok daha üstün bir konuma getirebilir.
Allah münafıklıktan bile pişman olup o konumda ısrar etmeyenler için tevbe kapısını göstermektedir:
“Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın.
Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah’a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için
(halis) kılanlar başka; işte onlar mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir.
Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir,
bilendir.”316
Allah’ın bu sonsuz bağışlayıcılığı sürekli düşünülmeli ve ondan ümit kesilmemelidir. Ancak burada ince
bir çizgi vardır: Kişi, hiç bir zaman, “ben günah işleyeyim, nasıl olsa Allah bağışlar” gibi çarpık bir mantık
geliştirmemelidir. Çünkü Allah’ın bağışlaması, ancak samimiyetle mümkün olur. Oysa sözünü ettiğimiz
mantık tam anlamıyla samimiyetsizliktir. Bu tür bir mantık, günahı ve ihlâssızlığı alışkanlığa çevirerek,
ihlâssız hareketleri alışkanlık haline getirmek ise, insanı münafıklığa sürükleyecektir. Kur’an’a baktığımızda,
ihlâssız bir davranışı, bile bile alışkanlık haline getirmenin, Allah’ın önemli bir sınırını ısrarla çiğnemenin, çok
büyük bir tehlike olduğu görülecektir. Bu tavrı gösteren kişi, “onlar, kendisinden sakındırıldıkları ‘şeyi
yapmada ısrar edip başkaldırınca’ onlara: “Aşağılık maymunlar olunuz” dedik.“317 Ya da cehennem
ehli için söylenen, “Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.”318 ayetlerinin kapsamına
girecektir. Dini tanıyıp öğrendikten sonra bu tür bir tavır göstererek küfre düşmek, insanı diğer inkârcılardan
da aşağı bir konuma sürükleyecektir. İhlâssızlığı ve ahlâksızlığı alışkanlık haline getiren kişi, zamanla
duyduğu vicdan azabını bastırabilmek için kendi kendini, yaptığı işin doğru olduğuna inandırmaya
başlayabilir. Ve aynı şekilde müminleri de kandırdığını ve idare ettiğini sanabilir. Ayetlerde de bu durum
şöyle tarif edilir:
“(Münafıklar sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini
aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan
söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır.”319
“Ben küfrün yanında eğlenirim, sonra vicdanımı rahatlatmak için de müminlerin arasına
dönerim, günlük ibadetlerimi de yerine getiririm” gibi bir çifte standart mantığı da şeytanın en önemli
hilelerinden birisidir. Böyle bir mantığın Kuran’ın ruhuna ve hükümlerine tamamen zıt olduğu kesindir. Kuran
böyle kimseleri “Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla. Allah kimi saptırırsa, artık sen ona
yol bulamazsın.”320 Ayetiyle tarif etmektedir. Ayette belirtilen özellik de münafık özelliğinden başkası
değildir. Hemen bir önceki ayette de bu çarpık zihniyete sahip münafıkların diğer belirleyici özellikleri şöyle
belirtilmiştir:
“Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah’ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza
kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak çok az anarlar.”321

Bir insan ya Müslümandır, ya değildir. Eğer kendine göre bir “karışım” oluşturmaya çalışır,
İslam’ın hoşuna giden yönlerini alıp, nefsine ağır gelen yönlerine yüz çevirirse, “yarım
Müslüman” olmayacak, ya müşrik ya da münafık olup gidecekti. Bir ayet, bu gibilerinin
durumunu şöyle bildirmektedir:
“İnsanlardan kimi, Allah’a (Dinin) bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa,
(kolay ve yararlı emirler olursa) bununla tatmin bulur ve eğer kendisine (sıkıntıya sokacak ve riske
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atacak bir hükümle karşılaşıp) bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O, dünyayı
kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır.”322

Bu çarpık zihniyete sahip olan münafıklar, aynı yüzsüzlüklerini ileride İslam’ın zafer
dönemlerinde de sürdürecek, kendilerinin müminlerle birlikte olduklarını iddia edecek ve “(biz
de) sizinle birlikte değil miydik?”323 Diyerek müminlerin başarısından pay almak isteyeceklerdir.
Oysa Allah da, müminler de kimin ne olduğunu bilmektedirler. Kuran bu gibiler hakkında şu
hükmü verir:
“Onlar sizi (uzaktan) gözetleyip-duruyorlar. Size Allah’tan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse:
“Sizinle birlikte değil miydik?” derler. Ama kâfirlere bir pay düşerse (zalimler galip gelirse onlara
yılışıp): “Sizi üstün gelmeniz için desteklemedik mi, mü’minlerden size (gelecek tehlikeleri)
önlemedik mi?” derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah, kâfirlere mü’minlerin
aleyhinde kesinlikle yol vermeyecek (sonunda mümin mücahitlere zafer verecektir).”324
Ancak, asla unutulmasın ki: Şeytanın hilesi zayıftır
Evet, şeytan ne denli karmaşık yöntemler izlerse izlesin, bu vesveselerin hakkıyla Allah’a güvenip
dayanan müminler üzerinde hiçbir kalıcı etkisi olmayacaktır. Kur’an, bu kuralı şöyle bildirir: “Gerçek şu ki,

iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı-gücü
yoktur. Onun zorlayıcı-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O’na (Allah’a) ortak koşanlar
üzerindedir.”325 Demek ki şeytanın bu tür hile ve tuzaklarına kapılanların, en başta imanlarıyla ilgili önemli
sorunları olduğu kesindir. “... Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır”326 ve “Gerçek şu ki, iman
edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı-gücü yoktur”.327
Hükümleri gereği, şeytan, hiç de “karşı konulamaz” bir güce sahip değildir. Dolayısıyla, insanların şeytanın
bu derece zayıf hile ve düzenlerine kapılması imanlarının gevşekliğindendir. Nitekim, şeytanın kendisi de,
ihlaslı ve samimi müminleri kışkırtıp saptıramayacağını şöyle itiraf etmektedir:
“Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana
başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip -çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka
kışkırtıp- saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariçtir.”328
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PORNO YAYINLARI VE ŞEYTANIN ŞEHVET TUZAĞI
“Ey Âdemoğulları! Şeytan anne ve babanızın (Hz. Adem’le Havva’nın) edep yerlerini
kendilerine göstermek (ve şehvetlerini tahrik etmek) için; elbiselerini sıyırtıp soyarak, onları
cennetten çıkardığı gibi, (dikkat edin) sizi de bir fitneye düşürmesin (ve cinsi sapıklığa
sürüklemesin).”329
“Şeytan kendilerinden örtünüp gizlenmesi (gereken) çirkin-edep yerlerini açığa
çıkarmak (böylece cinsi tahrikle şehvet tuzağına kaptırmak) için onlara vesvese verdi.”330
Gibi ayeti kerimelere göre: şeytanın en büyük tuzaklarının başında; şehveti ve cinsi münasebeti
tahrik ederek insanları haram ilişkilere ve ahlâksız işlere yöneltmesi gelmektedir. Günümüzde
şeytanların ve Siyonist Yahudi şarlatanların bu görevini PORNO SİTELERİ yürütmektedir.
Yapılan araştırmalar ve cinsel saldırı ve suçlarla ilgili karakol ve mahkeme kayıtları
göstermektedir ki; şehveti tahrik eden porno yayınları, onları seyredenleri gayrimeşru cinsel tatmin
yöntemlerine teşvik etmektedir.

“Her kim yabancı bir kadına bakıp iştahı kabarırsa gidip helal eşiyle tatmin olsun”331
hadisi şerifi de kadınları şehvetle takibin insanları fikren tahrike ve sonunda fiilen tatbike
sürükleyeceğini haber vermektedir.
Seyrettiği porno filmler ve hikâyeleriyle şehvet sarhoşuna dönüşen erkek ve kadınlar, bu
kabaran duygularını tatmin için çareler düşünmekte, her fırsatı değerlendirme yoluna gitmekte ve
böylece; amir-memur, bürokrat-sekreter, patron-işçi, öğretmen-öğrenci, satıcı-müşteri, komşu-misafir
gibi birlikte ve özel hizmet ilişkisi içinde bulunan kimseler arasında gizli ve kirli cinsel münasebetler
yaygın hale gelmektedir. Bunların neticesi, çalışma düzeni ve iş yapma disiplini bozulmakta, üretim
yavaşlamakta, saygı ve itaat kaybolmakta, genel toplum ahlâkı yozlaşmakta ve devletin ve milletin
temel çekirdeği olan aile yuvası dağılıp yıkılmaktadır.

Hatta seyrettiği porno yayınlar nedeniyle şehvet budalasına dönüşen, akli ve ahlâki
melekeleri körleşen kişiler; maalesef ensest (aile içi) sapkın ilişkilere kalkışmakta, yeğen,
yenge, kuzen, kayın, enişte, baldız gibi yakın akraba olduğu kimselerle ve daha da beteri
evlenmesi ebediyen haram ve yasak olan kızı, gelini, kardeşi, teyzesi gibi kişilerle cinsi
münasebetler yaşanmaktadır. Bu hale gelmiş insanlar, ciddi şeyler düşünmeyi, Milli
çıkarlarını gözetmeyi, manevi ve uhrevi sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyi,
başkalarının haklarına ve namusuna riayet etmeyi bırakacaktır. Bunlar Siyonist Yahudi
felsefesinin gönüllü takipçileri, İsrail’in dünya hâkimiyetinin hazır hizmetçileri ve
emperyalizmin beyinleri şehvetle körelmiş köleleri halini alacaktır.
Porno yayınlarının ve her türlü cinsi sapıklık ve ahlâksızlığın kaynağı, Yahudi ve
Hıristiyanların KİTABI MUKADDES dediği, kendi elleriyle yazıp yozlaştırıp Allah kelamı diye
insanlara yutturulan tahrif edilmiş TEVRAT ve İNCİL nüshalarıdır. İşte Kitabı Mukaddes
Şirketi tarafından bastırılıp dağıtılan (Yalçın Ofset. İST. 1993) tarihli, Tevrat’ı Şerif (Eski Ahit
Kitabından porno hikâyeler ve öğütler) hikâyeleri:
• (Haşa) Kızlarının şarap içirip sarhoş ederek Hz. Lut ile cima etme hikâyeleri…332
• Kız kardeşleriyle sevişme ve aşk şiirleri.333
• En büyük din adamının kendi geliniyle zina etmesi.334
Kethuboth Talmutu (1936 The Son-cine Pres baskısı)
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• Küçük kız ve erkek çocuklarla zina yapmanın ve kendi karısına dübüründen yaklaşmanın
usulleri.335
• Karşılıklı rıza ile yapılmak şartıyla, kız ve erkek kardeşlerin cinsi ilişkilerinin caizliği.
• Dul kalan annesiyle cinsi ilişkide bulunup onu tatmin etmesinin, erkek evladına görev olarak
verilmesi.
• Yahudi bir dul kadının, kendini tatmin için her yola başvurabileceği ve her türlü hayvanla
ilişkiye girebileceği.336

Gizli yapmak ve suç kanıtı bırakmamak şartıyla;
a) Her türlü günahın yapılması için Yahudilere ruhsat verildiği,
b) Yahudilerin galibiyet ve hâkimiyeti uğrunda her çeşit haksızlık ve ahlâksızlığın
işlenebileceği,
c) Yahudi olmayan bütün herkese karşı “onlardan görünmenin, riyakârlık etmenin, onları
aldatıp yalan söylemenin, aralarında fitne fesat yürütmenin” ibadet hükmüne geçeceği,
d) Sadece Yahudilerin insan görüleceği, başka din ve kavimlere hayvan muamelesi yapmak
gerektiği.337

Oysa aynı Kitabı Mukaddes Levililer Bölümü BAB: 18 sh: 117 ve 118’de bu safsata ve
sapıklıkların tam aksine, aile efradıyla, yakın akrabalarıyla ve nikâhsız başka kadınlarla zina
yapılamayacağı öğütlenmekte, böylece kendi içinde açıkça çelişkiye düşülmektedir. Bu
durum Tevrat ve İncil’de halâ aslına uygun bazı kısımlar bulunsa da, sonradan akıl ve
ahlâkla bağdaşmayan konuların katıldığını göstermektedir.
Bugün pek çok Batılı bilim ve düşünce adamı:
“En tehlikeli ve en zehirleyici porno hikâyeleri içerdiği için önce yozlaştırılmış TEVRAT ve
İNCİL’in yasaklanmasını önermektedir. Yani bugünkü porno film ve hikâyeler zaten asırlardır
Yahudiler ve onların saptırdığı bazı Hıristiyan mezhepler arasında zaten yaygın olarak yaşanan
şeylerdir.
Sözde Kutsal Kitapları bile böylesine ahlâksız ve azdırıcı porno hikâyeler ve şiirlerle dolu olan
AVRUPA BİRLİĞİNE girmek için can atanların oturup bir daha düşünmeleri ve Türkiye’yi nasıl bir
felakete sürüklediklerini görmeleri gerekir. Ve hele Dinlerarası Diyalog safsatası ve Ilımlı İslam –
Protestan Müslüman havası içindeki FETULLAHÇI’ların; ve yine “Kültürler İttifakı” kılıfıyla ahlâksız
Batıya yamanma hesabı güden AKP iktidarının, Türkiye’deki porno rezaletiyle niçin mücadele
etmedikleri, hatta dolaylı destek verdikleri de dikkatle düşünülmelidir.

İslam’a göre, porno haramdır, hayâsızlıktır ve fuhşa hazırlıktır.
Cenabı Hak:
“Sakın zinaya yaklaşmayın, gerçekten o çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur”338
buyurmaktadır. Bu nedenle zinaya zemin hazırlayan ve sonunda fuhşiyata yaklaştıran sebepler de
yasaklanmıştır.
“Müminlere söyle: gözlerini (haram olan kadınları ve ahlâksız yayınları seyretmekten)
kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar”339 ayeti de açıkça porno yapmayı, yaymayı ve bakmayı
yasaklamaktadır.
Buhari’de geçen bir hadisinde Hz. Peygamberimiz “Göz zinasından sakındırmaktadır.” Çünkü
göz zinası gönlün fuhşa kaymasına ve nefsinde bu arzularını tatmin için gayrimeşru ve mel’un yollar
araştırmasına sebep olmaktadır. Peygamber Efendimiz, Hac mevsiminde Arafat’tan inerken,
devesinin terkisine aldığı amcası Hz. Abbas’ın oğlu Fazl’ın gözü sağdan soldan geçen kadınlara
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bakıp kalbi bozulmasın diye onun başını bir o yana bir bu yana çevirip: “Bakış şeytanın zehirli
oklarından bir oktur” buyurarak yabancı kadınlara şehvetle bakışın insanın kalbinde ve kafasında ne
şeytani tasavvurlar oluşturacağına ve kötü sonuçlarına vurgu yapılmıştır.
Şimdi, Hac gibi kutsal bir ibadet sırasında ve baştan tırnağa kapalı kadınlar arasında bile, kötü
niyetli bakışlar böylesine şiddetle yasaklanırsa; peki, sınır tanımaz bir hayâsızlıkla hazırlanan porno
yayınlarını hangi vicdan ve iz’an ehli mübah sayacaktır?
Yine Hz. Peygamber Efendimiz, “muhannes” denen, kadınlığa özenen, kadın gibi süslenip
bezenen ve erkeklere cilveleşen bazı bozuk karakterli erkekleri de –ki bugün homoseksüel
denilmektedir- lanetlemiş ve böylelerine yüz verilmemesini emir buyurmuşlardır.
“Livata” denen, erkeklerin birbirleriyle, hayvanların bile işlemediği bir edepsizlikle cinsi ilişkiye
girmeleri de, dinimizde kesinlikle ve şiddetle yasaklanmıştır, haramdır ve lanetli bir hayâsızlıktır. Bu
ahlâksızlığı işleyen Lut kavminin acı ve alçaltıcı akıbetini Kur’an-ı Kerim ibret ve tehditle
anlatmaktadır.340
Fuhşa fırsat verilmemesi için İslam’ın “Tesettür: yüz, el ve ayak hariç, kadınların kapanması,
nikâhı düşen erkek ve kadınların bir yerde yalnız bulunmalarının sakıncalı sayılması, şehveti azdıran
bakışların yasaklanması” gibi önleyici tedbirler alması dışında, ZİNA ve LİVATA gibi suçlara en ağır
cezaları öngörmesi,
• Toplumda genel ahlâkın ve sosyal huzur ortamının sağlanması,
• Aile kutsiyetinin ve nesil emniyetinin garantiye alınması,
• Namus ve iffet kavramı yanında toplumun ruh ve beden sağlığının korunması,
• Çok yönlü kalkınma ve huzurlu yaşama şartlarının oluşturulması amaçlıdır. Çünkü porno
yayınları ve fuhşun yaygınlaşması toplumda zührevi hastalıkların ve psikolojik sapkınlıkların da
artması ve ailenin yıkılmasıyla sonuçlanacaktır.

İslam Dini tedbir olarak; evlenmeyi çabuklaştırmış, kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır.
“İçinizden bekâr olanları, erkek ve kadın hizmetlilerden salih olup da (imkânsız ve kimsesiz
bulunanları) evlendirin. Eğer fakir iseler Allah kendi fazlından onları zengin edecek (geçim ve rızık
kapıları açıverecektir)”341 ayeti, devlete, yerel yöneticilere, sivil örgütlere ve kanaat önderlerine ve aile
büyüklerine evliliğin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda görevler yüklemektedir.
Çünkü helal ve meşru yollarla tatmin edilmeyen cinsi ihtiyaçlar, harama ve gayri meşru kanallara
yönelecektir.
Üstelik evlenip yuva kurmayı en önemli SÜNNETİ (hayat prensibi) sayan Peygamber Efendimiz,
nikâhsız birliktelik, gayrimeşru ilişki kadar, takva perdesi altındaki bekâr yaşama girişimlerini de
şiddetle kınamış ve “Benim sünnetimden uzaklaşan benden değildir” (Buhari, Müslim) demiştir.
Çünkü “Evlenen kişi dinin yarısını koruma altına almıştır; diğer yarısı için de artık Allah’a
sığınmalıdır” (İbni Cezvi) buyuran da yine Peygamberimizdir.
Yine Allah’ın Resulü: “Sizden (maddi ve bedeni) gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü gönlü
haramdan, ferci (namusu) ise zinadan korur. Maddi gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü orucun
“vica”sı (nefsin şehvetini burup kırması) vardır” (Müslim-Buhari) buyurmuşken, bunun tam aksine
hem de tıka basa sürekli yemek, hem de çıplak kadınları ve porno yayınları izlemek, elbette insanı
şehvet azgınına çevirecektir. Bu tipler artık çevrelerindeki kız ve erkek çocukları, bütün kadınları,
hatta hayvanları sadece şehvet aracı görecek, her türlü tecavüz ve terbiyesizliğe tevessül edecektir.
Bu nedenle ailelere düşen, eğitimini ve mesleğini tamamlayan çocukların biran evvel sade bir şekilde
evlenip yuva kurmalarına öncülük etmektir.

Porno yayınları ve çıplak kadınları seyretmek yerine, ebedi cennet nimetlerini
düşünmek, HURİ ve GILMANLARI hatırlayıp hayalen saadet ülkesinde dolaşıp ferahlamak ve
340
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o sonsuz ve kusursuz lezzetlerden mahrum ve cehenneme mahkûm olmamak için, burada
nefsi dürtülerine gem vurmak gerektiğini bilip ona göre davranmak lazımdır.
“Orada (aşk ve sadakat) bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, (güzellik ve tazelikleri
gönül okşayan öyle) kadınlar vardır ki, daha önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin
dokunmuş değildir (sürekli temiz ve bakiredir).”342
“Gerçek şu ki, Biz onları, (mümin erkek ve kadınları ahirette) yeni bir yaratma ile
(cennete layık özellik ve güzellikte) tekrar inşa edip yarattık. Onları sürekli bakireler (gençliği
ve çekiciliği pörsümeyen kimseler) kıldık. Öyle ki eşlerine (muhabbet ve şehvetle) tutkun
hep (aynı) yaşıt (mutlu çiftler yaptık)”343 gibi ayetleri inançla okuyup cennetleri arzulamak ve
oraya kavuşma hazırlığı içinde teselli bulmak müminlerin şiarı olmalıdır.

Ve özellikle, Hz. Peygamber Efendimizin:
“Çöplükte biten yeşillik ve çiçeklerden sakınınız” (Dare kutni El-ifrad) buyurduğu, inançsız ve
ahlâksız ortamlarda yetişen, her türlü fuhuş ve hayâsızlıkla iştigal eden, makyaj süsleri ve tahrik edici
elbiseleriyle dikkatleri üzerine çeken kız ve oğlan fahişelerin tuzağına kapılmamak, sağlığımızı ve
İslami vakarımızı tehlikeye atmamak için dikkatli davranmalıdır.

Evli karı-kocalar eşlerinin doğal ihtiyaç ve arzularına asla karşı çıkmayıp hemen
tatmine çalışmalıdır.
Resulüllah’ın amcası oğlu, büyük müfessir İbni Abbas (R.A.) anlatıyor: Haysam kabilesinden bir
kadın Allah Resulüne gelip evlenmek istediğini ve kocanın kadın üzerindeki haklarını bilmediğini
söyleyince, Efendimiz ona şunları öğütlemişti:
• Kocası onun nefsini istediği (yatağa girmeyi arzu ettiği) zaman, kadın devenin sırtında bile
olsa (yani sağlık sorunları dışında, önemli meşguliyet ve mazeretleri de bulunsa) kocasının arzusunu
yerine getirmelidir.
• Kocasının izni olmadan onun malını başkasına vermemeli (lüzumsuz yerlere sarf
etmemelidir).
• Kocasının rızasını sormadan nafile oruç tutup (ev işlerinde ve kadınlık görevlerinde) gevşeklik
göstermemelidir.
• Kocasının haberi ve müsaadesi dışında rastgele evini terk edip dışarılarda gezmemeli
(kocasını ve yakınlarını şüpheye düşürüp bezdirmemelidir). Böyle yaptığı halde, evinden dönünceye
ve tevbe edinceye kadar melekler ona lanet edecektir.” (Beyhaki, İbni Ömer’den naklediyor.)
Sonuç olarak:

“Her nerede (ve ne halde) iseniz O sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görendir.”344
“Allah gözlerin hainliklerini (gizlice ve çirkince seyrettiklerini) ve göğüslerin (kalplerin)
sakladığı (kirli ve şehvetli düşünceleri) elbette bilir.”345
Ayetlerinin belirttiği gibi, her yerde ve her halde Rabbimizin gözetimi altında ve Onun
huzurunda imtihan veriyor olmanın şuuruyla hareket etmek mü’minlik göstergesi ve hidayet
alametidir. Ama gaflet ve şehvet içinde nefsi ve hayvani duygularının peşinde sürüklenmek
ise, edepsizlik ve erdemsizliktir.
Ey canlar, kendisinden utanılmaya ve rızasına göre davranılmaya en layık olan Allah
(C.C.) değil midir?!...
“(Gerçek ve örnek Mü’minler ki) Onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak
secdeye kapanırlar… Sonra onların ardından, öyle nesiller türedi ki, namazı (ibadet ve
istikamet duyarlılığını) kaybedip bıraktılar. Ve (hayasızca sınır tanımadan) şehvetlerine
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kapılıp uydular. Elbette bunlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklar”
tehdidinden sakınmamız gerekir…

346

ayetlerinin

Fıtrat bozukluğu ve ahlak dejenerasyonu olan EŞCİNSELLİK AB’NİN ALÂMETİ
FARİKASIDIR!
Gemi yapımında ve lüks inşaat taşlarını tutturmada kullanılan zift (katran, karasakız) üretim
ve ticaretiyle aşırı zenginleşip şımaran ve bugünkü terörist İsrail’in işgal ettiği bölgede yaşayan
LUT (AS) kavmi kadınlarını bırakıp şehvetle erkek erkeğe yanaşmaları sonucu helak olup yerin
dibine batmışlardır. Bu ahlaksızlığı meşrulaştıran AB’nin ve O’nun talibi ve takipçisi olan
hükümetlerin de (tevbe edip Hakka dönmezlerse) akıbeti felaket olacaktır.
İktidar yandaşı İslamcı takımının ve ucuz kahramanlık gösterisi yapanların, İstanbul’da
yürüyüşe katılan eşcinsel ahlaksızları hedef alıp, ama bunu bize dayatan Avrupa Birliği’ne ve
O’na girmek için can atan ve her türlü hakarete katlanan İşbirlikçi Hükümeti’ne toz
kondurmamaları acaba ahmaklığın mı yoksa münafıklığın mı bir göstergesi sayılmalıydı? Şu
dindar ve kahraman(!) iktidarın 2011 yılında AB ile eşcinselliğin temel insan haklarından
sayılmasını ve kanunla meşruiyet kazandırılmasını da içeren “İstanbul Anlaşması’nı”
imzaladığını, daha geçen sene Binnaz Toprak’la Nursuna Memecan’ı “İbneliği kurumsallaştırma”
hazırlığı için Avrupa’ya yolladığını hatırlatmamız bu din istismarcılarının keyfini niye
kaçırmaktaydı?
Sözlükte “havuzu çamur vb. ile sıvamak suretiyle onarmak” anlamına gelen livâta kelimesi örfte;
erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi anlatır. Kelime anlamını, erkekler arası eşcinsel ilişkinin yaygın olduğu
Lût kavminden almaktadır.
Kur’an’da ve hadislerde yer alan ifadelerden hareketle İslâm âlimleri, livâtanın dünyevî cezayı da
gerektiren haram bir fiil olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. Hatta livâtayı haramlık bakımından
zinadan daha ağır bir fiil olarak kabul edenler de vardır. Livâta yapan kimseye verilecek ceza konusunda ise
İslâm hukuk ekolleri farklı görüşlere sahiptir. Bu konudaki fikir ayrılığı, livâtanın zina kapsamında bir suç mu
yoksa ondan ayrı başka bir suç mu teşkil ettiği konusundaki farklı yaklaşımlardan, ayrıca bu fiili işleyen
kimselere verilecek ceza ile ilgili hadislerin yorumundan kaynaklanmaktadır.
İslâm hukukçularının çoğunluğu, Kur’an’da hem zinanın hem livâtanın açık hayâsızlık ve çirkin
davranış (fahişe) olarak nitelendirilmesini dikkate alarak livâtayı zinaya kıyas etmiş, bu fiilin zina
olarak adlandırılacağı ve zina ile aynı hükümleri taşıdığı kanaatine varmıştır. İmam Şâfiî ile Hanefî
hukukçularından Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’ye göre livâta yapan kişiye zina
suçuyla aynı ceza uygulanır.
Livâtanın gerek din ve ahlâk gerekse milli vicdan açısından günah, çirkin ve suç teşkil eden bir
fiil olmasının yanı sıra tıp otoriteleri de anal ilişkinin zedelenmeye ve yaralara yol açtığını, özellikle
AIDS hastalığını meydana getiren virüsün eşcinsel ilişkiler yoluyla açılan yaralardan kolayca girmek
suretiyle

hızlıca

ürediğini

saptamışlardır.

Eşcinsel

ilişkilerin

Batı

toplumlarında

giderek

yaygınlaşması ve bireysel özgürlük kapsamında ele alınması ahlaksızlığın son aşaması ve helakin
yaklaşmasıdır.
Şimdi ey faizci, zina serbestçisi ve eşcinselci iktidarın dindar ve takvalı taraftarları.. Ey bu haramların,
haksızlıkların ve ahlaksızlıkların fetvacı ilahiyatçıları.. Ne buyurursunuz, bu iktidarınızın ve kahraman Lider
takımının AB ile eşcinselliği meşrulaştırma ve yaygınlaştırma çabalarına eğer kalben de razı ve hazırsanız, o
takdirde vicdanınız yalamadır ve ruhunuzda eşcinsel sapma başlamıştır… Yok eğer imanınız ve vicdanınız
iktidarın bu ahlaksız tavır ve tahribatlarından rahatsız olduğu halde destekliyorsanız, o durumda da makam
ve menfaat hatırına “Haksızlıklar karşısında susan…” konumundasınız!.. Ve hele, işte bu marifetli
Hükümeti ve beyin ekibini, halâ “Erbakan’ın devamı” gibi göstermeye çalışanlar ise, gaflet ve cehaletten
çok öte aklen ve vicdanen Lutileşmiş yandaşlardır.
346
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Bu konuda Sn. Burhanettin Can’ın tespitleri önemli ve uyarıcıdır:
Homoseksüellik sorununu üç boyutuyla ele almak lazımdır. Birinci boyutu, ilahi yasaya göre kâinatta
olan her şeyin eş (zevc, çift) olarak yaratılmasıdır. Zevcler, dişi-erkek, pozitif-negatif olarak yaratılmıştır.
Karşıt cinsler arasında çekim kuvveti; aynı cinsler arasında ise itme kuvveti vardır. Bu normal ve doğal
durumdur. Anormal durum, aynı cinsler arasında bir şehvet ve çekim kuvvetinin ortaya çıkmasıdır.
Konunun ikinci boyutu, eşcinselliğin, aynı cinsler arasında bir cazibe ve şehvetin kışkırtılmasıyla
anormal bir durum, bir hastalık hali olmasıdır. Normal şartlar altında, genlerle oynanmamışsa, eşcinselliğe
ilişkin herhangi bir gen mevcut olmayıp kişi, bu hastalığa, 0-4 yaş aralığında içinde yaşadığı sosyo-kültürel
ve sosyo ekonomik çevreden dolayı yakalanmaktadır.347
Sorunun üçüncü boyutu ise; eşcinselliğin bir hastalık değil bir yaşam tarzı olarak kabul edilerek
meşrulaştırılması ile toplumların helakine neden olan büyük bir günahın yaygınlaştırılmasıdır.

Eşcinsellik ve Eşcinsel Birliktelik İlahi Dinlerde Yasaklanmıştır
Eşcinseller, iki ana sınıfa ayırtılmaktadır:
Birinci Grup: Kişi kendisini hasta olarak kabul etmektedir ve sapkınlığın farkındadır.
İkinci Grup ise: Kendilerini hastalıklı ve ahlaksız kabul etmeyip eşcinselliği, bir yaşam tarzı olarak
benimseyen ve bunu, insan hakları, bireysel özgürlük konuları çerçevesinde topluma kabul ettirmeye
çalışanlardır.
Asıl tehlikeli olan bu ikinci tabakadır. Birinci gruptakilere tedavi olabilmeleri için her türlü yardım
yapılırken; ikinci gruptakilerin ifsadına karşı da amansız bir ıslah mücadelesi başlatılmalıdır. İnsan fıtratına,
aile yapısına ve toplum hayatına savaş açmış bir bozuk düşüncenin ve yaşam şeklinin, hoş görülebilecek bir
tarafı yoktur; insan hakları ile de ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle tüm semavi dinler, eşcinselliğe ve
eşcinsel yaşam tarzına savaş açmışlardır. (Kur’an’da Araf 80-84; Hud 77-83; Şuara 165-174; Neml 54-58;
Ankebut 28-35; Zariyat 33-37; Meariç 29-31; Kitab-ı Mukaddes’te: Yar. 19/1-29; Yahuda 1/7; Leviller 18/22;
20/13; Romalılar 1/26-27; 1.Korintliler 6/9-10) eşcinsel olan Lut kavminin cezalandırılma nedenleri ve
cezalandırma şekli, geniş bir şekilde yer almaktadır.

Hz. Lut Peygamberin, Eşcinsel Yaşam Tarzına Karşı Ahlaki Cihadı!
Eşcinsellik, sadece 20-21. asırlarda ortaya çıkmış bir sapıklık sanılmamalıdır. Kur’an’a, İncil ve
Tevrat’a göre eşcinsellik, ilk kez Hz. Lut’un kavminde ortaya çıkmıştır. Ondan önce hiçbir toplumda,
böyle bir davranışa ve yaşam şekline rastlanmamaktadır (Araf 80; Ankebut 28). Hz. Lut’tan sonraki
Peygamberlere gönderilen her üç Kutsal Kitap’ta, bu konu üzerinde özenle durulmaktadır.
Hz. Lut, eşcinsel hayat tarzını, ‘ölçüyü aşma-sınırı çiğneme’, ‘çirkin hayâsızlık’, ‘kötülük’,
‘fesad’, ‘fasıklık’, ‘akılsızlık’, ‘cehalet’, ‘iğrençlik’, ‘utanç verici bir tutku’, ‘sapıklık’ ve ‘günahkârlık’
olarak nitelemekte ve de şiddetle karşı çıkmaktadır:
“Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan
(azgın) bir kavimsiniz.” “Siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” “İçinizde hiç aklı başında olan (reşid) bir
adam da yok mu?” “Yaptığı şeyin rezalet ve neticesini bilmeyen bir kavim.” “Fesat çıkarmakta olan
bir kesim.” “Suçlu-günahkâr bir kavim” (Kur’an: Araf 81; Şuara 165, 166; Neml 55; Hud 78; Neml 54-55;
Ankebut 28-34; Zariyat 32; Kitab-ı Mukaddes: Levililer.20/13; 18/22; Romalılar. 1/26-27).
Hz. Lut, kavmini bu hastalıklı sapkın yoldan çevirmek ve Allah tarafından cezalandırılmalarını
engellemek için onları meşru olan yola çağırmıştır. Onlara, kadınlarla nikâhlanarak aile kurmalarını,
böylelikle doğal olan, insan fıtratına uygun bir yaşama dönmelerini tavsiye edip durmuşlardır.
(Kur’an: Hud 78; Kitab-ı Mukaddes: Yaratılış 19/8). Maalesef kavmi ise meşru olanı, doğal olanı ve
fıtrata uygun olanı inkâr ve isyan edip ahlaksızlıkta inatlaşmıştır. (Hud 79).
Hz. Lut, kavminin bozuk yaşam tarzına ve şeytani arzularına karşı çıkmada çok fazla ısrarcı
olunca; kavmi, işi daha da ileri götürüp Hz. Lut’u sürgüne göndermekle tehdit etmeye başlamışlardır.
(Kur’an: Neml 56; Şuara 167; Kitab-ı Mukaddes: Yaratılış. 19/9).
347
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Hz. Lut kendisine yapılan kınama, alay ve tehditlere karşı kınayıcıların kınamalarından, alay
edicilerin alaylarından ve tehdit edicilerin şantajlarından yılmayarak, onlara teslim olmamış ve onurlu
mücadelesini asla bırakmamıştır. (Hud 80; Şuara 168).

Eşcinsel Yaşam Tarzı Helak Olmakla Sonuçlanır!
Hz. Lut’un halkının yapılan uyarıları ciddiye almaması, şirretliklerini artırması ve Hz. Lut’u tehdide
başlamaları ahlaki fesatlık ve fasıklıkta sınırı aşmaları nedeniyle üzerlerine ilahi azap hak olmuştur. (Kur’an:
Hud 81; Araf 83; Şuara 170, Neml 57; Ankebut 21, 34; Zariyat 31-32; Kitabı Mukaddes: Yaratılış.19/12-23).
Allah, tarihte ilk kez, çirkin bir hayâsızlığı yaşam tarzı haline getiren ve bütün uyarılara rağmen isteklerinde
ısrar eden bu topluluğu, gelecek nesillerin ibret almasına imkân verecek tarzda helak edip yerin dibine
batırmıştır.
“Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif
edilmiş taşlar yağdırıverdik.” (Hud 82)
“Rabbinin katında ‘belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış’ olarak. Bunlar zalimlerden uzak
değildir.” (Hud 83)
“Ki bu taşların her biri, Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için herkese ayrı ayrı
işaretlenmiştir.” (Zariyat 34). (Bak: Kur’an: Şuara 173; Araf 84, Neml 58; Ayrıca Kitabı Mukaddes:
Yaratılış.19/10-11; 24-25).
Bu olayda ibret alınacak üç önemli nokta vardır. Birincisi, böyle pis, ahlaksız bir davranış
toplumsallaşır ve meşrulaşırsa, helak kaçınılmazdır. Allah, bu tehlikeden gelecek nesillerin
korunabilmesi için Sodom Gomora halkını ve bölgesini, “akledebilip anlayanlar” ve “azaptan
korkanlar” için ibret alınacak bir tarzda helak edip yıkıma uğratmıştır. (Kur’an: Şuara 174; Ankebut 35;
Zariyat 37; Kitab-ı Mukaddes: Yahuda.1/7).
İkincisi ise, Hz. Lut peygamberin hanımının, kavminin yaşam tarzına karşı çıkmayıp onlarla
işbirliği yapmaya kalkışması dolayısıyla cezalandırılmış olmasıdır. Peygamberin hanımı olması, onu
kurtarmamıştır. (Kur’an: Neml 57; Hud 81, Şuara 171, Ankebut 33, Zariyat 35-36; Kitab-ı Mukaddes:
Yaratılış.19/26). Bu noktada AKP iktidarının ve taraftarlarının bu Kur’ani tehditlerden ders çıkarması
lazımdır.
Üçüncüsü de, helak etme şeklinde kullanılan araçların ileri teknoloji ürünü silah olmasıdır.
“Her bir şahsa işaretlenmiş taşlar” tabiri, akıllı silahların varlığına bir işaret olarak yorumlanmalıdır.

Özetleyecek olursak: Ya eşcinsel yaşam tarzına karşı savaşacak buna mazeret ve
meşruiyet üreten hatta resmiyet kazandırmaya yeltenen iktidarı ve sivil kurumları uyaracak, ya
da hep birlikte helake razı olacağız.
Çünkü zina ve eşcinsellik, insan fıtratına ve İslam ahlakına açılmış bir savaştır. Toplumun
ifsadı, neslin bozulması ve değişik hastalıkların ortaya çıkması, cinsel tatminin gayrı meşru bir
şekilde karşılanmasının sonuçlarıdır. Yaratılış kanunlarına aykırı olan, insan fıtratını bozmayı
amaçlayan, AİDS gibi değişik hastalıkların ortaya çıkıp yaygınlaşmasına yol açan hiçbir
ahlaksızlık “yaşam tarzı” kılıfına sarılıp meşrulaştırılmamalıdır. Bütün bunlardan dolayı
eşcinselliğe ve zinaya, insan hakkı olarak da bakılamayacaktır.
Zinayı ve eşcinselliği bir değer ve yaşam tarzı olarak kabul etmiş olan tüm düşünce

sistemleri ve onların bozuk kültür ve medeniyetleri, ömrünü tamamlamış olarak helak
olmaları kaçınılmazdır:
“Ümmü Seleme (R.A.) Hz. Peygamberimize (SAV): “Ey Allah’ın Resulü! Aramızda salihler mevcut
iken dahi bizler helak olacak mıyız?” diye sorunca Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz: “Evet, pislik (zina,
livata) artarsa ve Müslümanlar buna tepkisiz kalırsa (birlikte helak olacaksınız)” buyurmuşlardır.
“Kitab-ı Mukaddes-1. Korintliler. 6: 9-10 bölümünde: “Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras
almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne
puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne
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sövücüler, ne de soyguncular” diye kayıtlıdır.
Bundan dolayı zinanın en pis, en iğrenç ve en ahlaksız şekli olan eşcinsellik, İslam’da şiddetle
lanetlenmiş, “melun” bir eylem ve “melun” bir yaşam tarzı sayılmıştır.348 Bu yaşam tarzını benimseyenler,
Allah’ın rahmetine nail olamayacaklardır.349 Hz. Peygamber, bu hastalığın tehlikelerinden dolayı ümmeti için
endişe etmiş ve gerekli uyarıları yapmıştır.350

Allah’a, Resullerine, Kitaplarına ve de Ahiret gününe iman edenlerin böylesine akılsız ve
ahlaksız bir yaşam tarzını hoş görmesi, mümkün olmadığı gibi neme lazımcı davranmaları da bu
vebale ortak olmaktır.
AB sürecinde kendi kültür medeniyetimizin temel değerlerine taban tabana zıt birçok olgu,
maalesef işbirlikçi ve din taciri iktidarlar eliyle yasallaştırılmaktadır. Toplum ve sözde İslamcı
taraftarlar, bu noktada duyarsız davranmaktadır. Bu, ciddi bir tehlike olup, zalimlerle, kötülüğü
icra edenlerle aynı safta bulunmak ve aynı cezayı hak etmek anlamını taşımaktadır. Aksini
düşünenlerin, “Cumartesi yasağını” çiğneyen “sahil kasabasının” başına gelenleri, Kur’an-ı
Kerim’den (Araf: 163-169) okumalarında fayda vardır.
Her üç dine gerçek anlamda iman edenler, insanlığın sonunu hazırlayacak böyle bir hastalığa
karşı birlikte mücadele etmek zorundadır. Bu iman ve ahlak sahipleri ile seküler, modernist-post
modernistler arasında bir mücadele olacaktır.

Artık kendi kültür ve medeniyetimizin ön gördüğü değerlere, ilmi ve insani verilere
aykırı olan tüm yasalar, ele alınıp yeniden yazılmalıdır. 6284 Sayılı Aileyi koruma kanunu,
öncelikle ele alınıp; aileyi, gerek içerden ve gerekse dışarıdan gelecek tehlikelere karşı
koruyabilecek şekilde tekrar hazırlanmalıdır. Bu Hükümetin imzaladığı “2011 İstanbul
Sözleşmesi” iptal edilip kaldırılmalıdır. 6112 Sayılı RTÜK yasası, keyfi yorumlamalara
meydan vermeyecek şekilde uyarlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bütün bunların yapılabilmesi için de, iktidarın ve halkın dosdoğru bir istikamet tutturması
şarttır:
“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur.
Onların hevalarına uyma.” (Şura 15) emri açıktır.351

Cinsel iştahçılığa dindarlık kılıfı!
Adnan Oktar'ın sosyal medyayı en çok kullanan “kedicik”lerinden olan Tülay Kumaşçı yine
ar ve hayâ damarını çatlatmıştı. Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı'nın son paylaşımı sosyal
medyayı sallamış, Kumaşçı'nın instagram hesabından paylaştığı video şehvet tutkunlarınca
izlenme rekorları kırmıştı.

Önce havuzda yüzmekten sonra üstsüz dans etmekten sakınmamıştı.
Kendisini “Allah Aşığı” olarak tanımlayan Adnan Oktar'ın yayımladığı İpek Yolu Dergisi'nin
köşe yazarı olan Kumaşçı önce havuzda yüzdüğü daha sonra ise bikinisinin üst kısmını çıkardığı
görüntüleri instagram ve twitter hesaplarında paylaşmaktan, hiç utanmamış ve sıkılmamıştı. Bu
hayâsız tavırları kasıtlı yaptıkları açıktı. Kumaşçı'nın erotik görüntülerini yorumlayan
takipçilerinin bir kısmı Kumaşçı'yı “Cesaretinize hayran kaldık” diye alkışlarken, duyarlı ve
vicdanlı kimseler tepki yağdırmışlardı.352 Öyle anlaşılıyor ki bunlar sadece Allah’a imanı ve bazı
vicdani kuralları yeterli sayan; ama topyekûn Kur’an ahkamını ve tesettürle ilgili İslam ahlakını
gereksiz ve geçersiz sayan bir DİN anlayışını yaygınlaştırmak amacındaydı. Ve zaten 16 Ağustos
2015 saat 17:00 A9 kanalındaki canlı sohbetinde Adnan Oktar: “Mehdi Hz. Davud neslindendir

ve Beni İsraildendir. Allah Ortadoğu’nun tamamını İsrail oğullarına vereceğini vaad etmiştir”
348 Muvatta,
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350 Müslim, Edahi 43, (1978); Nesâî, Dahaya 34, (7, 232).
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diyerek, Siyonist İsrail’in Arz-ı Mev’ud hayalini, Müslümanların beklediği Mehdi’nin hedefi gibi
göstermeye çalışıp gerçek niyetlerini ortaya koymuşlardır.

Cinsel Sapkınlar ve Yahudi Yaklaşımı
Cinsellik, kadın erkek ilişkilerini ifade eden ve özellikle cinsel ilişkiyi anlatan bir kavramdır. “Kişinin
cinsel ve duygusal ilgi ve isteği/yönelimi karşıt cinslere dönük olabildiği gibi kendisiyle aynı cinsten
kişilere dönük olabilir” düşüncesi fıtrata aykırı bir sapkınlıktır. Bu bağlamda üç çeşit cinsel yönelimden söz
etmek mümkündür: 1-Heteroseksüellik, 2-Eşcinsellik/homoseksüellik, 3-Biseksüellik. Duygusal ve
cinsel anlamda karşı cinslerden hoşlananlar için heteroseksüellik ya da düzcinsel (stright), sadece kendi
cinsine yönelenlere eşcinsel ya da homoseksüel, hem karşı cinse hem de kendi cinsine yönelenlere ise
biseksüel tabirleri kullanılır.

Ensest, yakın aile bireyleri, özellikle de meşru bir evlilik gerçekleştiremeyecek derecede
birbirlerine akrabalık bağlarıyla bağlı insanlar arasındaki cinsel ilişkiyi ifade eden sapkın bir
yaklaşımdır. Tarih boyunca bütün toplumlarda sadece biyolojik gerekçeler yüzünden değil aynı
zamanda ailenin psikolojik işlevselliği de düşünülerek yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişki türleri
yasaklanmıştır. Uzmanların ifade ettiğine göre yoksul çocuklara yardım eden kuruluşlar, hastaneler,
polis raporları ve konuya ilişkin genel araştırmalar XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ensest
ilişkilerde dikkate değer bir artış olduğu saptanmıştır. Bu artışın da ötesinde ensest konusunda asıl
dikkat çekilmesi gereken problem, modern dönemde bizim gafil yöneticilerimizin de girmeye can
attığı Avrupa ülkelerinin birçoğunda konuya ilişkin yaptırımların kaldırılmaya başlanması ve dahası
ensest ilişkilere onay vermeye dönük çeşitli tavırlar ortaya konulmasıdır. Örneğin Fransa ensest
cezasını 200 yıl önce kanundan çıkarmıştır; Hollanda’da ise rıza ile kurulan ensest ilişki
yasaklanmamaktadır. İsveç’te aynı babadan dünyaya gelen kardeşlere, ilişki kurmanın ötesinde
evlenme imkânı da tanınmıştır. Yine Fransa ve İtalya’da başbakan ve hükümet yetkililerinin özel
izniyle amca ile kız yeğeni ya da teyze ile erkek yeğeni evlilik yapmaktadır. Avrupa ülkelerindeki
serbestlik yönündeki tutumun altında devletin, elini özel hayatın üzerinden çekme isteğinin yattığını
söyleyenler Siyonist odaklardır. Nitekim bu yüzden birçok ülke ensest ile ilgili sınırlandırmaların
kaldırılmasını savunmaktadır.

Homoseksüellik, çok değil 40-50 yıl öncesine kadar birçok Batı ülkesinde hapis cezası
öngörülen bir suç sayılmaktaydı. En iyi bilinen örnek XIX. Yüzyıl sonunda İngiliz yazar Oscar
Wilde’nin eşcinsel olduğu için hapse mahkûm olmasıydı. 1960’larda cinsel özgürlük talepleriyle
birlikte bu ülkelerde hukuki durum da farklılaştı. Avrupa Birliği sürecinde eşcinsellere yönelik
hak ihlalleri, cinsel ayrımcılık olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak medeni hukuk alanında
uzun süre bir adım atılmadı. Eşcinsel evliliklerini ilk kabul eden Kuzey Avrupa ülkeleri olacaktı.
1990’lardan sonra bu eğilim Atlantik’i aştı ve ABD’ye sıçradı. Eşcinsel evliliği onaylayan ilk ülke
2001 yılında Hollanda’ydı. Şu an Belçika, Güney Afrika, İspanya, Kanada, Arjantin gibi ülkeler ve
Amerika Birleşik devletlerinin Vermont, Oregon, Massachusetts, Lowa, Kaliforniya ve New York
gibi eyaletlerinde eşcinsellere yasal olarak evlilik hakkı tanınmaktadır.

Ensest ilişkiler ve eski Ahit’teki sapkınlıklar.
Tahrif edilmiş Eski Ahit incelendiğinde İsrailoğullarının ataları arasında İbrahim’in baba bir
anne ayrı olan kız kardeşiyle evlenmesi (Tekvin 20:12) Yakup’un iki kız kardeşle evlenmesi
(Tekvin 29:16-35) ve Musa’nın babası Amram’ın halasıyla evlenmesi (Çıkış 6:20) örneklerinde
olduğu gibi Ensest olarak değerlendirilen evliliklerin gerçekleştiği yazılmaktadır ki, bu
Peygamberlere apaçık bir iftiradır ve Batıda tüm ahlaksızlıkların kaynağı ve çarpıtılmış Yahudi
kitaplarıdır.
Hızla yayılmaya başlayan cinsel özgürlük algısının etkisiyle 1970’lerden sonra homoseksüelliğe
bakış konusunda Yahudi tutumlarında da derin kırılmalar yaşanmış ve farklı yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır. Ortodoks Yahudilik, homoseksüel eylemleri sözde günah olarak değerlendirmeye devam
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etmekle birlikte kınanan bu eylemlere yönelen insanlar değil, eylemin bizatihi kendisi sayılmaktadır.
Bazı Ortadoks düşünür ve din adamları, “homoseksüel arzuların frenlenemediğini ve bu nedenle
homoseksüellerin cezalandırılmaması ya da toplumdan dışlanmaması gerektiği” düşüncesini
savunarak homoseksüellere anlayışlı yaklaşmaktadır. Bu isimlerden biri olan Yeshayahu Leibowitz
(1903-1994) homoseksüellerin Yahudi cemaatin üyeleri olduklarını ve bu nedenle bazı kurallara
uymasalar da yasanın emirlerini yerine getirmeye çalışmaları gerektiğini söyleyip bu görüşünü XIX.
Yüzyıl Hasidik düşünürlerden biri olan Rabbi Zadok HaCohen (1823-1900)'e dayandırır. HaCohen,
homoseksüel eylemleri tecavüze uğramayla benzer yorumlar ve bu tür eylemlere dahil edilen
kimseleri temizlemek adına onların, bu fiillerinden sorumlu tutulamayacağını açıklamıştır.

Reform Yahudiliği'nde bugün homoseksüellik, sadece ahlaki yargıya bağlı bir yaşam sitili
tercihi değil, biyolojik bir eğilim olarak da göz önünde bulundurulmakta ve meşru sayılmaktadır.
Bundan dolayı Reformist Yahudilikte homoseksüeller haham olarak görev yapmaktadır ve çoğu
reformist haham, aynı cinsiyete sahip insanların evliliğini onaylamaktadır. Fetullahcı Tuncay
Güney bunlardandır. Reform Yahudiliği, son yıllarda ABD'de eşcinsellerin kurdukları gay
örgütlerinin

varlığını

tanımaya

başlamıştır

ve

daha

ileri

giderek

yürütülen

anti-gay

kampanyalarına karşı 1998 yılında Reform Yahudiliği Dini Eylem Merkezi (Religious Action
Center of Reform Judaism) Cemaat İlişkileri direktörü Rabbi Mark Israel tarafından her türlü
cinsi sapıklığı meşru sayan bir bildirge yayınlamıştır: “Homoseksüelliği gerçek inancın ve Tanrının
sevgisinin karşıtı bir durum olarak tanımlamaya yönelik bütün girişimlerle mücadele etme noktasında
bir sorumluluğumuz vardır. Cinsel yönelimine bakmaksızın her kalpte Tanrı için yer olduğunu kabul
etmemiz ve duyurmamız lazımdır.”
ABD'de bugün bu bildirgede bir örnek olarak zikredilen Bet Mishpachah Cemaati gibi siyasal ve sosyal
eşitliğe vurgu yaparak gay, lezbiyen ve biseksüel, cinsel kimliği ne olursa olsun cemaatine kabul eden ve bu
yönüyle ön plana çıkan çok sayıda reformist Yahudi sinagogu vardır. Bunlar arasında yer alan San
Francisco'daki Shaar HaZuhav ve New York'taki Beit Simhat Torah cemaatleri ABD'deki en büyük oluşumlar
arasındadır.
Siyonist İsrail’de homoseksüellik konusunda dini hukuk ve sivil hukuk arasında ayrım
yapılmıştır. İsrail devlet yasasında daha önce 351. madde kapsamında homoseksüel ilişkilere yönelik
bir yasaklama söz konusu iken 1988 yılında yapılan düzenlemeler ile bu yasaklama yürürlükten
kaldırılmıştır. Her yıl Yahudi eşcinseller, bazı dini liderlerinin kof tehditlerine rağmen Kudüs'te
yürüyüşe katılmaktadır. Yürüyüşler, Kudüs'teki homoseksüellerin derneği konumundaki “Açık Ev”
tarafından organize olunmaktadır.
XX. Yüzyılda hızla yayılmaya başlayan cinsel özgürlük algısının etkisiyle homoseksüelliğe bakış
konusunda modern Yahudi gruplarının tutumlarında da derin kırılmalar yaşanmıştır. Yahudilerin
Homoseksüelik konusundaki yaklaşımları dört kısma ayrılır. 1) Baskıcı tutum: Toplumun geri kalanlarının
ahlaki olarak zayıflamasının yolunu kapatmaya dönük olarak homoseksüelliğe tolerans göstermeyen
yaklaşım. 2) Pratik tutum: Modernleşme düzenine dair sebepler nedeniyle hapis vb. cezaları ortadan
kaldıran yaklaşım. 3) İzin verici tutum: Cinsi sapıklıkları doğal ve mübah gören ve alternatif bir yaşam sitili
olarak homoseksüelliğe izin veren yaklaşım. 4) Biyo-psikolojik tutum: Homoseksüellik gibi cinsi rezaletlerin
biyolojik ya da psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirildiği ve tedavi edilmesi gerektiğinin telkin edildiği
yaklaşım. Daha özel olarak Yahudi grupları içindeki ana tutumlar şu şekilde özetlenebilir: Yahudi şeriatındaki
yasaklamadan hareketle Ortodokslar için homoseksüellik çirkindir ama hoş görülmelidir. Reformist ve
Yeniden Yapılanmacılar için homoseksüellik problem teşkil etmemektedir; Muhafazakâr Yahudiler için
çözülmeyi ve çare üretilmeyi beklemektedir.

Sonuç: Türkiye’yi AB’ye sokmak isteyenler, onların haksızlık ve ahlaksızlık temelli kanun
ve kurumlarını da bize uyarlamayı taahhüt etmişlerdir, bu ise topyekün helakimiz demektir.
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BEYİN YIKAMA VE MEDYA
İnsanı hayvanlardan ayıran ve ademoğlunu “eşrefi mahlûkat” yapan, onun, “akıl etmesi”dir.
Yani düşünme, değerlendirme, ihtiyaçlarını ve amaçlarını önem ve öncelik sırasına göre
derecelendirme ve ahlâki prensiplere değer verme yeteneğidir. Tefekkür ve tezekkür etmeyen, akıl
yürütmeyen, başkalarını ürettiği fikir ve kanaatleri iz’an ve vicdan süzgecinden geçirmeden
kabullenip peşinden giden kimseler, ruhen ve aklen esir gibidir. İbni Sina’nın dediği gibi, “en kör
insan gerçekleri görmek istemeyen ve bunun için gayret göstermeyen kimsedir.”

Özellikle günümüzde medya marifetiyle beyinleri kirlenen ve körlenen kalabalıklar,
uzaktan güdümlü sürülere döndürülmektedir. Siyonist sermayenin Türk medyasına merakı
da bu yüzdendir.
Bu yoğun ilginin sebebi nedir? Türk medyasına ilgi gösteren sermaye çevrelerinin; ABD'nin küresel
savaş doktrinine ve Büyük İsrail hedeflerine destek vermesi ve vahşi enerji savaşlarını da mazur göstermesi
dikkat çekici değil midir? Acaba, yabancılar Türk medya sektörüne neden bu kadar ilgi göstermekteydi?
Dünyanın belli başlı medya devlerinin ve tekelci sermaye çevrelerinin Türk medyasında yer edinmek için
birbiriyle yarışmasının gerçek sebebi ne olabilirdi?.. 11 Eylül saldırıları, El Kaide mesajları, Afganistan ve Irak
savaşları ile dünya çapında bir yayın kuruluşu olan El cezire, de sonunda Türkçe yayına başlıyordu. Alman
Axel Springer grubu, Doğan medya grubu ile ortaklıklar tesis ediyordu. Avrupa Birliği'nin önemli haber
televizyonu Euronews Türkçe yayınlara hazırlanıyordu.
Hatırlayınız, dünya medya devi, gazeteleriyle, televizyonlarıyla, radyolarıyla, film sektöründeki
yatırımlarıyla, internet sektöründeki gücüyle, dergileriyle medya-enformasyon alanının en güçlü isimlerinden

Rupert Murdoch, TGRT'yi satın alıyordu. Weekly Standart ve Fox TV gibi, dünyayı istilaya girişen
neoconların önemli yayın organlarının da sahibi olan Murdoch'ın TGRT'sini artık Foxs Tv logosuyla
izleniyordu. Yeniden kadrolaşan TGRT'de önemli bir talimat veriliyor. "Arşivde ne kadar Amerikan bayrağı
yakılan görüntü varsa yok edilmesi" isteniyordu. Acaba bunların sebebini sadece ekonomik gerekçeler mi
oluşturuyordu? Buna inanmak saflıktan da öte bir gaflet oluyordu. Ortadoğu, Orta Asya/Hazar

çevresinde yaşanan işgaller ve güçler çatışması Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyayı
daha bir önemli kılıyordu. Küresel iktidarın sömürü saltanatını sağlamlaştırması adına, kaynak
ve pazarlar üzerinden acımasız bir hesaplaşma yaşanıyordu. Ülkeler işgal ediliyor, iç savaşlar
çıkarılıyor ve aslında adı konulmamış bir dünya savaşı sürüyordu. Bu savaş sadece askeri,
siyasi ve ekonomik alanda değil, enformasyon alanında da kendini gösteriyordu.
2011 ve sonrası Ortadoğu'da şok gelişmelere sahne olacaktı. Belki eski yönetimler ve
yöntemler askıya alınacaktı. Ama özellikle kriz, Suriye, İran ve Hazar çevresinde yoğunlaşacaktı. Bu
nedenle kamuoyu denetimi Irak işgali döneminden, çok daha önem kazanacaktı. Türkiye bir taraftan
enformasyon merkezi olurken, diğer taraftan İran ve bölgenin diğer ülkelerine karşı krize
hazırlanacaktı. 2011 yılı aynı zamanda Türkiye'de bu süreci sorgulayan ve eleştiren muhalif sesler
için belki de çok zor dönemler yaşanacaktı! İşte bu yüzden toplumun beyin yıkama yoluyla,
uyuşturulması, duyarsızlaştırılması ve Siyonist hedeflere uyumlulaştırılması gerekiyordu. İşbirlikçi
iktidarları desteklemesi ve hıyanetlerini fark etmemesi isteniyor, suni gündemler ve sahte
kahramanlık söylemleriyle oyalanması için Türk medyası satın alınıyor, yazar ve yorumcular
kiralanıyordu. İşte Yahudi patronların satın aldığı TGRT’nin, Hrant Dink’in katil zanlısının Bayrak
önündeki resimlerinin jandarma tarafından çekilip dağıtıldığı yönündeki yalan haberi bunun en
çarpıcı örneği olarak karşımızda duruyordu. Murdok Yahudisi bu yolla jandarma üzerinden orduyu
karalamayı ve kamuoyunu askere karşı kışkırtmayı düşünüyor! Ve tabi zoru görünce geri adım
atıyordu.
Beyin yıkama teknikleri:
Tarih, 1 Haziran 1951. SSCB’nin “bireylerin zihnine müdahale” konusundaki çalışmalarından
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endişe duyan ABD, Kanada ve İngiltere’nin istihbarat birimleri, Montreal’deki Ritz Carlton Oteli’nde gizli bir
toplantı düzenliyordu. O günlerde Sovyetler, tanınmış bir Macar karşıt-komünist olan Kardinal Joszef
Mindszenty’e casusluk suçunu itiraf ettirmekle kalmamış, kitlelerin düşüncelerini kontrol etmekte önemli
başarılar sağlamışlardı. Dünyada KGB’nin desteğindeki sol anarşi ve terör hareketleri önemli noktalara
ulaşmıştı. Araştırmacılara göre, komünistlerin bu ilerlemesi karanlık bir bilimsel buluşun sonuçlarından
kaynaklanıyordu. ABD’li bilim adamları, Kuzey Kore’deki esir Amerikan askerlerinin “beyinlerinin yıkandığı”
konusundaki rapordan yola çıkarak, “davranış değiştirme” konusunda acil ve çok gizli bir araştırma
programı öneriyordu. Gerçi aynı konu daha sonra Vietnam’da esir düşen ABD askerlerinin ülkelerine
döndüklerinde gönüllü birer KGB ve Çin ajanı olarak çalıştıklarının ortaya çıkmasıyla da gündeme
geliyordu… ABD’nin zihin kontrolünde Sovyetlerle arasındaki farkı kapatmak amacıyla başlattığı çalışmaların
bir parçası olarak; ilaçlar, hipnoz, elektroşok ve lobotomi inceleniyor, yetmez konu radyo aktif ilaçları da
içeriyordu…
Gerçi Vietnam’da Çinliler çok daha basit teknik ve taktikler deniyor, “Sürekli uyarı yöntemi” ya
da “Algıda tekillik” olarak tanımlayabileceğimiz yöntemler kullanıyordu. Şöyle ki: esir ABD
askerlerinin kaldıkları koğuşlara İngilizce sözleri olan (kendi ana dillerinde) komünist propaganda
şarkılar yüksek sesle yayınlanıyordu. Okunacak yayın olarak da yine sadece komünist propaganda
broşürleri ve Vietnam’da basılan İngilizce gazeteler veriliyordu. Amerikalı askerlerin önceleri okumayı
ret ettikleri bu yayınlara bir süre sonra, okunacak başka bir şey olmaması sebebiyle, isteksiz de olsa
şöyle bir göz atmaya başladıkları ve daha sonra da zaman içinde bu yayınları okuyup birbirleriyle
tartışır hale geldikleri gözlemlenmişti. Ardından da bu askerlerin katıksız birer komünist haline
geldikleri biliniyordu. Hatta öyle ki savaş bitip de ABD’ye geri döndüklerinde, bu eski askerlerin bir
kısmının çeşitli anarşik olaylara katıldıkları, bir kısmının da ABD’de yasadışı olan komünist partiye
üye oldukları tespit edilmişti. (Türkiye’de de üniversitede okurken eline silah alıp terör örgütüne
katılan gençlere benziyor değil mi?)

Neyse, biz konumuza dönelim:
ABD’de; toksin kimyasal maddelerden, davranışları etkileyerek zihinsel değişiklik oluşturan ilaç
türlerinden, elektroşok tedavileri (!) ile diğer askerî ve CIA kaynaklı deneylerden ötürü, hayatları
mahvolanların varlığı, yaklaşık 20 yıldır biliniyordu. CIA tarafından yapılan en tüyler ürpertici deneylerden
birisi, Washington yönetimine karşı bir dava ile sonuçlanan şu olayda yaşanıyordu. Dr. D. Ewen Cameron
adında bir Kanadalı psikoloğun çalışmasıydı bu. Cameron, 1950’li yıllardan beri şöyle bir uygulama
yapıyordu: Psikozlu insanları tedavi etmek için “alışkanlık çözme” ve “psişik güdüm” diye adlandırdığı bir
yöntem geliştiriyordu. Uygulama ise şöyleydi:
Belirli ve güçlü bir elektroşok yükleyerek, bir hastanın davranış alışkanlıklarını unutturup
değiştirme (alışkanlık çözme) ve bazı vakalarda sürekli LSD (düşük miktarda uyuşturucu) vermek
suretiyle, o kimseyi başka bir kişiliğe büründürme yöntemi oluyordu. Bunların ardından, deneğe
sürekli olarak tekrarlanan (haftanın 6-7 gününde, günde 16 saat) bir teyp kayıt mesajı dinletiliyor ve
bu arada duyusal algılamadan kısmen mahrum bırakılıyordu. Cameron’ın uygulaması, “hastayı etkisiz
hale getirmek” üzerine yeni bir teknikti ve bir felç ilacı dâhil, çeşitli yeni ilaçların denenmesini
amaçlıyordu. IEAD aracılığı ile Cameron’a 60.000 dolarlık bir bağış sağlayan CIA’ye göre, bunların
beyin yıkama ile benzerliği çok açıktı. Depresyon, alkolizm ve başka sorunların tedavisi için

Cameron’ın müdür olduğu McGill Üniversitesi’ndeki Allan Memorial Enstitüsü’ne başvuran 9
hasta, 1979’da CIA’e karşı bir dava açıyordu. Hastalardan Rita Zimmerman, 30 elektroşok oturumu ve
ardından ilaçla sağlanan tam 56 günlük bir uyku ile “alışkanlık çözümü”ne maruz kaldığını
söylüyordu. Zimmerman artık pasif ve irade dışı bir duruma gelip felçli bir hayat sürüyordu.
Öteki hastalarda da kalıcı beyin hasarları oluşmuştu, ayrıca başka sıkıntılar ve olumsuzluklar
da yaşanıyordu. Sonuçta ABD Hükümeti, 750.000 dolar tutarında bir tazminat ödemek zorunda
kalıyordu…
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Şimdi düşünün bakalım:

Tekelleşmiş medya, genetik yapısı ile oynanmış ve içine yüzlerce kimyasal madde katılmış
ve hatta hormonlu gıda, elektro olmasa da, toplumsal ve bireysel olarak yaşadığımız şoklar ve
en önemlisi de, istemeseniz dahi her akşam televizyonu açtığınızda karşınıza çıkan rutin
psikolojik harekât unsurları (hani meşhur “Nerede bu devlet, nerede bu millet?” cıngıllı
haberleri, aklı ve ahlâkı çürüten görüntüleri, aşağılık duygusu ve kolaycılık tutkusu aşılayan
hikâyeleri, bir yandan dini ve dindar kesimleri kötüleyen, diğer taraftan istismarcı sahtekârları
dindar kahraman gösteren, izleyicileri şehvet kölesi haline getiren filmleri, gayri meşru ilişkileri,
Millî benliğimizi saldırı dolu sözüm ona TV dizileri… Evet, cevabını kendinize verin: Zihninizin ne
kadarı bağımsız kalabiliyor ve doğru kararlar alabiliyordu?

Siyonist güdümlü Haçlı Batının İslam nefreti!
Amerikalı Jerry Falwel isimli bir papaz, 06.10.2002 günü CBS televizyonunun “60 dakika” programında
“Muhammet, bir teröristtir!” şeklinde küstahça bir tavır sergilemiş, bazı sözde aydınlarımız, “münferit
olaydır” diyerek, Batının İslâm düşmanlığının açığa çıkması engellemeye girişmişti.
Nisan 1995 yılında “Komünizmin çöküşünden sonra yeni düşman İslâm’dır” diyen NATO Genel
Sekreteri W. Cleas’ın söyledikleri de “NATO demek W.Cleas demek değildir” denilerek geçiştirilmişti.
12/08/2006’da Amerika Cumhurbaşkanı Bush ile Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın ayrı yerlerde
sanki anlaşmış gibi “İslamofaşist’ ile savaştıklarını” söylemelerinin ardından, Türkiye’de malum
yazarlarımız bunların gönüllü avukatları kesilmiş, “İslâm’a değil Faşizme savaş aştıklarını anlatmak
istediler, dilleri kaydı İslâm kelimesiyle söyleyiverdiler” demeye getirilmişti.
22.01.2005 tarihli gazete haberlerine göre Avusturya’da Eurovision şarkı yarışması seçmelerine
katılan ve ön elemeyi geçen bir şarkıcı olan Alf Poier’in şarkı sözünün bir mısrası da “Muhammed’in
müezzinleri Vatikan’da ezan okuyacak. Bunların sesini de, nefesini de kesmeliyiz” şeklinde Dinimize
hakaremum söndüte yönelmişti. Danimarkalı bir karikatürcü 30 Eylül’de 2005’de peygamberimize terör
elbisesi giydiren karikatürü yayınlamaktan çekinmemişti. Bazı yazarlarımız yine arayı yumuşatmak için
“Bunlar münferit olaylar, bütün Danimarka aynı şekilde düşünmüyor” deyip geçiştirmek istemişlerdi.
Derken İtalya’da Hz. Peygamber’e hakaret içeren karikatürlerin bulunduğu bir tişört giyen İtalyan

Bakan Roberto Calderoli de münferit olay kabul edilmişti.
Temmuz 2004 gazetelerinden okumuştuk, Vatikan papası John Paul, bir milyar dolar ayırarak
“İslâmi gelişmelerin önünü alma kararı” alıvermişti. Herhalde bu da münferit bir meseleydi!
Derken John Paul’un yerine seçilen Papa 16. Benedictus Eylül 2006’da Almanya’da yine münferit
hareket ederek(!) İslâm’a ve Sevgili peygamberimize hakaret etmişti. Ve aynı Papa yine münferit(!) olarak
Türkiye’yi ziyarete gelip, Patrikhaneyi Ekümenik ilan etmiş ve İslam’a karşı tarihi Hıristiyan ittifakını
gerçekleştirmişti. Evet kiralık ve münafık medyamızın ve karanlık kafalı aydınlarımızın görevi:

Ülkemize, devletimize, Dinimize ve değerlerimize yönelik hıyanet ve hakaretlere hikmet kılıfı
geçirmek, beyinleri kirletmek ve körletmekti. Dindar AKP’nin sahtekâr İslamcı yalakaları da
bu hakaret ve hıyanetleri örtmek ve mazeret üretmekle görevliydi.

Küresel İşgal Taktikleri
Küresel eşkiyaların dünyaya kendi menfaatleri doğrultusunda nizamat verebilmek için türlü stratejiler
geliştirdikleri bir süreç yaşanıyordu. Çağdaş dünyada artık savaşarak işgal yöntemleri çok kullanılmıyordu.
Her ne kadar küresel eşkıyanın (Siyonist odakların) baş kâhyası Amerika, teknolojik gücünü dünyaya ispat
etmek ve silah tüccarlarının ürettiği makinaları test etmek için dünyanın değişik yerlerinde karışıklıklar
çıkarıyor, yalanlar üzerine kurguladığı savaşlar, işgal operasyonları gerçekleştiriyorsa da, genel geçer işgal
yöntemi ise kültürel ve ekonomik modeller oluyordu. Bunların ekonomik sömürü yöntemi şöyle işliyordu: Borç
ver… Sürekli borç verip kendine bağımlılığı artır… İşgal edilmesi planlanan ülkedeki insanları tüketime
yöneltecek hilelerle onları kolaycılığa alıştır... Bu güdümlü ekonomilerini büyütmek için yöneticileri, sürekli
borç almaya mecbur kıl. Ve gün gelsin, borç harçla ekonomilerini çeviren ülkeler, aldıkları borcun faizini bile

143

ödeyemez durumda tıkanıp kalsın… Böylece dara düşmüş ülkelere borç versin diye kurulan Siyonist banka
ve kurumların ağına takılsın...
Ekonomik işgal yönteminde bir diğer ayak ise şudur: “Global rekabet, uluslararası işbirliği,
güçbirliği” gibi cafcaflı söylemleriyle büyük markaları bir ülkenin küçük markalarını eziyordu… Global
pazarda sektörlerinin en büyüğü olan firmaların, başka ülkelerin varını yoğunu ortaya koyarak bir noktaya
getirdikleri değerli, stratejik kurumları “maddi olarak cazip fiyat teklifleri” vererek ele geçiriyordu… Kültürel
işgalin yöntemleri de aslında buna benziyordu… Bugün sokaklarımızda, caddelerimizde işyerlerinin isimleri
yabancı dil tabelalarının istilası altındaysa, bunun nedeni yabancı hayranlığı, başkalaşım, özden uzaklaşma
ve kendi kültürüne yabancılaşmadan kaynaklanıyordu. Kültürel işgalin en önemli ayağını ise medyamızın bu
konudaki sorumsuz yayıncılık anlayışı oluşturuyordu… Örneğin, yıllardır ecnebi televizyonların kendi ülkeleri
için ürettikleri diziler, programlar, yapımlar hiçbir süzgece tabi tutulmadan bizim ülkemizde aynen
yayınlanıyordu. Bambaşka bir kültürün tüm rezillikleri sanki bizim gerçeğimizmiş gibi gözümüzün içine
sokuluyordu. İşgalin Hollywood ayağını ise; Sinema salonlarımızı ve TV. ekranlarımızı işgal eden, Amerikan
yaşam tarzını ve Amerikan bakış açısını zihnimize enjekte etmek için kurgulanan yabancı patentli yapımlar
oluşturuyordu. Artık sahipliğini de Amerikalıların yaptığı, herkesin gönül ağrısı olan TGRT’de “Rambo” filmleri
oynuyordu… Tek kişilik ordu Rambo, Afganistan’daki işgalci Rusları, tarumar ediyordu! İlk Kan 1… Rambo
2… Rambo 3… Rambo 4… gibi Küresel eşkıya ve masalcıbaşının çağdaş masallarından, uyduruk
kahramanlar çocuklarımıza örnek oluyordu. Bunlar yarın birgün Irak’la ilgili, Zambo diye bir kahraman icat
ederler ve bu topraklarda yaptıkları işgali, tecavüzleri, kan ve gözyaşını bir kenara bırakıp, olmadık şeyleri
insanlığa bir güzel yutturmaya çalışırlarsa hiç şaşmamak gerekiyordu!... Nasıl olsa para ve teknik bulunuyor,
yayınlayacak TGRT ve benzeri televizyon kanalları hazır bekliyordu. Acaba dört tane Rambo’yu bu
düzenbazlar niye çekiyordu? Ve acaba, aynı odaklardan cesaret madalyalı, BOP eşbaşkanı ve AB

sevdalısı ve dindar kılıflı figüranlarını kahramanlaştıranlar kimler oluyordu?

Sabatayizm meselesi ve beyin yıkama mesleği!
Özbekler Tekkesi ve Ahmet Ertegün’ün vefatı dolayısı ile Sabataycılar yine gündeme gelmiyor,
artık hiçbir spekülasyona mahal bırakmadan Mesihlik, Sabatay Sevi ve Sabataizm'i özetlemek ve
Yalçın Küçük’le ilgili bilinmezleri ortaya dökmek gerekiyordu. Öncelikle şunu vurgulayalım ki,
Yahudilere, Hıristiyan mezheplere ve de başka dinlere, peşin bir düşmanlığımız ve ön yargımız asla
bulunmuyordu.

Kur’an

düşmanlık

duygusunu

sadece

zalimlere

yöneltmemizi emrediyordu.

Milletimize ve insanlık alemine karşı; fitneci, sömürgeci ve zalim hesaplar gütmeyen hiçbir dine,
mezhebe, kökene ve kültüre karşı hain ve hasmane tavır takınmamız, inancımıza da, insanlığımıza da
aykırı düşüyordu. Ancak Yahudilerin Sabataist ve Siyonist takımı oldukça gizli, kirli ve tehlikeli işler
çeviriyordu.
Bilindiği gibi Mesih kelimesi İbranice Maşiah (İbranice kutsal yağla yağlanmış takdis edilmiş manasına
gelir) kelimesinin Arapça telaffuzu oluyordu. Batı dillerine bu kelime Yunanca Hristos sözcüğünden geçiyor
ve bugün Anglo-Sakson dillerinde İsa-Mesih'in karşılığı olarak “Christos, Christ” olarak kullanılıyordu. İşte
Hıristiyan kelimesi de Mesih'e bağlı anlamda bu etimolojiden doğmuştu. Kitab-ı Mukaddes (BİBLE)
uzmanlarının ortak kanaatine göre Yahudiliğin tarihsel serüveninde Babil sürgününe kadar henüz Mesihlik
anlayışı bulunmuyordu. Özellikle Batılı araştırmacılara göre Yahudilerin kendilerini kurtarıp "göksel-şeriat"
devletini kurarak yeniden Kral Süleyman dönemindeki ihtişamlı günlerini getirecek Arz-ı Mev'ud, Büyük İsrail
Projesi'ni gerçekleştirecek Mesih beklentisi yoktu. Nabukadnezar M.Ö. 587'de Süleyman Mabedi'ni yıkıp 50
bin Yahudi'yi Babil'e köle olarak götürünce Yahudiler burada Zerdüştlük'teki son kurtarıcı simgesi olan
Saoşyant inancından etkilenerek Mesih inancını geliştiriyordu. Öyle ki, bütün sürgün ve işgal dönemlerinde
kendilerini kurtaracak Mesih beklentilerini daima diri tutuyor, özellikle Kral Sargon, Antiakos Romalı komutan
Pompeus, İmparator Titus dönemlerindeki korkunç katliamlarda Mesih beklentisi had safhaya çıkıyordu. İşte
bu esaret dönemlerinde Bar Kocbha, Sabatay Sevi, David Alroy, Yakup Burdean'a kadar Yahudileri
kurtarıp onları dünyanın hakimi yapacağını söyleyen onlarca Mesih çıkıyordu. İşte bunlardan birisi de
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konumuzu teşkil eden İzmir Yahudisi 'Ani adolekehem' ('Ben sizin rabbinizim') diyen Sabatay Sevi

oluyordu. Yine hemen söyleyelim ki, bugün İsrail'e hakim olan Rabbinik-Ortodoks Yahudiler için henüz
Mesih gelmemişti, bekleniyordu. Onlara göre günümüze kadar (haşa) Hz. İsa ve Sabatay dâhil ortaya Mesih
diye çıkanların hepsi yalancı sayılıyordu. Zaten Sabataycılar, Hıristiyanlar ve Yahudilerin aralarındaki temel
problemler de bu noktadan kaynaklanıyordu.

Gelelim Sabatay Sevi'ye... 1626 yılında İzmirli bir Yahudi olarak dünyaya gelen Sabatay, 1648
yılına gelindiğinde Kabbala'yı çok iyi bilen bir haham olmuştu. Kabbalist Yahudi tasavvufundan çok etkilenen
Sevi gördüğü rüyaları ve sözde kerametleri ile derhal Yahudi çevresini etkiliyor, ünü Mısır, Filistin ve Avrupalı
Yahudilere kadar yayılıyordu. Onu ilk Siyonist olarak tanımlamak uygun düşüyordu. Çünkü diasporada
dağınık halde yaşayan Yahudi milletine “'Kutsal Yurt'”larına, (Arz-ı Mevud) Kudüs'e göç etmelerini telkin
ediyordu. Henüz yahudilerin beklediği kurtarıcı Kral-Mesih olduğunu ilan etmemişken Kudüs'e gidiyor, fakat
Ortodoks Yahudilerden fazla yüz bulamıyordu. Nihayet orada Gazzeli Yahudi Teolog Nathan'la tanışıyor;
ondan Yahudi Şeriati ile ilgili dersler alıyordu. Zira Sevi’nin Yahudi dini ve şeriatı hakkındaki bilgisi çok iyi
sayılmıyordu. Sonun da Nathan’ın telkinleri ve direktifleri ile Mesih olduğunu ilan ediyor (1665-1666). Yahudi
diasporasını bir heyecan kaplıyordu. Kefaret oruçlarının tutulduğu Yahudiler arasında Kudüs'e göç
hazırlıkları başlıyor, hatta 1665'te Almanya Hamburg Yahudileri Sinagogu'nda Mesih Sabatay Sevi'ye
Yahudilerin Kralı olarak dua ediliyordu. Sabatay, Yahudilerin bazı temel şeriat yasaklarını da mübah
saydığından Ortodoks haham ve halkın tepkisini çekiyor, Osmanlı Bab-ı Ali'ye şikâyetler had safhaya
ulaşıyordu. Nihayet Osmanlı makamlarınca tutuklanarak Gelibolu Kalesi'ne hapsediliyordu. İşin ilginç tarafı
1666 Eylülüne kadar hapishanede prensler gibi yaşıyor ve faaliyetlerine devam ediyordu. Yahudilerin 9
Ab'daki, Kudüs tapınağının yıkılışı anısı olan oruç günlerini Sabatay, Gelibolu kalesinden yayınladığı
fermanla resmen Mesih'in doğum günü ve bir sevinç bayramı şekline dönüştürüyordu. Anlaşılan Osmanlı
yönetimine sızan gizli Yahudilerce özellikle kollanıyordu.

Yakubiler, Kapancılar ve Karakaş Sabataistleri:
Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki Yahudilerin taşkınlıkları sınır tanımıyordu ve onları
uyarmak isteyen 'kâfir'lerin uğraşmaları boşa çıkıyordu. Tam bu sırada Sabatay Sevi Padişah Avcı
Mehmed'in fermanı ile sorgulanmak üzere Edirne'ye getiriliyordu. Fındıklı Silahdar Mehmed Ağa'nın
anlattığına göre, 16 Nisan 1667 yılına Has Oda Köşkü'nde padişahın da mahfilden izlediği bir meclis
kurularak Kaymakam Paşa, Şeyhülİslam ve Vani Efendi, Sabatay'ı sorguluyordu. Eğer Mesih'se,
mucize gösterip kendisini ispatlaması ya

da Müslüman olması teklif ediliyordu. Mucize

gösteremeyerek Mesihliğini inkâr etmek zorunda kalan Sevi Müslüman olmayı kabul ederek şehadet
getiriyordu. Mehmet Efendi ismini alarak, maaş bağlanıp üzerine kürk giydirilmek suretiyle İçoğlan
Hamamı'nda görev veriliyordu. Tabii Sabatay'ın Müslüman oluşu, Yahudiler arasında şok etkisi
yapıyor, ama Sabatay taraftarlarını teskin etmekte gecikmiyor; “tanrısal irade ile Mesihi hareketin
Müslüman kimliği ile sürdürülmesinin vahyedildiğini” söyleyip yeni ve şeytani bir girişim
başlatıyordu.
Böylece Sabatay Sevi’nin ani bir şekilde strateji değiştirerek, herkesin Müslüman isimleri
almasını öğütlemesi ve bir de asıl Yahudi ismini muhafaza etmek kaydı ile Mesihlik hareketini gizli
olarak sürdürme talimatı göndermesi bir dönüm noktası oluyordu. İşte bu tarihten sonra aslında
Yahudi inançlarına bağlılığı devam eden, fakat anlaşılmamak için Müslüman gözüken, hatta bazen
hacca dahi giden ve önemli Müslüman cenazelerinde tekbir getiren Sabataycı dönmelerin tarihsel
serüveni başlıyordu. Tabii Sabatay'ın bu hareketini öğrenen Osmanlı onu sonunda Arnavutluk'un
Ülgün (Dolcigno) bölgesine sürüyor, burada yine gizli olarak Mesihlik faaliyetlerini yürüten Sabatay
1676 yılında ölüyordu. Ancak O, Sabataycılara göre gerçekten ölmüyor, göğe çekiliyordu. Bir gün
tekrar dönerek Kudüs'te 'Tanrının Krallığı'nı kurup, tüm Yahudileri dünyaya hakim kılacağı
söyleniyordu. Sabatay'ın ölümünden sonra bağlıları, teolojik ve stratejik konularda ve liderlik
noktasında ayrılığa düşerek, kısaca Yakubiler, Karakaşlar ve Kapancılar olarak üç ana bölüme
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ayrılıyordu. Günümüzde her üç fraksiyonun İzmir'de, İstanbul Feriköy ve Üsküdar Bülbül Deresi'nde
mezarlıkları bulunuyor ve ölüleri halen oraya defnediliyordu. Mum söndü gibi gizli ve garip adetlerin
Sabataycılarda yaygın olduğu konuşuluyordu. Çocuklarına ergenlik, gençlik dönemine kadar
Sabataycı-Dönme olduğu açıklanmıyor, kendi bayramları ve dini ritüelleri çok büyük bir gizlilik içinde
yapılıyordu. Ne yazık ki, Sabatay'la ilgili Osmanlı Mühimme kayıtları 1948 yılında İsrail'e kaçırılıyordu.
Kısaca anlattığımız bu tarihçeden sonra esas soru şuydu: Sabataycıların Türk siyasi, kültürel ve
ekonomik hayatı üzerinde etkisi olmuş mudur? El cevap: Olmuştur. Halen de olmaya devam
ediyordu! İttihat ve Terakki'nin kurucularından Dr. Nazım, İshak Sukuti, ünlü Dışişleri Bakanı Tevfik
Rüştü Aras, Maliye Nazırı Cevdet Bey, Mendres’in MİT müsteşarı eski Dış İşleri Bakanı İlter
Türkmen’in babası Behçet Türkmen, İpekçi ailesinden ihtilal Başbakanı Naim Talu'ya kadar birçok
siyasinin Ahmet Emin Yalman, Abdi İpekçi gibi gazetecilerin, İsmail Cem gibi siyasetçilerin, Cemil
İpekçi gibi modacıların ve özellikle medya, iç ve dış politika ve finans düzlemindeki köşe başlarında
Sabataycı-dönmelerin olması bunu gösteriyordu.
Ayrıca bu sır cemaatinin, Müslüman isimli sözcülerinin; İslam karşıtlığında ve özellikle Bolşevizm
hayranlığında anlamını bulan, sadece kamusal alandan değil, Tanrı'yı yeryüzünden kovmayı amaçlayan
laiklik anlayışlarını savunmaları da, çok manidar gözükmektedir. Sabataycılar halen modern Türkiye'de
önemli güç odaklarından birisidir, ama elbette her şey değillerdir. Sabataycıları olduğundan güçlü göstererek,
millete hizmet etmiş her muhalif vatan evladını tutup Sabataycı-dönme ilan etmek kelimenin tam anlamı ile
tam bir manipülasyon alameti hem de bir provokasyon aletidir. Ayrıca şahsen ben kendi özgür iradesi ile her
insan gibi Sabatayistlerin de samimi Müslüman olabileceğine inanan bir kimseyimdir. Zira, Allah'ın hidayeti,
kimsenin tekelinde değildir.
Yalçın Küçük’ün tespit ve tehlikeleri:
Her şeyden önce okuyucu araştırıcı ve ayrıştırıcı olmalıdır. Sayın Küçük’ün yazdıklarının hepsine ilke
olarak peşinen yanlış demek gibi doğru demek de önyargılı bir yaklaşımdır, çünkü her ikisi de mümkündür.
Zaten o da yanılabileceğini mutlak hakikati ifade etmediğini hatırlatmaktadır. Ancak mesele burada bitmiyor.
Zira Sayın Küçük Sabataycıları o kadar abartıyor ki, neredeyse onlardan habersiz, haşa yaprak bile
kıpırdayamazmış gibi sunuyor. Bu yaklaşımın çok büyük mahsurları zaten sırıtıyor. Her şeyden önce Allah’a
imana ve takdir programına aykırı bulunuyor. Öyle ki, bu anlayış birçok yönü ile Sabatayistlere hizmet etmeyi
amaçlıyor.. Nasıl mı?
Birincisi: “Ey Müslümanlar ve Türkler; sizden hiçbir şey olmaz. Sizin Müslüman Türk sandığınız
büyük devlet adamları, sanatçılar, edebiyatçılar, askerler, bilim adamları, mutasavvıflar, aslında hepsi
dönmedir-Sabatayisttir. Siz ancak çiftçilik, amelelik yapabilirsiniz. Askerde ise sadece er olabilirsiniz
Zira Müslüman Türk eksiktir, kabiliyetsizdir. Doğuştan köle ruhludur” kanaati oluşturulmaktadır. Yani
amaç toplumun kahir çoğunluğu sürü psikolojisine alıştırılarak tarihsel hafızamızı sabote etmek ve bize
aşağılık kompleksini aşılamaktır.
İkincisi: Tüm dikkatleri Sabataycılara çekerek içimizdeki diğer bölücüleri, vatan, millet ve din hainlerini
kamufle edip dikkatlerden kaçırmak... Tüm kötülüklerin nedeni olarak sabataycıları öne çıkarıp memleketin
gerçek sorunlarını ve sorumlularını saklamak... ABD ve AB yanlısı yeni mandacıları, azgın ve agresif sahte
İslamcı kahramanları aklamaktır.
Üçüncüsü:

Sabataycıları

olduğundan

güçlü

ve

yenilmez

göstererek,

onlarla

asla

başa

çıkamayacağımızı, onlarla uğraşan herkesin mutlak hüsrana uğrayacağı mesajını vererek, topluma korku
salmak, onların devlet ve kamu alanına kök salmalarını daha da sağlamlaştırmaktır.
Dördüncüsü: Yalçın Küçük’ün ifadesi ile Sabatayistler-Dönmeler yazılı ve görsel medyada, orduda,
devlette ve siyasette tüm köşebaşlarını tutmuşlarsa ve onlardan habersiz haşa kuş uçmuyorsa, acaba Yalçın
Küçük’ü susturacak gücü niye bulamıyorlardı? Bu kadar güce sahip bir sır cemaati, istese Yalçın Küçük’ü
susturamaz mıydı? Yoksa Sabatayistler din, fikir, vicdan hürriyetinden yanadırlar da biz mi yanlış
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anlamıştık?353

Nükleer Oyunlar ve korku psikolojisi
ABD Eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bir defasında “İran’ın nükleer faaliyetler konusunda
uluslararası toplumla oyun oynadığını” söylemişti. İran gerçekten de nükleer enerji alanında yürüttüğü
çalışmalara ABD’nin ne ölçüde göz yumacağını test etmek istercesine hamleler yapmış ve buna göre
politikasını belirleyegelmiş olabilirdi. Fakat nükleer silahların yasaklanması uğruna 1960’lardan beri yürütülen
sözde mücadele incelendiğinde görülecektir ki, çok daha büyük ve tehlikeli bir oyun, ABD ve diğer büyük
güçlerce sergilenmişti. Her şeyden önce bu alanda büyük bir başarı diye takdim edilen antlaşmanın kendisi
ciddi bir sorun teşkil etmektedir: Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması. Adından da
anlaşılacağı üzere bu antlaşmanın gayesi nükleer silahları ortadan kaldırmak değil, dünyadaki bütün
devletleri; nükleer silah sahibi olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölmek ve bu durumu statüko olarak tescil
etmektir. Antlaşma’nın 9. maddesine göre, 1 Ocak 1967’den önceki bir tarihte nükleer silah üretmiş ve bunu
patlatmayı başarmış devletler, “nükleer silah devleti”dir (nuclear-weapon state). Metinde açıkça belirtilmemiş
olsa da bunlar ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği (şimdi Rusya Federasyonu) ve Çin’dir.

Bu devletlerin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine
sahip beş daimi üyesi olduğu hatırlanırsa, ortaya şöyle ilginç bir durum çıkıvermektedir:
Nükleer silah sahibi olduğu tescillenmiş bir devlet, BM’nin tamamının alacağı bir kararı veto edebilirdi.
Bütün dünya birlik olup bir karar çıkartmak istese de, engelleyebilir, geçersiz kılabilirdi. Çünkü antlaşmanın
yürürlük tarihi ve nükleer güç tanımlaması, beş devletin bu ayrıcalıklı konumunu muhafaza edecek şekilde
düzenlenmişti. Bu bakımdan nükleer silahlar, Dawid Krieger’in dediği gibi, uluslararası düzene bir köle-efendi
ilişkisi empoze etmekteydi. Efendi tarafından nasıl acımasızca kullanılabileceği bir kez gösterildikten sonra,
itaati sağlamak için, kullanma tehdidi bile yeterliydi. ABD’nin 1945’te Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’de
yüzbinlerce sivili atom bombalarıyla katletmesini bu çerçevede değerlendirmek gerekirdi. Bu katliamların
Japonya’yı teslim olmaya zorlamaktan öte, Amerikalılar hem atom bombasını insanlar üzerinde denemek,
hem de Sovyetler Birliği’ne ve tüm dünyaya gözdağı vermek istemişler ve atom bombası hazır olur olmaz
savaş bahanesiyle şeytani güçlerini göstermişlerdir.
Antlaşma’nın tatbikini gözden geçirmek için her beş yılda bir düzenlenen konferanslardan,
Mayıs 2005’te gerçekleştirilen ve bir ay devam eden konferans bir sonuç bildirisi dahi
imzalanamadan dağılıvermişti.” Şimdi İsrail’in, nükleer başlıklı füzelere sahip olduğunu ima ve ilan
etmesi de, İslam dünyasına gözdağı vermeye ve Müslüman toplumları korku psikolojisiyle etkilemeye
yöneliktir. Bu aynı zamanda başına gelecekleri sezmiş olmanın verdiği panik alametidir.

Postmodernizm ve karanlık stratejisi:
Genel kabul gören tanımıyla postmodernizm; modernizme sadece tepki olarak ortaya çıkan bir akım
şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak postmodernistler, modernizmin ortaya koyduğu hedeflere karşı çıkıyor
gibi görünüp, modernizmi farklı bir kılıf altında ele almaya çalışsalar da, aslında onların ortaya koyduğu
felsefe de insanları kaosa sürüklemektedir. Postmodernizmin sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda nasıl bir
anlayış öne sürdüğü çok konuşulup tartışılagelmektedir. Ancak asıl üzerinde durulması gereken, bu akımın
nasıl bir toplum yapısı öngördüğüdür. Bunu anlamak için günümüz toplumlarının içinde bulunduğu kaos,
karmaşa, belirsizlik halini göz önünde bulundurmak yeterlidir. Bugün dünyayı şekillendiren en önemli
anlayışlardan biri olan postmodernizm, insanları sürekli bir kaos ve sıkıntının içine sürüklemektedir.
Postmodernizm, “insanlığı büyük bir açmazın içine sokmuş olan modern kültürün eleştirisi” gibi
görünse de aslında, modern çağın neden olduğu manevi boşluk ve çöküntünün üzerine, temelleri olmayan
yeni ve şeytani bir sistem inşa etmeyi hedeflemiştir. Söz konusu manevi boşluk giderilmeden, bu sistemin
çarpıklıklarının eleştirilmesi pek bir anlam ifade etmemektedir. İşte bu nedenle, öncelikle bu yapının üzerine
inşa edildiği ‘modernizm’ ile neyin kastedildiğinin doğru anlaşılması gerekir.
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Modernizm Nedir?
Modernizm, Batı dünyası içinde doğan ve temelini, inkârcı Aydınlanma hareketi ile ortaya çıkan
materyalist ideoloji ve akımların oluşturduğu bir sistemdir. 19. yüzyılda gelişip güçlenen bu sistemi
sözde ‘modern’ yapan asıl nokta ise, bu sistem ile birlikte Avrupa’nın genelinin geleneklerine ve
geçmişine dair her şeyi bir kenara bırakıp maddeci bir dünya görüşünü benimsemesidir. Peki bu
dünya görüşü nasıl bir bakış açısına sahiptir ve Batı dünyasında neleri değiştirmiştir? Bu sorulara
vereceğimiz cevaplar, postmodernizmin ideolojik kökenini anlamamıza da yardım edecektir.
Modernizmle birlikte türeyen ideolojilerin en büyük yanılgılarından birisi, Allah inancı olmadan da ahlâk
olabileceği, insanların bu şekilde de güzel ahlâk gösterebilecekleriydi. Oysa bu çok büyük bir yanılgı eseriydi.
Din ahlâkı olmadan, Allah korkusu yaşanmadan, ahiret gününde yaptıklarının hesabını vereceğine
inanılmadan gerçek anlamda bir sevgi, saygı ve güzel ahlâk yaşanması mümkün değildir. Allah inancı,
Kur’an ahkâmı ve din ahlâkı olmayan bir yerde insan sevgisinin, dostluğun ve güzel ahlâkın tam olarak
yaşanması mümkün değildir. Çünkü eğer din ahlâkı yaşanmıyorsa, Allah korkusu da bilinmiyor demektir. Bu
da, kişinin sadece kendi istek ve tutkularını tatmin etmeyi hedefleyeceği, kendi çıkarları ile çatıştığı zaman
hiçbir sınır ve kural tanımayacağı anlamına gelirdi. Böyle bir insan sevgiyi de, sadakati de, vefayı da ancak
kendi menfaatine uygun olduğu müddetçe gösterirdi. Sadece fayda sağlayacağını düşündüğü insanı

sevecek, kendisine fayda getirmeyeceğini düşündüğü kişiyi ezmekte, ona kötülük etmekte bir
sakınca görmeyecekti. Bir menfaati yoksa açlık çeken halklar, zulüm gören insanlar, acımasızca
katledilen masumlar onun için bir anlam ifade etmeyecekti. Bu manzaralar vicdanında bir etki
meydana getirmeyecek, çünkü din ahlâkını yaşamayan insan vicdanına göre değil, bencil
tutkularına göre hareket edecekti.
Modernizmin Diğer Bir Deyişle Materyalizmin Temelleri
Bugün modernizm diye adlandırılan akım, Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan, inkârcı Aydınlanma
dönemi ile başlamıştır. Aydınlanma, Batı toplumlarının hayata bakış açısında pek çok olumsuz
değişikliğe yol açmıştı. Bu döneme kadar din ahlâkı toplum hayatını düzenleyen temel öğelerin
başındaydı. Ancak Aydınlanma ile birlikte bu durum değişmeye başladı. Bu değişikliğin çıkış
noktasını ise materyalist yaklaşım oluşturmaktaydı. Din karşıtı düşünürlerin felsefelerinin yayılması
ve bunların neden olduğu siyasi değişikliklerle birlikte Batı toplumu din ahlâkından uzaklaşmıştı.
Bilim, felsefe, sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi pek çok farklı alanda ardı ardına Darwinist,
materyalist ve ateist teorisyen ve düşünürler (Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud
gibi neredeyse tamamı Siyonist Yahudi asıllı) ortaya çıkmıştı.
Postmodernizmin serüveni
Postmodernizm, modernizm tarafından konulan sözde değer, kıstas ve hedeflerin anlamsızlığını fark
eden, ancak “Kâinatta hiçbir mutlak değer, kıstas ve hedef bulunmadığı" gibi sapkın bir sonuca varan
düşüncedir. Postmodernistlerin en büyük yanılgısı, tüm değer ve inançların insanlara göre değişen, mutlak
doğruluk içermeyen “relatif (göreceli)” fikirler olduğu şeklindeki sapkın görüşlerdir. Oysa gerçekte
insanoğlunun varlık amacını belirleyen en önemli bir gerçek: İnsanı Yüce Allah yaratıp var etmiştir ve insan
tüm yaşamını O’na borçlu ve bağımlı vaziyettedir. Modernizm, bu gerçeği tümüyle gözardı etmeye girişmiş,
postmodernizm ise, modernizmin sapkın düşüncelerini başka bir kılıfa sokarak “relatif bir fikir” gibi
göstermeye yönelmiştir. Dolayısıyla postmodernizm insanlık için hiçbir zaman bir çözüm değildir. Başka bir
deyişle; insanlığı, hiçbir değerin ve amacın bulunmadığı fikri kaosa sürükleyen bir aldatmacadan ibarettir.
Postmodernizm de Materyalizm ile Birlikte Çökmektedir
Son iki asırdır yaşanan tüm tecrübeler, insanlığın büyük çoğunluğunun yaşadığı ahlâki iflas ve bu
iflasın neden olduğu felaketler, Siyonizm’in ürettiği hem modernizmin hem de modernizm sonrası ortaya
çıkan tüm din dışı akımların sonunu getirmiştir. Bugün artık materyalizm ve ateizm, dolayısıyla bu fikirleri
dayanak alan tüm ideolojiler, hızlı bir çöküş içindedirler. Kozmoloji, biyoloji, psikoloji, tıp ve sosyoloji gibi
farklı bilimsel alanlarda yaşanan gelişmeler de materyalizmin ve ateizmin sonunu getirmiştir. Amerikalı yazar
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Patrick Glynn, 1997’de yayınlanan God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a
Postsecular World (Allah’ın Varlığının Delilleri, Sekülerizm Sonrası Dünyada Akıl ve İnancın Uzlaşması)
isimli kitabında, bu çöküş ve dönüşüm süreci ile ilgili şu yorumu ilginçtir:
“Geçen iki on yılın araştırmaları, daha önceki neslin seküler ve ateist düşünürlerinin Allah
hakkındaki tüm varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. (Söz konusu) Modern düşünürler,
bilimin evrenin daha da mekânik ve rastlantısal olduğunu ortaya çıkaracağını sanmışlar; aksine bilim,
evrende akıl almaz derecede geniş bir büyük düzen olduğunu gösteren hiç beklenmedik hassas
sistemin boyutlarını keşfetmiştir. Dini inançların temel zihin sağlığının çok hayati bir parçası olduğu
ampirik (bulgusal) olarak ta kesinleşmiştir...!”
Amerikalı yazar Patrick Glynn’in de ifade ettiği gibi başta bilim alanında olmak üzere, materyalizmin
uğradığı bu büyük yenilgi, materyalizmden ve ateizmden hayat bulan postmodern dünya görüşünün de yok
olmaya yüz tuttuğunun önemli bir işaretidir. Çünkü postmodernizm, sözde eleştirdiği bu çarpıklıklar ile aynı
fikri kaynaktan beslenir, bu nedenle toplumsal sorunlara çözüm üretememiştir. Unutulmamalıdır ki,
postmodernizm tarafından sözde eleştirilen hususlar, modern çağın din ahlâkından uzak kültürünün bir
neticesidir. Ve postmodernizm de, savunduğu din dışı kültürün bir üretisidir.

Tek Çözüm: Kuran düzeni ve Ahlâk disiplini
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde İslam inancından Kur’ani kurallardan ve din ahlâkından uzak
olmanın sıkıntısı ve acıları yaşanmaktadır. Din dışı ahlâkın neden olduğu şiddet kültürü, pek çok toplumu
etkisi altına almıştır. Bu kültür insanları, kaosa, bunalımlara, yoksulluğa, karanlığa, savaşa, çatışmaya,
sömürüye iten bir yapıdadır. Bu kültürün oluşturduğu şeytani sistem ise tüm çarpıklıkları ile deşifre olmuş
durumdadır. Akademisyenler ve sosyologlar, postmodern kültürün içine düştüğü kaosu, ancak bu kültürün
dışından gelen bir anlayışın ortadan kaldırabileceğini savunmaktadırlar. Bu anlayış ise, Yüce Allah’ın
insanlara Kuran’da bildirdiği hak dinin kuralları ve ahlâkıdır. Ancak İslam ahkâmı, yani Kur’an’ın hayatın
tümünü kuşatan ilahi kurallarını esas alan bir hayat nizamı kurulmadan, İslam ahlâkını yaşamak da
imkânsızdır. İnsanlar, Kur’an ahkâmının rehberliği olmadan, şahsi ve toplumsal sorunlarına hiçbir zaman
köklü ve tatmin edici çözümler bulamayacaktır. Kur’an’da haber verilen bu üstün ahlâk modelini yaşayan
insanlardan oluşan bir toplum elbette, asırlardır özlenen ideal yapısına kavuşacaktır.
Unutmamak gerekir ki, ahir zaman olarak kabul edilen tarihin bu önemli dönemi, Müslümanlara çok
önemli sorumluluklar yüklemektedir. Modernlikle dinin her zaman birbirinden farklı olduğu izlenimi verilmeye
gayret edilmiştir. Oysa Peygamberimiz (sav), Hz. İbrahim ya da Hz. Musa günümüzde yaşıyor olsaydı onlar
modern üstü bir hayat tarzı üretip yürüteceklerdi. Fiziki yönden, fikri yönden kimse onlardan daha modern
olamaz daha ileri geçemezdi. Bu durum, Müslümanların tüm dünyaya İslam ahlâkını anlatmak Kur’ani
kuralları esas alan bir Adil Düzen’i kurmak ve İslam'ı en güzel şekilde temsil makamında bulunmak için ciddi
bir çaba harcamaları (cihat yapmaları) gerektiğini göstermektedir. İnsanlık Allah’ın izniyle materyalist
aldanıştan giderek kurtulmakta, bunun sonucunda Allah’a ve din ahlâkına yönelmektedir.
Evet insanlığın ve Müslümanların tek kurtuluş çaresi ve huzur reçetesi: KUR’AN AHKÂMINA VE
İSLÂM AHLÂKINA dönmektir.
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“İHLAS” KAVRAMI VE YOBAZLAŞMA
İhlas; mertlik ve netliktir. Olduğundan başka türlü görünmeğe ve insanların gözüne girmeğe
tenezzül etmemektir. İhlas, her işinde Allah’ın rızasını gözetmek ve bununla manevi huzura ve
doyuma erişmektir.
Dinde ihlas; İslam’ın sadece kolayına gelen tarafına değil, tamamına sahip çıkmak... Kendisini
Kur’an’ın bütününe muhatap saymak... Dinimizin sadece iman ve ibadetle ilgili değil... Emanet,
hürriyet ve adaletle ilgili hükümlerinin de uygulanmasını arzulamak ve bu amaçla çalışmaktır.
Kur’an’ı dışlayarak kurulan dengesiz ve değersiz bir ahlâk düzeninin tahribatından.... İnancını
yaşayan Müslümanları sindirmeğe ve insanları sömürmeğe çalışan bir sistemin varlığından rahatsız
olmayan ve hatta zulmün devamına destek çıkan bir kimsenin, ihlastan bahsetmesi riyakârlık,
samimiyetten bahsetmesi sahtekârlıktır.
İbadette ihlas; Onları Allah emrettiği için, peygamberin öğrettiği şekilde, İslam’ın şart koştuğu kadar,
öngörülen zaman ve mekânda ve önem ve öncelik sırasına göre yapmaktır. Nafilelerle uğraşmaktan farzlara
fırsat bulamayan tiplerden olmamaktır. Farz, vacip ve sünnetleri, onlara ihtiyaç ve iştiyak duyarak yerine
getirmeğe çalışmaktır.
Hayırlı hizmetlerde ihlas: Gösterdiği gayretlerin sonucu, dünyalık servet, şöhret ve etikete talip
olmamaktır.
İhlas; Milletin ve ülkenin çıkarını, kendi özel meşrebinin, tarikatının ve partisinin üstünde tutmaktır.
Örneğin bir seçim sırasında, kendi tarikatımıza meşrebimize, vakfımıza ve derneğimize özel yararlar
sağlayan, ama ülkeye ve millete zarar vereceği ve zulüm edeceği belli olan bir partiye oy verenlerin, ihlastan
ve insanlıktan bahsetmeleri sadece edebiyattır.
Şahsi ilişkilerde ihlas; İnsanları Allah için sevmek ve hayra yatkınlığına göre dost edinmektir. Onlara
etiketine ve etkinliğine göre değil, takvasına ve teslimiyetine göre kıymet vermektir. Gerçek ihlas;
kusurlarımızı söyleyen ve öğüt verenleri, bizi övenlerden daha değerli görmektir.
İhlas; her şeyi Allah’tan bilmek, Allah’tan beklemek, O’nun takdirine ve taksimine rıza göstermektir.
Ama ne yazık ki, günümüzde sevgiler göstermelik, saygılar sahtedir. Yapılan hayır ve hizmetler bile, menfaat
ve hürmet devşirmeğe yöneliktir. Güler yüzlü ve güzel görünümlü nice çehreler vardır ki, bunlar münafık ve
marazlı ruhları gizleyen birer maskedir.
Maalesef, köpükten köprüye benzeyen sahte mürşitler çoğalmıştır. Sahili selamete ulaşayım
diye, bunların üzerinden geçmeğe kalkanlar, azgın sellere kapılıp daha büyük felaketlere
sürüklenmektedir. Çağımızda en zorlu iş, gerçekleri yüklenmek ve sahiplenmektir. Çünkü “doğru”lar
pahalıdır ve doğruluk riskli ve çetindir. Ama, her şeye rağmen gerçeklere sahip çıkanlar ve doğruları
savunanlar onurlu ve şereflidir.
Eğrilik ise kolaydır ve yalanlar ucuzdur. Ne var ki eğriliği kabullenenler basit ve bayağı kimselerdir.
Kendi rahatı ve menfaati için, başkalarını zahmet ve zarara sokanlar sorumsuz ve seviyesiz kişilerdir. Böylesi
fertlerin çoğaldığı toplumlar huzura hasrettir. Çünkü bir toplumdaki, ayrılık ve düşmanlıkların başlıca
nedenleri: Irkçılık, siyasi kutuplaşma, sosyal dengesizlik ve adaletsizliktir.

Ve yine bir toplumda huzur ve güvenin garantisi; ahlâk, ekmek, dayanışma ve
beraberliktir.
Unutulmasın ki “İnsan hakları, özgürlük ve ilericilik” gibi kavramları kullanıp millete zulmedenler, bir
gün mutlaka bilinçlenecek ve bilenecek olan toplumun nefreti altında ezilecektir. Evet işte ihlas, hiçbir şart ve
şekilde, asla yalana ve hieakârlığa tenezzül ve tevessül etmemek ve dürüstlükten vazgeçmemektir.
Menfaatini şerefinden üstün tutanlar, ne ihlasa ne de insanlık onuruna erişemeyecektir.
İman ve ihlas, ciddiyet ve cesaret gerektirir. Kaypaklık ve korkaklıkla beraber, samimi ve
sağlam bir karakter, asla bir arada yürümeyecektir. Kâfirlerin ve kötülerin zararlarından korkarak
Hakkı savunmaktan kaçanlar, sonunda zulmün ateşine odun olurlar. Karanlıklara karşı en azından bir
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mum yakanlar ise, aydınlık çağlara kapı açarlar. Zalimlerin aziz ve yoğun, mazlumların ise aciz ve
yorgun olduğu bir dönemde, ilimle beslenmiş sağlam ve sapmaz bir imana sahip olmayanlar, İslami
gerçekleri ve insani gerekleri savunamazlar. Çünkü korkak kimselerde olgun iman, imanı zayıf
kimselerde ise dolgun vicdan bulunamaz.
İhlas: insanlardan gelen sıkıntı ve saldırıları bile Allah’tan bilmek ve herhalde kusuru kendi nefsinde
aramaktır.
İhlas; eksiğini ve acziyetini görmek, her geçen gün olgunluğa doğru bir adım daha yaklaşmaktır.
İhlas; Allah için konuşmak, Allah için çalışmak ve bütünüyle Allah için yaşamak ve insanlar görüp
beğensin diye onları Allah’a şirk koşmamaktır.
İhlas; “hüküm”le amel etmeyi, ama olayları “hikmet”le seyretmeyi bilmektir.
İmtihanın hikmeti ve kaderin hükmüyle, insan nefsi, küfran-ı nimete ve kötülüklere meyilli yaratılmıştır.
Ne var ki Cenab-ı Hak “Nefislerin hem fücurunu hem de takvasını ilham edip (öğretmektedir.) Artık
nefsini (küfür ve kötülükten) temizleyen felaha ulaşmış, onun (gizli açık günahlarını) örtüp, saklayan
ise felakete uğramıştır.”354
Kesinlikle bilmemiz ve kabullenmemiz gereken gerçek şudur ki, Cenab-ı Hak her şeyi bir kader ile
yaratmıştır.355 ve yeryüzünde bulunan ve nefislerimizde oluşan her türlü musibet (başa gelen bütün olaylar)
Allah tarafından yaratılmadan önce bir kitapta (kader programında yazılmış) bulunmaktadır.356
Hidayet bulmak, iman, ibadet ve istikamet üzerinde almak da, yine Cenabı Hakk’ın bir lütfudur. Çünkü,
“Rabbimiz her şeye yaratılışını veren ve sonra hidayet (hayır ve hizmet) yolunu gösterendir”357
Allah (C.C) mülkündeki tercih ve tasarrufundan dolayı, haşa sorumlu ve suçlu sayılamaz. Bazı
insanları ve varlıkları seçmek ve şereflendirmek, O’nun hem hakkı hem de hikmetidir. “Rabbın dilediğini
yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir.”358
Bu nedenle “Bize isabet eden (kendimizden zuhur eden bütün) iyilikler Rabbimizden, bize isabet
etmiş (işlemiş olduğumuz) tüm kötülükler ise nefsimizdendir.”359

Evet hidayet bulmamız... Bereketli çalışmalarımız... Bilgi ve beceri kazanmamız... Verimli ve
başarılı olmamız... Bunların hepsi Cenabı Hakkın bizlere olan ikramı ve ihsanıdır. Ama
günahlarımız, isyanımız, kötü alışkanlıklarımız ise, nefsimizin huyu ve hatasıdır.
“Başımıza gelen her türlü musibet, kendi ellerimizle işlediğimiz (kötülükler) yüzündendir. (Allah
C.C) pek çoğunu da affetmektedir.360

Uğradığımız bela ve hastalıklar ve çektiğimiz sıkıntı ve sorunlar, hem
denenmemiz, pişmemiş ve yetişmemiz gibi hikmetler yanında, bir de asıl işlediğimiz
günah ve kötülükler nedeniyledir.
Bütün musibetler; Ya geçmişteki günahlarımızın ertelenmiş (Te’cil edilmiş) infazıdır. Veya, hazır
günahlarımızın peşin verilmiş (ta’cil edilmiş) cezasıdır. Ya da, haram yemek, yalan söylemek ve
ibadetleri terk etmek gibi kebair günahların ikazıdır. Yahut bunlar; Riya, kibir, enaniyet gibi kalbi
marazlardan kurtulmamızın ilacıdır. Belki de, hıyanet, hakaret, haset ve fesat gibi teşkilat ve cemaat
içi haksızlık ve hastalıkların belasıdır. Veya Cenabı Hakla ilgili sui zanlardan ve gizli itirazlardan
kurtulmamıza ve ıslahımıza yönelik alarm ve uyarılardır. Hatta belaların bazısı, İslam ahlâkının hakim
kılmakla ilgili görev ve sorumluluklardan kaçmanın ve bazı yetkileri istismara kalkışmanın verdiği
sıkıntılardır.
Hatta bütün bu günah ve isyanlar daha ileri boyutlara ulaşırsa Cenabı Hak, ya o kimseleri kökten

354

Şems: 7-9
Kamer 49
356 Hadid: 22
357 Taha: 50
358 Kasas: 68
359 Nisa: 79
360 Şura: 30
355

151

helak etmekte,361 Veya imandan nasiplerini kesmektedir.362 Yaptığımız kötülüklere karşılık hemen ceza
görmemiş olmamız ise, Allah’ın imtihan hikmeti ve sonsuz rahmeti ile, kullarına fırsat ve ruhsat
vermesindendir. Yoksa, “Allah, insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıp (cezalandırsaydı) yeryüzünde
tek bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ama onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Süreleri gelince gereğini
icra edecektir. Doğrusu Allah kullarını devamlı gözetlemektedir.363 Öyle ise kibirlenmek ve fahirlenmek boş
bir gurur (aldanma)dır ve nankörlük alametidir. Üzerindeki nimet ve faziletleri Rabbinden değil, kendinden
bilmek gafletidir.
Ancak şu var ki, şımarıklık göstermek için değil, şükretmek için... Övünmek için değil, sadece
sevincini göstermek için... Böbürlenmek için değil, Rabbinin rahmetini belirtmek için... Ve kendine
mal ederek değil, Allah’tan bilerek, eriştiği bazı nimet ve faziletleri dile getirmek yerine göre caiz
olabilir. “Ancak Rabbinin nimetlerini anlat”364 ayeti de buna izin ve işarettir. Hz. İbrahim gibi “Haza min
fadli Rabbi – İşte bu Rabbimin fazlı keremidir.” demelidir.
Bu arada, “Herkes ve her şey ne için ve (ne maksatla) yaratılmışsa, o kendisine müyesser (ve
muvaffak) kılınır.” Hadisi şerifinin anlattığı hikmeti kavramaya ve o şuurla düşünüp davranmaya gayret
etmelidir. Bu alemde her şeyin ve her hadisenin mutlaka bir hikmeti, bir hakikati ve bir hedefi vardır. Hiçbir
şey gayesiz, kıymetsiz ve gereksiz değildir. Zahiren çirkin gibi görülen şeyler bile, güzelliklerin derecesini
ölçmek ve değerini bilmek içindir. Niye bazıları zengin, bazıları fakirdir? Niçin kimileri güzel, kimileri çirkindir?
Neden bazı iklim ve ülkeler çok soğuk, bazıları çok sıcak ve çöl, bazıları dört mevsimdir? Gibi –haşa- sanki
Allah adaletsizlik ediyormuş gibi düşünmek şeytani bir vesvesedir.
Kuşları havada, balıkları deryada, solucan ve böcekleri toprakta, hatta alev böceği gibi bazı
canlıları ateş ortamında, bazı canlıları ise, buzlarda ve kutuplarda yaşamaya müsait yaratan, Halık-ı
Zülcelal, insanları da kendi coğrafyalarına uyum sağlayacak ve o şartlardan lezzet alacak bir fıtrat ve
farklılıkta yaratmıştır. Eskimolar kutup ve kış şartlarından.. Bedeviler çöl hayatından ve kavurucu
sıcaklardan memnun ve mutludurlar. Velhasıl, biz Allah’tan razı olmadıkça, Allah bizden razı
olmayacaktır. Allah’tan razı olmak ise, hem takdiratına, hem taksimatına, hem de şeriatına razı olmak
ve kalben bile asla O’na itiraz ve isyana kalkışmamaktır. Bu iman olgunluğuna ise, ciddi ve sürekli bir
ruhi terbiye ve manevi tedavi ile ulaşılacaktır.
Bu konuyu bir hikâye ile bitirelim: Adamın biri “Ya Rabbi, her yaptığın iyi, hoş ta, şu mayıs (hayvan
dışkısı) böceklerini niye yarattın? Bunların ne özelliği var, ne güzelliği var, bunlar neye yarar? diye içinden
geçirmiş.. Bir müddet sonra amansız bir hastalığa yakalanıvermiş.. Gerek mü’min, gerek gayrimüslim olsun,
gezmedik doktor bırakmamış. Ama çare bulamamış ve ıstırabı her geçen gün artmış. Sonunda gün görmüş
bir kocakarı kendisine: “Eğer, Mayıs böceklerinden bir torba toplayıp kaynatarak, bunları macun yapar
ve kırk gün aç karnına birer kaşık yutarsan, belki iyileşirsin” tavsiyesinde bulunmuş... Adamcağız,
çaresiz bu acı reçeteyi uygulamış ve rahatlamış..
Aynı adam, bir gemi yolculuğunda, fırtınaya tutulup batma ve boğulma tehlikesiyle, herkes çırpınıp
dururken, kendisinin bir kenarda oturup, bu gelişmeleri sükûnetle seyrettiğini görenlere ve bu soğukkanlılığın
sebebini merak edenlere şu cevabı vermiş:
“A benim canlarım! Ben Allah’ın işine bir sefer karıştım. Tutup bana kırk gün Mayıs böceği
yedirdi. Bu yüzden, ben artık sadece kendi işlerimle ve bana düşen görevlerle uğraşıp, Allah’ın
işlerine karışmamaya yeminliyim… Haşa; O’na akıl verecek ve işini öğretecek değilim... Ne yaparsa o
yerindedir, gereklidir ve güzeldir!..”

Evet her işimizi Kur’an’ın hükmüyle düzenlemeli, ama her neticeyi takdirin hikmetiyle
düşünüp değerlendirmelidir.
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TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇARESİ DİN AHLÂKIDIR
Kur’ani kurallara uyulmadığı ve din ahlâkı yaşanmadığı zaman insanların nasıl bir ruh
sefaletine ve karakter rezaletine sürüklendikleri tarihi bir gerçektir ve günümüzün en yaygın
problemidir.
Her türlü ahlâki dejenerasyon İslam’la son bulacaktır
Dini kuralların yaşanmadığı toplumların en belirgin özelliği, ahlâki dejenerasyonun yaygın hale
gelmesidir. Bu toplumlarda Kuran hükümleri, Allah rızası veya Allah korkusu gibi değerler yaşanmadığından,
bu dejenerasyonu engelleyecek hiçbir sınırlama fayda vermeyecektir. Her ne kadar toplumlarda gelenek ve
göreneklerin, yöneticiler tarafından geliştirilen yasa ve prensiplerin çeşitli önleyici etkileri olsa da, bu
kuralların insanlar tarafından üretilmiş olması ve temellerinde Allah korkusunun bulunmaması; insanların
vicdansız, merhametsiz ve insaniyetsiz davranmalarını engelleyememektedir.
Böyle bir ortamda ahlâksızlık yapan bir insanın daha da ahlâksız olmaması için hiçbir sebep
gösterilmeyecektir. Bir işyeri sahibini düşünelim. Eğer bu kişi Allah'a inanmıyor ve O'ndan korkup
sakınmıyorsa zaten vicdansızlığa karar vermiş ve en küçük fırsatta bunu uygulamaya hazır hale
gelmiş bir kişidir. Çünkü bir insanın kendisini Yaratana iman ve itaat etmemesi, O'nun verdiği
nimetleri fark edememesi ve O'nun emirlerine, yasaklarına isyan etmesi zaten vicdansızlığın
temelidir. Böyle bir insanın işyerinde çalıştırdığı kişilere karşı kötü muameleye yönelmesi, sinirlenip
hakaret etmesi, onları en az parayla en fazla sürede ve en fazla emekle çalıştırıp sömürmesi kendi
vicdanına göre oldukça makul bir davranış gibidir. Birlikte iş yaptığı kişileri ya da şirketleri, eline
fırsat geçtiğinde dolandırmaması, kendi şirketini büyütüp, daha fazla para kazanmak için kanunsuz
işlere başvurmaması için, onu bağlayıcı hiç bir sebep mevcut değildir.
Evet ilahi kanunlar esas alınmadığında ahlâki ölçüler herkese göre değişecektir. Birine göre çok
büyük ahlâksızlık olan bir konu diğerine göre normal bir durum gibi gözükebilir. Bu nedenle İslamın esas
alınmadığı toplumlarda ahlâki değerler kişiden kişiye, yaştan yaşa, bölgeden bölgeye, şehirden, ülkeden, ve
toplumdan topluma da değişmektedir. Bağlayıcı bir değer yargısı olmadığı için de toplumda sık sık ahlâki ölçülerde tartışmalar, çatışmalar sürüp gitmektedir. Her yeni nesil bir öncekine göre ahlâki değerler açısından
daha dejeneredir. Ancak burada tehlikeli olan nokta ahlâki dejenerasyonda sürekli hızı artan bir ilerleme
görülmesidir. Toplumlar eksik olan Allah inançları nedeniyle her yıl daha da yıpranmakta, bir yıl önce
topluma çok uç gelen bir hareket ya da kavram, bir yıl sonra toplumun tüm fertleri tarafından makul
karşılanıp rahatlıkla işlenmektedir. Fakat bu elbette o toplumdan çok şey götürmekte, dinsizliğin getirdiği kötü
ahlâk her geçen gün daha da şiddetlenmektedir, ilginç olan da ahlâksızlık modernizme eş gösterilerek,
topluma bu yönde telkin verilmektedir. "Modern toplumun, 21.yy. insanı özgür, rahat ve sınırsız olmalıdır" şeklinde bir anlayış, dinsiz ideologlar tarafından toplumlara yerleştirilmektedir.

Ahlâksızlığın yaşı her gün daha da küçülürken, yapılan ahlâksızlık çeşitleri de
çoğalıvermektedir. ABD ve Avrupa'da çocuk katillerinin aile içi (ensest) cinsi ilişkilerin sayısında
önemli bir artış gözlenmektedir. Uzak Doğu ülkelerinde de çocuklar küçük yaşlardan itibaren
fuhuş pazarına sürüklenmekte, her tür sapık ilişkiye alet edilmektedir. 80"li yıllarda cinsel
sapıklıklar kimsenin ağzına dahi alamadığı utanılacak kavramlarken, günümüzde bu tür ilişkiler
normal karşılanabilmekte, bu ahlâksızlıkları yapanlara sempatiyle bakılabilmekte, bunlara karşı
çıkanlar ise modern olmamakla (gerici olmakla) itham edilmektedir. Dinsiz toplumlardaki insanların bu çabaları ayette şu şekilde tarif edilir: “Çirkin utanmazlıkların (fuhşun) iman edenler
içinde yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada ve ahirette acıklı bir azab vardır. Allah bilir, siz
ise bilmiyorsunuz.”365 Buna karşın din ahlâkı yaşandığında ahlâki dejenerasyon olması mümkün
değildir. Her şeyden önce kişiler fert fert Allah'tan çok korktukları için zaten ahlâksızlıktan
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çekinmektedir. Bunun içinse Kuran'ın hükümlerine uymaları yeterlidir. Örneğin şu ayette Allah'ın
istediği ahlâki ölçüler çok açık olarak bildirilmektedir:
“Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan),
kötülüklerden

ve

zorbalıklardan

sakındırır.
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düşünürsünüz.”

Yukarıdaki ve benzeri ayetlerdeki hükümleri bilen müminlerin kolay kolay bunların dışına çıkması
mümkün değildir. Bu nedenle inanmış insanlardan oluşan bir toplumda ahlâksızlıkların olması ve yaşanması
asgariye inmektedir. Bunun dışında istisna olarak kişilerden kaynaklanan bir hata olursa buna da diğer
müminler göz yummayacakları için yine ahlâksızlık frenlenecektir. Hele cahiliye toplumunda olduğu gibi
ahlâksızlıkların teşfik görmesi ve desteklenmesi söz konusu dahi değildir. Çünkü müminlerin en önemli
özelliklerinden biri de ayetlerde sıkça belirtildiği gibi birbirlerine iyiliği emredip, kötülükten men etmeleridir:
“Mümin erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten
sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. İşte
Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet
sahibidir.”367 Bu durumda dini kuralların yaşandığı bir toplum ahlâki yönden son derece seçkin ve
seviyelidir. Çünkü müminler güzel ahlâk konusunda birbirleriyle yarışmakta368 ve birbirlerini teşvik
etmektedir369. Kendilerine güzel bir öğüt ve tavsiyede bulunulduğunda da hemen uygulamaya
geçilmektedir370. Kuran'da Allah, din ahlâkını ve Kur’an ahkâmını yaşayan insanlardan meydana gelen bir
toplumun bu özelliklerinden şöyle bahsetmektedir: “Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz;
maruf (iyi ve İslam'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz...”371
Kuşkusuz böyle bir toplumun ahlâki yönden dini yaşamayan toplumlara göre ne derece üstün ve seçkin olduğu kesindir.
Aile yapısındaki bozukluklar İslam ahlâkıyla ortadan kalkacaktır!
Toplumların sağlam bir sosyal yapıya sahip olabilmesi, sağlam bir aile yapısıyla mümkün olabilir. Aile
dejenere edildiği zaman toplumun dejenerasyonu da kaçınılmaz hale gelir. O nedenledir ki dinsizliği ilke
edinmiş ideolojiler -komünizm, sosyalizm, kapitalizm vb.- öncelikle aileyi çökertmeyi hedeflemiştir. Nikâh,
annenin değerliliği, mahremiyet, sadakat, namus, iffet gibi değerleri ortadan kaldırmayı amaç edinmişlerdir.
Dinsiz toplumlara yön veren felsefeciler ve önderler bu yüzden İslami değerleri önemsiz ve kıymetsiz
gösterecek kitaplar üretmektedir. Örneğin eskiden nikâhsız beraberlikler toplum tarafından reddedilirken,
günümüzde gayet doğal görülmektedir. Yine nikâhsız beraberliklerin yaşı öylesine küçülmüştür ki ortaokul
çağındaki çocukların arasında bile bu durumun çok yaygınlaştığı bilinmektedir.
Cahiliye toplumunun genelinde evliliğe olan bakış açısı da değişmiştir. Genç kızlar evliliği
hayatlarını garanti edecek bir sigorta olarak görmektedir. Hal böyle olunca tek ölçü maddiyat ve lüks
hayattan ibarettir. Bazen buna mevki, dış görünüm, çevre gibi özellikler de eklenir. Ancak en geçerli
ölçü para ve mevkidir. Dolayısıyla cahiliye toplumundaki evliliklerin büyük bölümünde erkeklerde
aranan asıl özellik dünyevidir. Para, mevki, dış görünüm gibi her an, her insanın rahatlıkla
yitirebileceği şeyler üzerine bina edilen bir evliliğin ne derece sağlıklı olabileceğini anlamak için
boşanma istatistiklerine bakmak yeterlidir. Çünkü bilindiği gibi boşanmalarda yıldan yıla hızlı bir artış
gözlenmektedir.
Evliliği çökerten sebeplerden bir diğeri de; erkeklerin eşlerinde aradıkları özelliklerdir. Bilindiği
gibi genel olarak erkeklerin evlenirken aradıkları özelliklerin başında güzellik gelir. Buna bir de
kadının iyi bir eğitim alması ve becerikli olması eklenebilir. Tabii ki iki tarafın da aradığı bu özelliklere
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sahip olmak kötü bir şey değildir, ancak evlilik gibi sağlam olması gereken bir kurum sadece bunlar
üzerine bina edilirse, bu özelliklerin yitirilmesi durumunda bu evlilik yıkılıp gidecektir. Oysa evlilikte
sadakat, vefa, sevgi, saygı gibi kavramlar çok önemlidir. Ancak, kişileri bağlayıcı dinin sağlam
değerleri olmadan bu özelliklere erişilemeyecektir. Dolayısıyla dini değerler olmadan böyle bir
evliliğin yıkılması çok kolay hale gelecektir.
Bu tür bozuk mantıklar üzerine kurulan evliliklerde sağlam bir altyapı olmaması sebebiyle sevgi ve
saygı kısa sürede yitirilir ve eşler birbirlerine hakarete yönelir. Bu durum gün geçtikçe artan kavgaları,
anlaşmazlıkları, ithamları beraberinde getirir. Bir müddet sonra bu durum kabullenilir ve toplumdaki
evliliklerin klasik kısır döngüsüne girilir. Doğan çocuklar da bu ortamda yetişirken psikolojisi bozuk, ruh hali
dengesiz nesiller olarak yuvalara ve sokakların insafına terk edilir. Maalesef dinsiz toplumlarda insanlar, ailelerinden gördükleri doğrultusunda sevgi ve saygıdan uzak bir karakter geliştirmektedir.
Dini yol gösterici olarak kabul etmeyen toplumlarda, aile yapısında bozukluklar çok yaygın olarak
görülmektedir. Özellikle para aile fertleri arasındaki ilişkilerde en önemli değerdir. Bol para veren bir erkek,
eşi tarafından her zaman çok sevilip ilgi görmekte, aynı şekilde paralı bir baba çocuklar için saygıdeğer
bilinmektedir. Ancak bu sevgi ve ilginin ne derece candan olduğunu tahmin etmek güç değildir. Aile reisinin
işlerinin bozulması ve verdiği paranın azalması durumunda ise genellikle bu sevgi ve ilgi, birden kızgınlığa
dönüşmektedir. Para yüzünden sık sık sürtüşmeler, kavgalar baş göstermektedir. Herhangi bir iflas ya da
işlerin bozulması durumunda ise kişinin eşi tarafından terk edilmemesi garanti değildir. Çoğunlukla da bu tür
durumlarda evliliklerin hemen bittiği görülmektedir; işte bu durum da Kuran ahlâkını yaşamamanın
sonuçlarından biridir.
Cahiliye toplumunun evliliğe olan bu bakış açısına karşın müminlerinki çok farklı ve faziletlidir.
Onlar evliliğin sonsuza kadar sürmesi niyetiyle evlenirler, çünkü öldükten sonra kendilerini sonsuz
bir yaşamın beklediğinin bilincindedir. Eşlerini seçerken en önemli ölçüleri; Allah'a yakın (takva)
olması, diğer bir deyişle Allah'ın istediği Kuran ahlâkını yaşaması tercih edilir. Çünkü diğer bütün
özelliklerin geçici olduğu kesindir. Evlilik yaşamı sırasında iki taraf da tek ölçü olarak Kuran'ı aldığı
için çok uyumlu bir birliktelik gelişir, ilişkilerinde sevgi ve saygı hakimdir. Bir tarafın hata yapması
durumunda hemen diğer kişi Kuran ahlâkına davet ederek problem çözülecektir. Çünkü bu davet
karşısında mümin olan bir kişinin kayıtsız kalması mümkün değildir. Bu nedenle Allah'tan korkan ve
iman sahibi insanların yaptıkları evlilikler çok sağlam ve süreklidir.
Aile denilince yalnızca eşler arasındaki ilişkiyi düşünmek de hatalı ve eksiktir. Çocukların ana
babalarına ve diğer aile büyüklerine karşı tavırları da din ahlâkının yaşandığı bir ortamda çok saygılı ve
hürmetlidir. Günümüz ailelerinde olduğu gibi evlerde bağırma, çağırma, saygısız üslup ve konuşmalar
geçmeyecektir. Ortama sürekli bir huzur ve sevinç hakimdir. Aile faciaları sona erecek, aile ortamları
insanların koşa koşa gitmek istedikleri yerler haline gelecektir. Çocuklar ana babalarını velinimetleri olarak
görüp sevecektir. Aileler çocuklarını Allah'ın bir emaneti olarak görüp gözetecektir. Aile denilince akla
sıcaklık, sevgi, güven, dayanışma gelecektir. Ama tekrar belirtmekte yarar vardır ki bu mükemmel ortama
ancak ve ancak dinin tam, eksiksiz ve samimi olarak yaşanmasıyla, Allah korkusu ve sevgisine sahip
olmakla ulaşılabilir.
İslam sayesinde toplumun fertleri arasında sevgi ve saygı bağı oluşacaktır!
Dinsizliğin insanlar üzerindeki manevi tahribatı, en başta bu insanların sevgiyi ve saygıyı
unutmalarıdır. Bu tür insanlardan oluşan bir toplum da elbette, büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla,
genciyle, köylüsüyle, kentlisiyle birbirini kucaklayamayan bir yapıdadır. Böyle bir ortamda kişi
kendisini hep yalnız ve yardımsız sanıp bunalacaktır. Şefkat, merhamet olmadığı için herkes sadece
kendisini düşünerek bencillik yaygınlaşır. İnsanların birbirlerine duyduklarını zannettikleri sevgi veya
saygı, hiçbir zaman Kuran'da kastedildiği manada gerçek saygı veya sevgi olmayacaktır. Bunun en
büyük nedeni ise hayattaki tüm değerlerin çıkar ilişkileri üzerine kurulmasıdır. Hiç kimse kimseye
gerçekten içinden geldiği için saygı duymayacaktır. Patronuna karşı saygılı olmazsa işten atılacağını
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bilen bir kişinin, öğretmenine saygı göstermezse sınıfta kalabileceğini düşünen öğrencinin, kocasını
kızdırırsa harçlık alamayacağını anlayan bir eşin saygı anlayışlarının yalnızca çıkar beklentisine
dayalı olduğu açıktır.
Oysa temelinde din ve onun getirdiği güzel ahlâk olan bir yaşam biçiminde hiçbir zaman bu tür bir
durum oluşmayacaktır. Allah'ı razı etmek için çabalayan ve Allah'tan korkan bir mümine herkes doğal olarak
sevgi ve saygı duyacaktır. Bu kişinin saygı görmek için mal, mülk, dış görünüm gibi faktörlere ihtiyacı
olmayacaktır. Sevgi ve saygı görmesi için yalnızca mümin olması, yani Allah'tan korkup sakınması ve O'nu
razı etmek için yaşaması yeterli sayılacaktır. Kendisini yoktan vareden ve ona sayısız nimetler veren
Rabbimizi takdir edemeyen, O'nu sevemeyen bir varlık O'nun kullarına da tabii ki hiç sevemeyecek ve sahip
çıkmayacaktır. Bunun tek çözümü ise "gerçek" din ahlâkının yaşandığı ve Allah sevgisinin yaygınlaştığı bir
toplum hayatıdır.
Din ahlâkı yaşandığında toplumsal yapı huzur ve mutluluğa kavuşacaktır!
Dinin kendisi, Allah sevgisini beraberinde getireceği için bu, tüm insanlarda çok olumlu ve onurlu bir
etki geliştirecektir. Herkes Allah'ın rızasını kazanmak için güzel ahlâk gösterir, birbirini Allah rızası için sevip,
sayar hale gelecektir. Toplumun geneline şefkat, merhamet, hoşgörü yerleşecek, insanlar Allah'ın emri
doğrultusunda hayırlara yönelecektir. Din ahlâkının tam anlamıyla yaşandığı bir ortamda aile ilişkileri çok
güzelleşir, hakiki sevgi, saygı gelişir. Aile olmazsa devlet de millet de anlamını yitirecektir. Bunlar birbirleriyle
çok bağlantılı şeylerdir. Aile yıkılınca millet kavramı da, devlet de zarar görecektir. Bu durum domino taşları
gibi böyle devam edip gidecektir. Nitekim dinin yaşanmadığı toplumlarda insanların isyancı kişiliklere
büründükleri, anarşist eylemlere yöneldikleri ve devlete karşı düşman kesildikleri bilinen bir gerçektir.
Özellikle de milli ve manevi değerlerin korunması gerektiği durumlarda, Allah korkusu olmayan insanların
umursuz davranacakları kesindir. Milli ve manevi çıkarlarla kendi çıkarları arasında bir kıyas yapmaları
gerektiğinde, dinden uzak insanların kolaylıkla nefislerini tercih edecekleri bellidir. Bu, gerektiğinde vatana ve
millete hizmet etmekten, onun uğrunda mücadele etmekten kaçınmaya, hatta bölücü faaliyetlerde
bulunmaya kadar geniş bir yelpazede düşünülebilir. Oysa din ahlâkını yaşayan insanlar için devlet ve millet
kavramları çok büyük değere sahiptir. Gerektiğinde ülkesi için kişi canını feda edebilen, devletinin, milletinin
çıkarlarını şahsi menfaatlerinden üstün görenler, elbette Milli ve manevi değerlerine sahip kişilerdir.
Din ahlâkının yaşandığı bir ortamda öğrenciler de devlete, millete karşı saygı ve sevgi dolu
yetişecektir. Değil bu mukaddes kurumlara karşı mücadele vermek, tam tersine destek olup, yardım
edeceklerdir. Günümüzde olduğu gibi askere, polise saldırmak değil, tam tersine devleti koruyan,
savunan bu görevlilere karşı son derece hürmetkâr ve yardımcı hale gelecektir. Toplum genelinde
devlete, orduya ve polise karşı tam bir güven ve sahip çıkma duygusu gelişir. Öğrenci olayları,
kardeş kavgaları, sağ sol çatışmaları gibi problemler artık görülmeyecektir. Devlet böyle bir ortamda
çok rahat yönetilir. Ülke çok daha güvenli ve müreffeh bir hale gelir. İdareciler de insanlara karşı çok
adil ve merhametlidir. Dolayısıyla kendileri de oldukça saygı görecek, böyle devletler de çok güçlü ve
sarsılmaz bir temel üzerinde gelişip güçlenecektir.
Din ahlâkı yaşanmadığında ise baba oğula, oğul babaya karşı gelecek, kardeş kardeşe düşecek, işçi
patrona, işveren işçiye düşman kesilecektir. Anarşi yüzünden fabrikalar, işyerleri çalışmaz, hale gelecektir.
Sosyal anarşi gelişecek, fakir kesimler zenginlere kin besleyecek, zenginler fakirleri ellerinden geldiğince
sömürmeye gayret edecektir. Çeşitli meslek grupları diğerlerine hücum edecek, toplum kargaşalardan,
anlaşmazlıklardan, anarşiden geçilmeyecektir. Tüm bunların nedeni insanların kalbinden Allah korkusunun
çekilmesidir. Allah korkusu olmayan insanlar rahatça haksızlık ve ahlâksızlık yapabilmekte, cinayet
işleyebilmekte, benzeri görülmemiş zulüm ve gaddarlıkları yapmaktan çekinmemektedirler. Üstelik vicdan
azabı dahi duymadan, yaptıkları vahşetten pişman olmadıklarını söyleyebilmektedirler. Oysa karşılığında
ahirette sonsuz cehennem azabı olduğuna inanan bir kişi bu fiilleri asla işleyemeyecektir. Din ahlâkı
yaşandığında bu saydığımız olumsuzluklar bitecek, her şey sükûnetle, güzellikle, adaletle halledilecektir.
İnsanların rahat ve huzurlu olmasıyla birlikte topluma her alanda bereket gelecektir. Çünkü insanların
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aklının üstündeki baskı gidince sakinleşecek, özgür ve rahat düşünme kabiliyetleri gelişecektir. Güzel ahlâkın
yaşanmasıyla birlikte insanların mallarına, paralarına, yaptıkları işlere, ticarete, tarıma, endüstriye bereket
gelecek, kalkınma hemen her alanda kendini gösterecektir.
Sanatsal faaliyetlerde de büyük atılımlar gözlenecektir. Günlük sıkıntı ve kuşkular nedeniyle
hayal güçleri ve düşünce sistemleri kavruklaşmış insanların, din ahlâkının yaşanmasıyla birlikte bu
kısırlıktan kurtulup sanat kabiliyetleri gelişir, hayal güçleri zenginleşir. Allah'ın Kendi ruhundan
üflediğinin ve kendisine sonsuza kadar kalması için ihtişamla, sanatla, bin bir çeşit nimetlerle dolu
cennetini vaat ettiğinin bilincinde olan bir insan pek tabii ki sanattan ve estetikten en üst düzeyde
zevk alabilecek bir ruha sahiptir. Ruhunda bunun zevkini derinlemesine hissedecek ve daha fazla
zevk almak için çaba gösterecektir. Ayrıca çevresindeki insanlara duyduğu sevgi ve saygı da bu
kişilere güzellikler sunma azmini geliştirecek, bu konuda büyük bir şevk verecektir. Bu nedenle dinin
gerçek anlamda yaşandığı ve Kur’an'a tam manasıyla uygulandığı bir ortamda her türlü sanatsal akım
hızla gelişecektir. Ama dini yaşamayan insanların ruhlarını zenginleştirip güzelleştirme gibi gayeleri
körlenecektir. Çevrelerine güzellik sunma konusunda bir gayretleri görülmeyecektir. Çünkü
çevrelerindeki insanları; kökeni maymunlara dayalı ve sonunda yok olup gidecek varlıklar olarak
değerlendirecektir. Onların tek amaçları nefsani isteklerini, hayvani güdülerini tatmin edebilmektir.
Bunların peşinden gitmek de insanın ruhunu geliştirmeyecek, tam tersine köreltip kirletecektir. Bu tür
insanların sanata hiçbir katkıları olamayacağı gibi güzel sanattan zevk almaları, sanatı takdir etmeleri
de mümkün değildir. Sanattan zevk almayan, estetik anlayışları bulunmayan insanlardan oluşan bir
toplumda sanatçılar da şevk ve azimlerini yitirecektir. Ancak para ve çıkar karşılığında yaptıkları için
de gerçek anlamda bir sanat eseri meydana getirilmeyecektir.

İslam dini; hiçbir katıp karıştırma olmadan, samimi olarak Kuran'da tarif edildiği ve
Rasulüllahın öğütleyip öğrettiği şekilde yaşandığında dünya bir nevi cennet ortamına
dönüşecektir. İnsanların asırlardır özlemini çektikleri, ulaşmak için gayret ettikleri fakat çok uzak
gördükleri toplumsal saadet herhalde Allah’ın izniyle gerçekleşecektir.
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SEVGİ VE SAYGI FUKARALIĞI
Çağımızın en büyük sosyal sıkıntısı sevgisizlik, samimiyetsizlik ve bunların doğurduğu
ahlâki

seviyesizliktir. Ve hele

Müslümanlar

arasında görülen nefret, haset ve husumet,

tamamıyla bir iman zafiyetidir, ve yozlaşma belirtisidir. Çünkü İslam, “silm” kökünden, barış
dinidir. İmandan sonra en önemli olan salih ameldir. Müslüman “salih” kimsedir. Salih ise “sulh”
kökünden, barışçı ve uzlaşmacı insan demektir. Öyle ise farklılıkları, hatta aykırılıkları bile, bir
nevi zenginlik olarak değerlendirmelidir. Sevgi, imanın meyvesi ve cennetin sermayesidir. Sevgi
Rahmani, nefret şeytanidir. Sevgi, hoşgörüyü ve affetmeyi gerektirir, nefret ise hor görmeyi ve
aforoz etmeyi öğretir. Sevgi ruhun gıdası, nefret ruhun vebası yerindedir.

Sevgi edeptir, erdemdir, efendiliktir. Nefret ise kindir, kibirdir ve katı yürekliliktir. Sevgi
Cennetlik, nefret cehennemliktir. Cehennem ehli buğz ve beddua ile birbirlerini lanetlerken,
cennetlikler müjde ve mutlulukla birbirine sesleneceklerdir.
Sevgi ehli güler yüzlü ve tatlı dillidir. Nefret ehli asık suratlı ve kötü hallidir. Çünkü
herkesin içi dışına aksedecektir. Kaba, zorba, geçimsiz ve sevimsiz tipler asla rağbet ve hürmet
görmeyecektir. “Siz iman etmedikçe cennete ulaşamazsınız... Birbirinizi sevmedikçe de iman
etmiş olamazsınız. Aranızda sevgi ve saygıyı yerleştirmek ve güçlendirmek için de selamı
yaygınlaştırınız” mealindeki hadisi şerif bu gerçeğin ifadesidir... “Ya Rabbi, kalplerimizde iman
eden kardeşlerimize karşı bir kin bırakma”372 ayeti üzerinde iyice düşünmelidir.
Evet iman ve irfan, sevgi ve saygı, bağış ve barış, hoşgörü ve özveri cennetleri meydana getirmiştir.
İnkar ve cehalet, kin ve nefret, haset ve hıyanet, zulüm ve hakaret ise cehennemin yaratılmasına sebebiyet
vermiştir. Hırçın, huysuz ve hayırsız insan her dinde yerilmiştir. Bediüzzaman’ın buyurduğu gibi “Bir kalpte
gerçek anlamda sevgi ve dostluk bulunursa, orada nefret ve düşmanlık barınamaz, Ondaki adavet
duyguları acımak şekline dönüşecektir”. Elbette, Mevla’sını seven, mahlûkuna merhamet edecektir.
Yaratılanı, yaratandan ötürü sevecektir. Takdire iman eden mümin, her şeyi Allah’tan bildiğinden, zahiren
kendisine zarar verenleri dahi kolaylıkla bağışlayabilecektir.
Ama maalesef inançsızlığın doğurduğu sevgisizlik, dünyayı cehenneme çevirmiştir. Bütün
savaşlar, saldırılar ve sahtekârlıklar

sevgisizliğin eseridir.

Sömürme, ezme ve sindirme üzerine

kurulan despotik düzenler, sevgisizliğin sistemleridir. Kamplaşmalar, kutuplaşmalar, kavga ve
kaoslar sevgisizliğin neticesidir. Vefasızlık, vicdansızlık ve vurdumduymazlık, bencillik alametleridir.
Fasıklıklar,

fesatlıklar

ve fırsatçılıklar,

sevgisizliğin acı

meyveleridir. Ağaçları ve hayvanları

acımasızca katledenler... Havayı, denizi ve çevreyi kirletenler hep sevgisiz ve saygısız kimselerdir.
Sarılıp uzlaşmak yerine savaşmayı tercih edenler; barışmak varken barbarlaşmaya

yönelenler,

çocuklarını, dostlarını ve komşularını kırıp dökenler, hala ehlileşmemiş birer yabanidir. Sevgi ehli,
devamlı gülleri ve güzellikleri arayan bal arası gibidir. Sevgisizler ise, hep çirkinliklere ve çirkefe
konan karasinek misalidir. Yani sevenlerin gözü iyilikleri, hainlerin gözü kötülükleri görmektedir.
Allah için sevmeyenler, Halıka hürmet mahlûka merhamet etmeyenler, çevresiyle hoş geçinmeyen
ve kendisi de sevilmeyen kimseler, imanın olgunluğuna ulaşamamış demektir. Ve hele, Mevla’sı için değil,
menfaati için sevenler... Sevgisini pazarlık konusu edinenler, ihtiraslarının esiri olan bayağı tiplerdir. Önemli
olan Allah için sevmek... Karşılıksız

ve katıksız

sevmek... Sevmeyi

sanat haline getirmektir. “Af ve

müsamaha ile yaklaşıldığı ve kendilerine iyilik ve güzellikle hatırlatıldığı halde, yine söz dinlemeyen
ve yanlışta inat eden cahillerden yüz çevirmeye”373 ve defalarca hainlik edenleri artık sahiplenmekten
ve savunmaktan vazgeçip onlarla görünmemeye374 Kur’an

izin verse

de, bu gibilere

kin beslemek

yersizdir... Sadece din düşmanlarına ve şeytanlaşmış insanlara karşı taşımamız gereken buğz ve nefreti
372
373
374

Haşr: 10
Araf : 199
Nisa: 107
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israf etmemelidir.

Sevgi ehli, bencil ve fırsatçı olamaz; onlar insancıl ve paylaşımcıdır. Sevgi ehli, beleşçi ve
menfaatçi olamaz; onlar üretken ve katılımcıdır. Sevgi ehli, “ben”likçi ve fesatçı olamaz; onlar
“biz”cil ve barışçıdır. Gönül bahçelerini sevgi zemzemiyle sulayanlar, orada huzur ve hikmet
meyvelerini toplayacaktır. Ama iç dünyalarını nefret karayelleriyle kurutanlar, kin ve kasvet
dikenleriyle baş başa kalacak, kendisiyle geçinilmeyen ve güvenilmeyen mutsuz ve uğursuz bir
insan olacaktır.
Gerçek sevgi sahiplerinin tavrı ise:
Müminlere karşı uhuvvet ve meveddet (kardeşlik ve yardımlaşma); İnkârcı zalimlere karşı
cesaret ve ciddiyet (Hakkı savunma ve dayanışma); Hain olmayan gayrımüslimlere karşı iyi niyet ve
insaniyet (Adalet ve barışma); Diğer bütün canlılara ve doğaya karşı ise şefkat ve merhamet (Acıma
ve koruma) şeklindedir. Evet, onurlu ve olgun insan zalimlere karşı çetin ve metin, bunun dışında
herkese karşı nazik ve narindir.
Şiir:
Muhabbetten Muhammet hasıl oldu
Sevgi –saygıyla Mevlaya vasıl oldu
Haset ve husumet şeytanın vasfıdır
Bak ibret al ki, akibeti nasıl oldu
Hükümle amel et, hikmetle hoş gör
Kur’an’a uymayan her şeyi boş gör
Sultana sevdalan, sevgiyle coş gör
Bu aşk ki, tüm varlığa bir asıl oldu
Allah bize imanı (İslam’ı ve insanlığı) sevdirsin. Sevgi ve saygı ile kalplerimizi süslesin... İnkârdan,
fasıklıktan, fesatlıktan ve her türlü isyan ve taşkınlıktan bizleri uzak eylesin...375 Irkçılıktan, fırkacılıktan ve
faydacılıktan çekip çevirsin.. (Amin) Çünkü bizim görevimiz ve şerefimiz insanlara sevgi ve ilgi göstermek,
onların huzur ve hidayete erişmesine gayret etmektir. Hidayet ise Allah’ın elindedir.376 “Allah’ım, katından
bize bir sevgi yönelt!”377 Bize sevmesini ve sevilmesini öğret!.. Kin ve nefretle kirlenmiş ve körlenmiş
yüreklerimizi, sevgi ve şefkatle temizlet!... Barış ve bereket medeniyeti olan İslam’a hizmet ettir! Kendisinden
kaçılan ve şerrinden korkulan değil, bizi sohbetinde huzur bulunan, dostluğu aranılan ve herkese hayrı
dokunan kimselerden et! “Allah’ım gönüllerimize şifa ver ve kalbimizdeki öfkeyi gider!”378 Bağışlama
olgunluğunu ve barışık yaşama duygusunu bizlere lütfet! Bizi bilgi ve sevgiyle dirilt! Ve bizleri sevgi ve
selamet diyarı olan cennetine ilet! “Onların göğüslerindeki kin ve nefret duygularını söküp çıkardık.
(Şimdi birbirini seven ve hep iyilik
379

(sohbet etmektedirler)”

375
376
377
378
379

Bak: Hücurat: 7
Bak: Kasas: 56
Taha: 39
Tevbe: 14-15
Hicr: 47

düşünen) kardeşler olarak, cennet koltukları üzerinde karşılıklı

diye müjdelenen kullarına kat. (Amin)
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D- MANEVİ DEJENERASYON SÜRECİ
ŞEYTANIN DİNİ; AHLÂKSIZLIKTIR
Haksızlık her dinde nehyedilmiş ve ahlâksızlık her düşüncede yerilmiştir. Ne, ortak adı “İslam”
olan ilahi dinlerin, ne de beşeri ve felsefi düşünce sistemlerinin hiçbirisi, haksızlığa ve ahlâksızlığa
izin vermemiştir. Yahudi ve Hıristiyanlık ise sonradan bozularak dejenere edilmiştir. Kendi
hayasızlıklarına kılıf bulmak ve mel’anetlerini meşrulaştırmak isteyen Yahudi ve Hıristiyanların
“tahrif”leri gibi, maalesef bazı Müslümanların da bu maksatla “tevil” leri görülmektedir.
Adam öldüren, hırsızlık eden, zina işleyen kimse, bunları hangi biçim ve isim altında yaparsa yapsın
ve kendisini, hangi dinden, hangi mezhep ve meşrepten ve hangi partiden sayarsa saysın... Hepsi de aynı
suçu işlemektedir, aynı günahı yüklenmektedir ve aynı cezayı hak etmektedir. “Bir günahı dinsiz işlerse
ahirette cezasını tam çeker, Yahudi işlerse yarıya düşer, Hıristiyan işlerse dörtte bire iner. Ama
Müslüman işlerse Allah onu affeder ve es geçer” şeklindeki düşünce, elbette yanlış ve batıl bir te’vildir.
Böylesi bozuk ve batıl düşünceler, şeytanın vesvesesi ve hilesidir.

Mesela hak etmediği bir parayı cebine indiren kişi, ister fakir olmadığı halde kendisine
zekât ve sadaka diye verilsin, ister hayır ve hizmet adına devşirsin, ister faiz ve karaborsadan
peyda etsin, ister çalarak ve hile yaparak ele geçirsin, bunların hepsi de hırsızlıktır ve
haksızlıktır. Bu haksızlığı bir Müslümanın ve hele “dava adamı ve ilim erbabı” bilinen bir insanın
yapması, onun suçunu ve sorumluluğunu azaltmak yerine, tam tersine daha da artıracaktır.
Elbette bir kötülüğü mübah sayarak ve hiçbir manevi sorumluluk duymayarak işlemekle, onu günah
bilerek ve çekinerek işlemek ve sonunda pişmanlık belirtileri göstermek farklıdır. Ama bir kötülüğü gizlice ve
kılıfına uydurarak işlemeyi, gözü açıklık ve akıllılık sanarak ve insanlardan utanıp sakladığı halde, Allah ve
ahiret korkusu taşımayarak ve hiç umursamadan ve uslanmadan tekrarlayarak yapanlar ise, Müslüman da
olsa, gavur da olsa aynıdır. Evet “Ahlâksızlığın, dini yoktur”. Yani hiçbir dinde ahlâksızlar alkışlanmamıştır.
Ahlâksızlığı ve hayasızlığı kim yaparsa yapsın, bu elbette günahtır ve ayıptır. Daha doğrusu ahlâksızlık,
Şeytanın dini olmaktadır. Kim ahlâksızlık yaparsa. O şeytanın kulu konumundadır.
İslam’ın hikmet kutuplarından Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin:
“Benim kalbim her şeyi kuşatır. O ceylanlar için bir otlak, Hıristiyan rahipler için bir
manastırdır.
Ve kalbim, putların tapınağı, Hacıların Kabesi, Tevrat’ın levhaları, ve aynı zamanda Kur’an
kitabıdır.
Ben, aşk dinine uyarım: Hangi yolu tutarsa aşkın develeri, işte o benim dinim ve imanımdır”380
şeklindeki sözlerini, “her türlü haksızlığa ve hayasızlığa hoşgörü ile baktığı” biçimde yorumlamak ise
oldukça yanlıştır ve o zata iftiradır. Sadreddini Konevi vasıtasıyla Muhyiddini Arabiden etkilenen
Mevlana Hz.lerinde de kısmen görülen “Vahdet-i vücut” düşüncesinin ifadesi olan yukarıdaki
sözlerde: Samimiyetle hakkı ve hayrı arayan ve Allah’ı arzulayan, vicdanen tuttuğu yolun doğru
olduğuna inanan, zulüm ve ahlâksızlığa asla yanaşmayan ve bulaşmayan, imana ve insana hizmet
gayesi taşıyan ve iyilikten şaşmayan, ama bu gayelere farklı din ve disiplinlerle ulaşacağını sanan
tüm kesimlere karşı, bu iyi niyet ve istikametleri nedeniyle ve hidayeti bulmaları ümidiyle, bir şefkatli
yaklaşım söz konusudur. Yoksa yukarıdaki sözlerden, her türlü hayasızlığı ve haksızlığı yapan
kimselerin hoş görüldüğünü çıkarmak yanlıştır ve yanıltıcıdır.
Şimdi izanla düşünelim ve insafla karar verelim:
Ülkemizde kimileri Atatürk istismarı, ilke ve inkılap simsarlığı yaparak, kimileri de her
türlü menfaat ve maneviyat istismarı yaparak, devamlı şöhret ve servet edinmekte ve birlikte
hareket etmektedir. Şimdi bunlar aslında, aynı niyet ve zihniyette müşterek değil midir?
380
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Birilerinin sağcı diğerlerinin solcu olması... Kimilerinin dinci, ötekilerinin devrimci bulunması
neyi değiştirecektir?
Ankara Kavaklıdere Rotary kulübünün “Yetenekli çocuklar dans ve müzik yarışmasını“
TRT3 devlet televizyonlarından saatlerce naklen veren; Sözde balerin, yani modern dansöz
yetiştirmeyi ve neslimizi yozlaştırıp mahvetmeyi amaçlayan bu masonik teşkilatın masraflarını
da Ziraat Bankasına ödeten; Ve Rotary kulübünün amblemini, devamlı ekranda tutup reklamına
gayret gösteren, devrimci hainlerle, bunlarla kolkola gezen din tacirleri, aslında aynı suça
müşterek değil midir?
“Biz Rotaryenler toplumun görünmeyen liderleriyiz. Sayımız küçük olsa da gücümüz
büyüktür”381 diyen üstad mason Fahir Armaoğlu ile, hoşgörülü ve çağdaş düşünceli dindar
gençliğin yetişmesine ve şeriatçı düşüncenin ve köktendinciliğin engellenmesine katkılarından
dolayı” övgüler dizdiği Amerikancı Hoca Efendilerin, acaba fikirleri farklı ve karakterleri değişik
midir?
Solcu ve bölücü anarşilere maddi kaynak sağlayan, uyuşturucu ve silah mafyasının babalarından
Dündar kılıçların ve akrabası Oflu İsmail kabadayıların avukatlığını yapan Hüsamettin Cindoruk gibi
demokratların ve yine cinayet ve kaçakçılık olaylarında suçluları himaye ettiği konuşulan bazı bürokratların,
dinci bir grubun liderinin yönetiminde 150 tıra ve deniz taşımacılığına sahip olan ve çok kirli ver sırlı işlere
adları karışan nakliyat firmalarının, isimleri ve resimleri farklı olsa da “ism – Günah” ları ve ayarları birdir.!
“Türkiye’de Milli siyasetin ve Erbakan sisteminin asla iktidara gelmemesi, gelirse indirilmesi”
gerektiğini söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı Yahudi Weisman’la, aynı görüşü paylaşan yerli Süleymanların
farkı nedir? Sözde birinin Yahudi, diğerlerinin Müslüman bilinmesi neyi değiştirecektir?
Fuhuş mafyası ermeni manukyanların, ona madalya takan masonların ve bu masonlara maşalık
yapan ve oy toplayan dindar (!) münafıkların, hem madenleri hem de meziyetleri aynı seviyededir!.
Milli hareket ve hükümetleri yıpratmak, yıkmak ve başarısız kılmak için çalışan yazarların, Yahudi,
ermeni veya Müslüman asıllı olmaları, Laik, dindar veya İslamcı tanınmaları ne fark edecektir?
Beyrut’taki mazlum Müslümanları ve Filistin halkını bombalarla parçalayan İsrail şeytanıyla gizli
işbirliğine girişen mason zihniyet ve şahsiyetleri, oylarıyla işbaşına getiren ve hala destekleyen gafillerin
hesabı elbette birlikte görülecektir.
Velhasıl haksızlığı ve ahlâksızlığı icat eden de, işleyen de, bunlara destek veren de kim olursa
olsun zalimdir ve bu yaptıkları hıyanettir. Ve özellikle milli iradenin iktidarına karşı Siyonistlerle aynı
cephede bulunanlar ise, onlarla aynı değerdedir.
“Ey iman edenler! (Siyonist) Yahudiler ve (Emperyalist Haçlı) Hıristiyanları (ve onların zihniyetini
taşıyanları) kendinize dost ve idareci edinmeyiniz. (Yahudi ve Hıristiyanların haksızlık ve ahlâksızlıklarına
özenmeyiniz ve onlara benzemeyiniz.) Sizden her kim onları dost bilir (ve peşlerinden giderse) artık o da
onlardan birisidir.”382
Evet bütün amacı makam ve menfaat olan, bunun için her türlü kötülüğü göze alan ... Sadece
şöhret ve şehvet peşinde koşan ve bu maksatla her türlü haramı, hileyi ve hıyaneti mübah sayan…
Etiket ve servet için bütün mukaddeslerini ayak altına alan ve bu uğurda dava arkadaşlarını bile satan
ve gerekirse inancını ve saf Müslümanlar üzerindeki saygınlığını bile pazarlık konusu yapan herkesin
görünüşü değişik olsa da “görüşü” birdir... Farklı meslek ve meşreplerden olsalar bile, hepsi de
şeytanın askeridir. Zira ahlâksızlık şeytanın dinidir. Bu arada “büyük, genel ve devamlı haksızlıkları
önlemek amacıyla küçük, geçici ve özel yanlışlıklara mecburen tevessül edilebileceği ve bazı
tavizlerin verilebileceği” de yine bir mecelle hukuk prensibidir ve toplumun menfaati gereğidir. Aksi ise,
yani büyük ve genel haksızlıkları örtmek ve sürdürmek için, özel ve küçük yanlışlıklarla uğraşmak ve
ucuz kahramanlık yapmak ise, hem toplumu aldatmaktır hem de ahlâksızlık alametidir.”

381
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“ALLAH İÇİN SEVMEK”LE, “ALLAH GİBİ SEVMEK” AYRIDIR
İnsanları, imanları ve güzel ahlâkları yüzünden sevmek, ve hizmet ehline saygı göstermek
oldukça önemlidir ve gereklidir. “Allah için sevmek ve yine Allah için buğz etmek” imanın
temelidir. Çıkar ilişkilerine dayanan sahte samimiyetler ne denli çirkin ise, sadece Allah rızası
için gösterilen sevgiler de o denli güzeldir. Ancak “Allah için sevmek”le, “Allah gibi sevmek”
genellikle birbirine karıştırılmaktadır ve oldukça tehlikelidir. Özellikle komutan, başkan, lider ve
mürşid gibi şahsiyetleri, hizmetleri ve üstün meziyetleri yüzünden ve Allah rızası için sevmek ve
saygı göstermek yerine, bunları “Allah gibi sevmek”, insanları sapıklığa sürüklemektedir.
“İnsanların içinde Allah’tan başkasını (Ona) eş ve denk tutanlar vardır ki, bunlar (yücelttikleri
varlıkları ve insanları) Allah’ı sever gibi severler. Ama (gerçekten) iman edenlerin ise, Allah sevgisi en
kuvvetlidir.”383 ayeti bu gerçeği ifade etmektedir...
“Seçkin ve bilgin kişidir... hizmet ve keramet ehlidir... ilim ve hizmet hazinesidir...” diyerek, bazı
insanları haddinden fazla yüceltmek ve hele böyle kimselerin Kur’an’ın açık hükümlerine aykırı eylem
ve söylemlerini bile, haklı ve hayırlı görmek, sapıklık alametidir. “Hiçbir delili ve yetkisi olmadan
Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenler (ve Kur’an’a keyfi yorumlar getirenler) kalplerinde taşıdıkları
ve asla ulaşamayacakları bir kibir yüzünden böyle hareket etmektedir.”384
Hidayet ve hizmet rehberi olan kişiler, elbette sevilir ve saygı değerdir. Kur’ani ölçüler içinde, amirlere
de itaat edilir. Ama “bunlar bizim peşin ve kesin şefaatçimizdir ve günahlarımızı bağışlatma
vesilemizdir. Allah dünyevi ve uhrevi bütün nimet ve faziletlerini bu zatlar eliyle bize verecektir.
Bunları gücendiren her şeyden mahrum edilecektir” diye bazı insanları gözünde ve gönlünde büyütenler,
onları “ilah” yerine koymuş demektir.
Kötü cinlerden (şeytan taifesinden) bir kısmının bazı putların içlerine girerek Mele-i Ala’dan
(melekler divanından)kulak hırsızlığı yaptıkları bir takım sırları385 konuştukları bu putlara tapan veya
şeytani kuruntularını Allah’ın özel ilhamı sanan bazı insanlara körü körüne bağlanan386 kimseler artık
onların istismar ve suistimal ettikleri köleleri ve hazır askerleridir.387 Kendi hevasını ilah edinmiş ve
Allah’ın bir ilim üzere kendilerini sapıtmış388 dünyalık heves
389

hevalarını ilahlaştırmış

ve hesaplarına kapılmış ve nefs-ü

olan ve bazı gafiller tarafından Allah makamına taşınmış bu aşağılık tipler,

artık bütün kötülüklerini ve çirkinliklerini güzel ve gerekli görmekte390 ve kendilerini
(herkes

391

bana muhtaç, ben bulunmaz birisiyim.) zannetmektedir.

müstağni

Çevrelerine, “Allah tarafından

seçildiklerini ve görevlendirildiklerini” ima eden bu kimselerin, her gün bir sürü yalanları

ve

yanılgıları ortaya çıkmasına rağmen, bunlara hemen bir “hayır ve hikmet kılıfı” geçirilmektedir.
Kötü niyetleri, enaniyetleri, hile ve hıyanetleri yüzünden vicdani ayarları giderek bozulan bu insanlar
“Allah’la beraber ikinci bir ilah”392 yerine koyulmanın şeytani keyfini sürmektedir. Ve tabi “bu küfür ve
nankörlük zevki yakında bitecektir”393 Çünkü “Allah’la beraber diğer bir ilah edinip ona dua eden”
sapıkların hesabı mutlaka görülecektir.”394
“Allah’ın yanında, O’nun kullarından birini kendilerine evliya (koruyucu, kurtarıcı ve Mevla)

383
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edinenler”395 şirke düşmüşlerdir. “Allah’la beraber başka bir ilah edinenler ve bazı insanları
tabulaştıran kimseler, kötülenmiş ve rezalete terk edilmiştir.”396

Evet, “iki ilah tutmak”397 yaygın, ama gizli bir şirk halidir.
Liderini, şeyhini, ve ağabeylerini;

a- Her türlü günah ve kusurdan uzak ve masum gören
b- Her türlü gaybi gizlilikleri ve geleceği bildiklerini iddia eden
c- “Zalimleri desteklemeyin, küfrü hoş görmeyin, fesatlık etmeyin.” gibi İslam’ın kesin
hükümlerine aykırı söz ve davranışlarına bile, bin türlü hikmet kılıfı geçiren,

d- Kabirde mahşerde, hesap gününde kendilerini kurtaracaklarını söyleyen
e- Kendilerine tabi olmayan bütün Müslümanları ve hizmet erbabını “nasipsiz ve kıymetsiz
kimseler” şeklinde değerlendirenler sapıklığa ve şirke kaymış demektir.

Başında da ifade ettiğimiz gibi, çevresini hidayet ve istikamet yoluna davet eden...
İnsanları hayır ve hizmete yönlendiren ilim ve irfan ehline, Allah için hürmet ve muhabbet
göstermek gereklidir ve güzeldir. Ancak bütün peygamberlerin ortak itirafı şudur: “Bize düşen
sadece açık bir tebliğ ve davettir. Hidayet ise ancak Allah’ın elindedir. Bu davet ve hizmetimize
karşılık sizden hiçbir ücret ve karşılık istenmeyecektir.”
“Ey iman edenler Allah’tan korkun (isyan etmekten sakının) ve ona (yaklaştıracak) vesile
arayın; (Bu amaçla) Onun yolunda cihat edin. Umulur ki kurtuluşa

erersiniz.”398 ayetinde, Allah’a

yaklaştıracak en önemli “vesile” olarak “cihat” önerilmektedir. Bazıları bu “vesile”nin sadece kendi
alimleri ve mürşitleri olduğunu söylemektedir. Hâlbuki “onların yalvardıkları (insanlar) Rablerine nasıl
daha yakın olacak diye kendileri de vesile arayan, onun rahmetini uman ve azabından korkan”
kimselerdir.399

Rahmetli Şeyhimiz Hacı Haydar Baba Hz.leri bir gün bize: “Oğlum, bazıları manevi
rütbe ve nimetlerin bizim elimizde

olduğunu sanıyor . Hâlbuki

suçları

bağışlamak ve manevi

makamlara ulaştırmak sadece Allah’ın elinde ve yetkisindedir. Bizler de sizin gibi, her halde Allah’a
muhtaç kimseleriz. “ demiştir.
Alimlerin ve mürşitlerin bizlere bilmediklerimizi öğretmek, yol göstermek, dua ve himmet etmek
dışında, - haşa- “Allah adına günahlarımız affetmek ve bizi hak etmediğimiz derecelere yükseltmek”
gibi yetkileri yoktur ve böyle düşünmek şirktir. Peygamberler dışında imanla ölüp ölmeyecekleri, hesaplarını
vererek cennete girip girmeyecekleri ve kendilerine şefaat izni verilip verilmeyeceği henüz belli olmayan
birisinin, kalkıp her istediğine şefaat edeceğini söylemesi veya etrafındakilerinin böyle iddiadalar etmesi,
sadece boş bir zandan ibarettir Gerçek ve mutlak şefaatçı ancak Cenab-ı Hakkın kendisidir. “Yoksa
onlar, Allah’tan başka şefaatçılar mı edindiler ? De ki, bütün şefaat Allah’a aittir.”400
Velhasıl Allah için sevmek ve saygı göstermek ve bir mürşidin terbiyesine girmek elbette önemli ve
gereklidir. Ancak birilerini “Allah gibi sevmek ve önemsemek ise o denli çirkindir ve şirktir. Ve tabi herkes
sadece kendi niyetinin ve gayretinin karşılığını görecektir. Unutmayalım ki her şey Allah’ın elinde ve onun
takdirindedir. Allah her türlü eşten, benzerden ve şerikten münezzehtir. Uluhiyet ve rububiyet yetkilerini,
kısmen

de olsa hiç kimseye devretmesi söz konusu

değildir. Peygamberler

dâhil, herkes kuldur ve

herhalde Allah’a dua edip istemekte ve onun takdirini ve taksimini gözlemektedir. Mucize , keramet ve
şefaat ise elbette haktır, ancak bütün bunlar yine Allah’ın izni ve iradesi çevresindedir. Çünkü Allah’ın izni
olmadan hiçbir peygamber mucize getiremeyecektir.”401 Hiçbir veli keramet gösteremeyecektir.
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Bu konuyu üzerinde dikkatle durulması gereken ayet mealleriyle bitirelim:
“Allah’a halisane kulluk et. Dikkat et!

Halis din ancak Allah’ındır. Allah’ı bırakıp ta başka

“evliya”lar (dua edilecek, imdadımıza gelecek, ihtiyacımızı

giderecek, günahımızı

affedecek ve

cennete yerleştirecek zatlar) edinenler” “Biz bunlara, sadece Allah’ a yaklaştırsınlar diye tapınıp
tabi oluyoruz.“ Diyorlar ve şirklerine kılıf uyduruyorlar.402
“Asıl hüsrana düşenler, işte böylece kendilerine ve müntesiplerine yazık edenlerdir.”403
Hâlbuki: Allah kuluna kâfi değil midir? İnsanları Allah’tan başkası ile korkutanlar... sapıkların ta
kendileridir.404
“(Her şeyin mutlak sahibi ve tek yetkili yöneticisi) Allah “bir” olarak anıldığı vakit, ahirete
gerçekten iman etmeyenlerin kalpleri

tiksinir. Ama

ondan başkası (Allah’a ortak

putlaştırılmış zatları) anıldığı zaman, hemen yüzleri güler ve sevinirler”

koşulan

405

“De ki, ey cahiller. Bana Allah’tan başkasına tapınıp yalvarmamı mı emrediyorsunuz?
Hâlbuki bütün peygamberlere vahy olunmuştur ki “Eğer (Herhangi bir konuda) Allah’a ortak
tanırsanız, bütün amelleriniz boşa gider ve öyleleri ebediyen zarar eder.
Bilakis sen (yalnız ve sadece) Allah’a ibadet ve dua et ve şükredenlerden ol.”406
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İSLAMİ HAYAT VE MANEVİYAT DÜŞMANLIĞI
Dünyanın her yerinde, her dönemde ve her meslek içerisinde görülmesi mümkün olan birkaç
kötü örneği ve yaşanan dejenereyi bahane ederek, malum ve marazlı medyada başlatılan tasavvuf ve
tarikat düşmanlığı kasıtlıdır ve halkımızın nefretini kazanmaktadır. Evet, nasıl ki her gün çeşitli rezalet
ve cinayetlerine şahit olduğumuz bazı doktorları ve sağlık kurumlarını bahane ederek bütün tabipleri
suçlamaya ve tıp fakültelerine savaş açmaya hakkımız yoksa... Ve yine binalarda hile ve hırsızlık
yapan bazı müteahit ve mühendisleri bahane ederek bütün inşaat fakültelerine ve konut şirketlerine
kilit vurulamazsa... Bazı güvenlik görevlilerinin yamukluk ve yanlışlıkları, nasıl ki tüm emniyet
teşkilatını ve polis okullarını karalamamıza ve kapatmamıza gerekçe yapılamazsa... Bunun gibi, bazı
sapık ve sahtekâr kişilerin tarikat adına yaptığı mel’anetleri bahane ederek bütün manevi hizmet
ehlini ve hatta tüm mü’minleri töhmet altında tutanlar da, aslında İslam’a saldırmak için fırsat
kollayanlardır.
Üstelik hem dini eğitim hizmetlerinde olsun, hem tarikatlar içerisinde olsun, böylesi seviyesiz ve
samimiyetsiz istismarcıların ortaya çıkması, her şeyden önce mevcut sistemin ve yönetimlerin suçu ve
sonucudur. Çünkü topluma gerekli ve yeterli dini ve ahlâki eğitimi verecek meşru kurumları
oluşturamazsanız, insanımız tabiatıyla bu ihtiyacını gayrı meşru yollardan karşılamak zorunda kalacaktır.
Evet, bedeni veya ruhi herhangi bir ihtiyaç, şayet doğal ve normal yollardan karşılanamıyorsa, o
kişilerin, anormal ve mantık dışı yollara başvurması kaçınılmazdır.

Örneğin herhangi bir bölgeden, doktorları çıkarın ve hastaneleri kapatın... Göreceksiniz,
çok geçmeden orada bir sürü sahte doktor çıkacak ve en akıllı geçinenler dâhil, her sınıf ve
seviyeden müşteri bulacaklardır. Çünkü, hastalık sıkıntısından kurtulmak ihtiyacındaki insanlar,
uzak bir ihtimal bile olsa, yine de bir ümit ve teselli kapısı gördükleri sahtekârlara başvurmaktan
kendilerini alamayacaklardır. Bazı bunakların, şöhret meraklılarının, şehvet manyaklarının ve
servet avcılarının, ayarladıkları kiralık reklamcıları ve menfaat ortakları aracılığıyla tuzaklarına
düşürdükleri cahil ve gafil kişileri, evliya ve mürşid diye kendilerine bağladıkları bilinen bir
olaydır. Ancak bunlar çok basit ve bayağı bir azınlıktır. Bunların yanında ahlâki eğitim fakülteleri
gibi hizmet veren... Manevi karakollar misali toplumu disiplinize eden... İnsani ve İslami değerleri
öğreten... İnsanları ibadet ve istikamete yönelten ve bütün bunların karşılığı hiçbir dünyalık
beklemeyen Allah dostları da vardır.
İslam tarihi boyunca “Bizim uğrumuzda cehd ve gayret gösterenleri elbette (saadet ve selamet)
yollarımıza iletiriz”407 ayetinin işaretiyle, Allah’ın rızasını ve insanların duasını kazanmak niyetiyle gönüllü
ve sivil hizmet kurumları gibi faaliyet gösteren tarikatlara, bugün de ihtiyaç vardır.
Selçuklu ve Osmanlı gibi İslam medeniyetlerinin manevi mimarları olan ermişler ve dervişler,
ahlâki terbiye ocağı olan zikirhaneler ve zaviyeler yanında, spor kulübü gibi çalışan okçular, ve
güreşçiler tekkeleri... Dokumacılık, ziraatçılık ve kunduracılık gibi sanatları öğreten ve ticari hayatı
disiplinize eden Ahilik tekkeleri açmış ve yaygınlaştırmış ve hatta tasavvuf musikisi vasıtasıyla şiir
edebiyat ve milli müziğimizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Fransız Şarkiyatçı Louis Massignon bile: “Tarikat sofilerinin Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika
ülkelerine yaptıkları irşat gezileri sayesinde İslam, evrensel bir din olarak tanınmaya ve yaşanmaya
başlamıştır” tespitinde bulunmaktadır.”408
“Aklıselim sahipleri, ayakta iken, otururken ve yan yatarken (her halde ve huzur içinde) Allah’ı
407
408
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zikrederler.”409
“Sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine ürperti ile ve yalvarır bir şekilde, için
için Rabbini zikret gaflete düşenlerden olma”410
“Onların kalbine rabıta verdik”411
“Sizi kendisiyle tertemiz etmek,şeytanın pisliğini sizden gidermek ve kalplerinizi rabıta ile
(pekiştirmek) isteyen (Allah...)”412 gibi ayetleri kendine rehber edinen tasavvuf ve tarikat ehli,
yaptıkları devamlı zikir ve fikir sayesinde ve takva terbiyesi neticesinde kalpleri temizlenmiş, Allah’a
karşı saygıları ve ilahi aşkları gelişmiş, yaratandan ötürü yaratılanları sevmiş ve ruh antenleri manevi
ilham dalgalarını sezmeğe başlamıştır.
“Allah’ı unutanlar gibi olmayın”413
“Şeytan onları kuşatmış, böylece Allah’ın zikrini unutturmuştur”414 ayetlerinin haber verdiği
gafillerden olmamak için “Allah’a inabe eden (yani Ona yönelme nöbetine giren) kimselere Allah
hidayet eder ki, onlar Allah’a gerçekten iman edenler ve zikrullahla kalpleri huzura erişenlerdir.”415
Hadisi kutside haber verildiği gibi; “Bir kul (haramları terk edip) farzları işleyince Allah’ın
(gadabından emin) rızasına layık bulunur. Ancak, nafile ibadetlere devam etmekle Rabbına o derece
yaklaşır ve sevilir ki, nihayet Allah’ın inayetiyle başkalarının göremediği gerçekleri görür, gizli sırları
duyar, hikmetli ve ibretli sözler konuşur ve manevi güç ve kuvvet sahibi olur”
Gerçek bu iken, bir iki sahtekâr ve sapığı ve onlara aldanan beş on ahmağı ekrana getirip, “İşte
görün, dini hizmet erbabının ve tarikatların hepsi böyledir” imajını vermeğe çalışmak, elbette
vicdansızlıktır. Ama çok şükür ki, toplum bunların dine saldırılarına ve hedef saptırmalarına artık kulağını
tıkamaktadır.
Ve hele bu çeşit kasıtlı ve alaycı yayınlara çıkan bazı prof etiketli kişilerin tutarsız tavırları,
gönüllerimizi daha çok yaralamaktadır. Çünkü herkes bilir ki şu beş şey yalancı şahitlik
sayılmaktadır:
1- Gördüğünü inkâra kalkışmak
2- Görmediğini görmüş gibi anlatmak...
3- Gördüğünü eksik anlatmak
4- Gördüğüne ilave yapmak
5- Olayı, tavırla ve yorumlarıyla çarpıtmak.

Evet, tarikat perdesi altında yürütülen istismar ve terbiyesizliklerin ekranlara ve gazete
sütunlarına taşınması ve toplumun uyandırılması elbette gerekli bir görevdir. Ancak, bu çirkin
örnekler bahana edilerek, bütün gönül yolcularını ve Müslümanları karalayıcı bir tavır takınmak,
en azından insafsızlıktır. Şu marazlı medya, tarihte ve günümüzde tasavvuf terbiyesiyle
yürütülen yüzlerce hayırlı hizmetleri, niye acaba bir kere olsun ekrana yansıtmazlar ve topluma
tanıtmazlar?
Bu arada İslami değerlere ve tasavvufi prensiplere sadık kalarak ve çağın şartlarına ve
insanlığın ihtiyaçlarına uygun olarak, yeni kurum ve kurallar oluşturmak, tasavvufi ahlâk ve anlayışı
hayatın her kademesinde yaygınlaştırmak, bugünkü toplumsal yozlaşmadan ve birbirimize
yabancılaşmadan kurtulmamız için, çok hayırlı bir adım olacaktır. İlahiyat proflarına, aydın ve
409
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araştırmacı geçinen yazar ve yorumculara düşen de, sadece kötü örnekleri ve yetersizlikleri
eleştirmek değil, tasavvufun Kur’ani temellere ve çağdaş gereklere göre, nasıl yeniden yapılanıp
yaşanabileceğini ortaya koymak ve insanlarımızı ilmen ve ruhen aç bırakan ve istismarcıların
tuzağına atan bugünkü şartların ortadan kaldırılmasına öncülük yapmaktır. Tasavvuf erbabına ve
gönül yolcularına düşen ise, böylesi seviyesiz ve sorumsuz saldırılara bahane olacak yanlışlık ve
yozlaşmalara fırsat vermemek, yobaz ve yabani bir tavır sergilememek ve her yönden bilgili, bilinçli,
becerikli ve bereketli insanlar olduğumuzu kanıtlamaktır.
Televizyonlara çıkıp “Efendim, tasavvuf eskiden güzeldi ve gerekliydi... Bu ocakta Şahı
Geylaniler, İmamı Rabbaniler, Yunus Emreler, Hacı Bayramı Veliler yetişti... O devirler bitti. Şimdi iş
ehil olmayanların eline geçti... Bunlara mürşit falan denilmez” diyerek bütün gönül ehlini küçümseyen et
kafalı etiketlilere de bir cevabımız olacaktır:
“Ey hoca geçinen beyler!... Gavsı Geylani’lerin, Şah-ı Nakşibendi’lerin ve Yunus Emre’lerin
dönemindeki alimler de İmam-ı Azam, İmamı Gazali ve Ebussuud Efendi gibi zatlardı. Onlar, zalim
yöneticiler ve Kur’an’a yönelik hıyanetler karşısında susmaz ve satılmazlardı!. Siz İmam-ı Azam
olamadınız ki, şeyhlerimiz de Şahi Nakşibend olsunlar!. Ve şimdi, sizin gibi alimlere göre, bugünkü
şeyh efendiler çok bile!.”
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KARANLIK KAFALILARIN “AYDIN” TAKILMALARI
İnançlı aydın, karanlıkta önümüzü ışıklandıran mum gibidir. Çünkü kendisi eriyip tükenirken
başkalarına yolunu ve yönünü göstermektedir. Aydın, erimeden, hedefine

eremeyeceğinin

bilincindedir. İnançsız aydın ise, ateşböceğine benzemektedir. Çünkü onları rehber edinenler, daha
beter karanlıklara ve bataklıklara sürüklenecektir. İnançlı aydınların en önemli görevi; beyni Hak ile
olduğu halde, bedeni ile halkın arasına girmek, sorumluluk bilinciyle, halkın seviyesine inmek... Ve
onların haliyle hallenip, diliyle dillenip, insanların elinden tutarak Hakka ve hayra götürebilmektir.
İnançlı aydın, Kur’an gerçeğinin mana alemine girebilmiş... Akıl ve fikir füzesiyle hikmet ve kudret
fezalarındaki sırlara erebilmiş... Ve Kur’an’ın kutlu mesajını, Allah’ın kullarına ulaştırabilmenin
gayesine, gayretine ve gailesine düşmüş kimsedir. Gerçek aydın, doğru düşünecek, doğruları
öğretecektir. Eğrileri düzeltmeğe ve “doğruya en yakın duran eğrilerin, en tehlikeli eğriler olduğunu”
bildirmeğe gayret gösterecektir. O bilir ki, hidayet ve muvaffakiyet, Rabbimizdendir. Bize düşen en
etkili ve yetkili yöntemlerle tebliğ, teklif ve tavsiyedir.
Aydın’ın sermayesi bilgi ve samimiyet, silahı ise sabretmektir. Sabrın gereğini yerine getirmeyenler ve
değerini bilmeyenler mutlu sona erişemeyecektir. Bugün, inançlı aydınlarımızın ilk yapması gereken,
insanlarımıza “bağımsız düşünebilme” becerisi ve cesareti kazandırabilmektir. Olayları ve konuşulanları
önyargısız ve saplantısız olarak değerlendirme ve sonunda tarafsız ve tutarlı bir karar verebilme olgunluğuna
erişebilen insanlar, kurtuluş yoluna girmiş demektir. Düşünmekten ve değerlendirmekten korkan, taklit ve
taassup ehli insanlardan hiçbir hayır gelmeyecektir. Aydınlarımız, “halkı bilinçlendirme ve bileme” görevini
yaparken, haliyle sömürü baronlarının ve saltanat erbabının şimşeklerini üzerine çekecektir. Bu durumda,
zorbalara karşı dimdik durmalı ve direnmelidir. Asla eğilmemeli, ve doğrulardan taviz vermemelidir. Elbette,
ucuz kahramanlıklarla kendisini israf etmemeli, ancak ürkeklik ve gevşeklik de göstermemelidir. Korkak ve
kaypak kimselere, insanlar rağbet etmeyecek ve güvenmeyecektir. Ama mert ve metin aydınların karşısında
halkımız saygıyla eğilecek ve herhalde onları destekleyecektir. Çünkü insanlar, sadece güçlü ve güvenilir
karakterlere itibar ve itimat etmektedir.
Gücünü Hak’tan alan ve herhalde Hakk’a dayanan... Sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip
bulunan ve Kur’an bilgisiyle bilgeliğe ulaşan...

Ve bu manevi desteğinden ve dürüstlüğünden

kaynaklanan kendi gücüne güven duyan aydın bir kişinin, artık geçemeyeceği engel ve
yenemeyeceği rakip yoktur. Çünkü nefsini yenen, herkesi yenecektir. Unutulmasın ki başarı ve zaferi,
sayı ve silah çokluğu değil, inanç ve ilim üstünlüğü ile beraber, cesaret ve metanet bütünlüğü
belirleyecektir.
İnançlı aydın, cebinde helal parası, evinde bolluk sofrası bulunsa bile, o az yemeği, yarı aç gezmeyi ve
bazı günlerini oruçlu geçirmeği tercih etmelidir. Ta ki fakirlerin, çaresizlerin halini bilmelidir. O’nun çevresinde
zengin tokların kahkahasından ziyade, zavallı açların ah-vahları seslenmelidir. İnançsız aydın ise,
inanmadıklarını ve yaşamadıklarını söyleyen, yapmadıkları ve başaramadıkları ile övünen... Yavan ve
yaldızlı laflar üretmekten, sonunda alkış ve parsa devşirmekten başka şey düşünmeyen... Kısaca ezilenlerin
duygularını istismar etmekten başka bir amaç gütmeyen bayağı ve aşağı tiplerdir.
Evet, maalesef bazı aydın yaftalılar, köşe yazarları ve TV. yorumcuları, ülkemizde gerçek bir
“fikir piyasası” oluşturmak yerine, “sömürücü sermaye piyasasının fikirlerini” meşrulaştırmak
peşindedir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bile, “Ülkemizde gazeteciliğin, ilan-reklam piyasasının ve borsarantiye pazarının basit bir uzantısı haline sokulduğunu” belirtmiştir.
Dünyada gelişmiş ve demokratik sayılan ülkelerdeki binlerce gazeteci, yazar ve yorumcu, maalesef
tekelci medya patronlarının ve sömürücü sermaye baronlarının birer kiralık kölesi yerindedir. Son
zamanlarda, Türkiye’de MİT’çi gazetecilerin ve toplumu hipnotize eden basındaki “ajan provokatörlerin”
gündeme getirilmesi, her ne kadar bir gerçeğin ifadesi ise de, aslında bütünüyle kirlenmiş ve kiralanmış olan
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basın kurumlarını temize çıkarmaya yönelik bir girişimdir.
Basın Konseyi Başkanlığı yapmış olan bir zat 27 Mayıs’ta Adnan Menderes’i astıran
konsorsiyumun etkin elemanlarından ve 28 Şubat’ta Erbakan’a yapılan darbeyi alkışlayanlardan değil
miydi? Birkaç idealist ve cesur yazar ve gazete dışında, maalesef medya ve aydınlar, asla halkın sesi,
temsilcisi ve haklarımızın takipçisi olamadılar. Tam aksine despotik güçlerin, masonik merkezlerin
sermaye çevrelerinin ve kukla hükümetlerin sözcüsü ve savunucusu konumunda kaldılar. Demokrat
geçindiler, ama 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat diktatörlerini alkışladılar. Halkçı geçindiler, ama
toplumun IMF ve çeteleriyle ezilmesine sessiz kaldılar. Özgürlükçü geçindiler, ama başörtüsü
zulmüne fetva çıkardılar. Aydın geçindiler ama karanlık ve kâbuslu dönemlere zemin hazırladılar.
Bulanık suda balık avlamak için, toplumu kamplara ayırıp anarşi ve kargaşayla kışkırttılar.

Oysa, inançlı aydın bilir ki, her türlü anarşi; ülkedeki adaletsiz sistemin ve
ahlâksız bünyenin acı veren çıbanlarıdır. Evet, anarşi; zalim düzenlerin ve bozuk
sosyo-ekonomik dengelerin sonucu başlayan, toplumsal çözülmenin bir ikaz
alarmıdır.
Ve anarşinin kesin çaresi ne hapishaneler, ne de askeri tedbirler değildir. Kafaları ilim ve hür
düşünceyle, kalpleri iman ve ahlâki değerlerle, karınları ise yeterli ekmekle doyurulmayan her insan,
şeytani merkezlere hazır eleman demektir. Aydınlarımıza düşen, devrimci geçinen gençlerimize,
eşitlik ve özgürlük edebiyatı yaparak kendilerini eyleme sürükleyenlerin, lüks villaların Amerikan
barlarında yudumladıkları viskilerle nasıl keyif sürdüklerini göstermektir. Aldattıkları ve beyinlerini
yıkadıkları gençler bir hiç uğruna birbirlerini boğazlarken, kendileri sömürü patronlarının pahalı
sofralarından kahkahalarla gülüşen hainlerin maskesini indirmektir. Köylü kasketi giyerek halkçı, işçi
tulumu giyerek emekçi geçinen, ama eline imkân ve iktidar geçince köylüyü ve emekçiyi inim inim
inleten sahtekârların gerçek suratına projektör tutup, bunları topluma tanıtabilmektir.
Herkes şunu kesinlikle bilmeli ki; Amaca ulaşmak için şiddet ve hiddet kullanmak en ilkel bir
vasıtadır. Çünkü kan ile açılan her yol yine kan ile kapanır ve o yolda kin ve intikam hırsı baki kalır.
Hâlbuki en kalıcı ve en akılcı metot iknadır. İnsanların düşünce yönünden olgunlaşmasına, siyasi ve
sosyal yönden ise toparlanıp dayanışmasına öncülük yapmalı, devrimleri ve değişimleri kansız ve
kavgasız başarmalıdır. Evet, düşüncelerdeki devrim gerçekleşmeden, düzenlerdeki devrimler hep
aldatıcıdır. Düşüncelerdeki devrim ise, nefsani ve şeytani değil, ilmi ve insani değerler üzerine
kurulmalıdır.

İşte kıtalarca mazlumun kanı ve milyonlarca mağdurun figanı üzerine kurulan
barbar batı medeniyeti...
İşte milyarların alın teri ve emeği sömürülerek gerçekleştirilen Siyonizm’in sömürü sistemi...
Geri ve gelişmekte olan ülkelerde hala bir buçuk milyar insan yeterli ve temiz içme suyundan mahrum
yaşıyorsa... Dünyadaki her 7 çocuktan birisi okula gidemiyorsa... 840 milyon insan açlık sınırında
kıvranıyorsa ve bir buçuk milyar insanın günlük geliri, 1 doların altında bulunuyorsa, ben bu medeniyete
uygardır diyemem!..
Dünya nüfusunun en zengin %20’sini oluşturan ülkelerle, en fakir %20 sini kapsayan ülkeler
arasındaki, kişi başına düşen gelir farkı tam 95 katına ulaşmışsa... ABD de bile en üstteki %1 lik zengin
tabakanın vergi sonrası net geliri, alttaki 100 milyon Amerikalının toplam gelirini aşıyorsa... Dünyanın en
varlıklı iki kişisinin toplam serveti bütün az gelişmiş ülkelerin toplam gelirinden çok daha fazlaysa... Ve, çoğu
Siyonist olan en varlıklı 200 kişisinin

serveti, tüm dünya nüfusunun yarısının gelirinden daha yüksek

bulunuyorsa, ben bu dünyaya uygardır diyemem!..
Asya ve Afrika’daki açlık ve sefalet sorununu acilen çözmek için 15 milyar dolarlık yatırım
yeterliyken, Avrupa ve Amerika’da sadece parfüm ve süs malzemesine yılda 25 milyar dolar
harcanıyorsa... Honkong caddelerinde 1 dolara, Londra sokaklarında 1 sterline çocuk fahişeler,
patronlarına para yetiştirmek için, her gece beş-on erkekle yatmak zorunda kalıyorsa... Analığa ve
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sıcak aile yuvasına hasret bahtı kara bir sürü kadın, parayla satılıp ruhlar zinayla kirleniyorsa ve
Türkiye’deki vesikalı fahişe sayısı yüz binlerle ifade ediliyorsa, ben bu sisteme uygardır diyemem!...
Villalardaki zengin sarhoşların naraları, yoksulların viranelerine taşarken... Lüks yatlarda eğlenenlerin
çığlıkları, fakir yuvalarında oturanların kulaklarını hırpalarken... Birileri kedi-köpekleri için milyarları harcadığı
halde, ötekiler bebekleri için mama bulamazken... ben bu düzene uygardır diyemem!...
Kuzey kutbunda buzlar arasında sıkışan balinaları kurtarmak... Ve Karetta kaplumbağalarını korumaya
almak için gösterilen, sözde insani amaçlı gayretlerin binde birini, toplu soykırıma uğrayan ve kıtır kıtır
doğranan Bosnalı, Afganlı, Iraklı, Sincanlı, Myanmarlı, Libyalı ve Suriyeli mazlum Müslümanlar için
göstermeyen bir dünyaya, ben uygardır diyemem!... Ve hele bu mezalimleri dış güçlerin insafına bırakanlara,
insandır bile diyemem!...
Eşcinsellerin, Anarşistlerin, mafya çetelerinin haklarına sahip çıkan, ama ülkemizdeki on binlerce
başörtüsü mağduru kızımızın feryadına kulak tıkayan batı dünyasına ve onların yerli uşaklarına ben asla
uygardır diyemem!...
Ve bütün bu haksızlık ve ahlâksızlıkları uygarlık zannedenler ve bu ruhu karanlık ve ahlâkı bataklık
olan batı dünyasını hala hayranlıkla izleyenlere, ben aydındır diyemem!...

170

İNSANIN “KOLAYCI”LIĞI VE “KAHRAMAN”LIĞI
Olgun iman ve onurlu insan, “dar günlerde” belli olur. İnsanın sadakat ve teslimiyet ayarı
“zor dönemler”deki görüntülerinde okunur. Geniş zamanlarda ve güvenlik ortamında “tevekkül
ve teşekkür ehli” geçinmek kolaydır. Asıl marifet, çeşitli saldırılar ve şiddetli sıkıntılar karşısında
moralini ve metanetini korumaktır. Geniş günlerin adamı kolaycılık, zor günlerin adamı
kahramanlıktır. Çünkü “Cenabı Hak, bizleri hem şerle, hem de hayırla deneyerek imtihan
buyurmaktadır”416 “Allah, imtihan gereği lütfu kerem edip çeşitli nimetler verdiğinde “Rabbim
bana ikram etti” diye (sevinen ve şımaran) ama, yine onu denemek için, rızkını kıstığında (ve
bazı sıkıntılara uğrattığında) hemen “Rabbim bana hainlik etti!” diyerek (şaşkınlaşan ve
nankörlüğe kalkışan,417 kimseler, bu imtihanı kaybetmiş olacaktır. Evet, varlık, rahatlık, sağlık ve
saygınlık dönemlerinde, “şükür ve şuur sahibi” olgun bir mümin tavrı takınmak kolaydır. Ancak,
çetin hastalıklar, çeşitli hakaret ve haksızlıklar karşısında... Geçim sıkıntıları, münafıkların iftira
ve saldırıları gibi durumlarda hemen hırçınlaşan ve huysuzlaşan tipler, gerçek ayarını ve
değerini ortaya koymaktadır.
İnsan, hayatın her safhasında ve hiç ummadığı bir anda, çok çeşitli ve şiddetli kazalara, kayıplara ve
korkulara uğrayabilir. Sıhhatine, servetine, şerefine ve şöhretine yönelik tecavüzlerle karşılaşabilir. İşte

“kader” gerçeğine ve “imtihan” hikmetine inanmış bir mü’mine yakışan, bütün bunların Allah’ın bilmesi ve
dilemesi ile başına geldiğini ve böylece imtihana çekildiğini... Tevekkül ve teslimiyet içinde sabrederse bütün
bu sıkıntıların sona ereceğini ve Rabbının

rızasını elde edeceğini düşünmesidir. Çünkü “Allah’ın izni

olmaksızın, hiçbir musibet (ve hiç kimseye) isabet etmeyecektir. Ve her kim Allah’a (böyle) iman (ve
itaat) ederse, onun kalbini hidayete (ve gerçek huzura) yöneltecektir.”418 Böylece mümin, zahiren zararlı
ve zahmetli görünen musibetlerin, mutlu sonucunu ve mükâfatını düşünerek, herkesin şikâyet ettiği
durumlardan, o manevi bir zevk ve şevk duyar hale gelecektir.
Evet, gerçek Müslüman ve örnek insan, dar günlerin ve zor dönemlerin adamıdır. Büyük
musibetler esnasında metanet ve maneviyatını bozmadığı gibi, en yakın dostlarının ve dava
adamlarının çeşitli hıyanet ve hakaretlerini karşısında bile, itidal ve insafı elden bırakmayandır. Böyle
durumlarda hemen kızıp köpürmek, beddua ve küfürler etmek... Hatta davadan küsüp saf
değiştirmek, zayıf karakterli insanlara mahsus bir tavırdır. “(Allah’a, Resulüne ve dava liderine,
itaatten bahsetmek kolay bir laftır. Ama iş ciddiye bindiği zaman sadakat gösteren pek azdır”419
Oysa, “İyilerle kötülerin anlaşılması ve elmasla kömürün ayrışması için” bu imtihanlar gereklidir.
“(Cihat ve teşkilat sürecinde) size isabet eden sıkıntılar Allah’ın izniyledir. Bu müminleri ayırt etmesi,
münafıkları da belirtmesi içindir.”420 Üstelik, uğradığımız çeşitli belalar, düşmanlıklar ve dışlanmalar, zayıf
yönlerimizin bilinmesi ve düzeltilmesi için de oldukça önemlidir. Kendisini imani ve ahlâki yönden çok güçlü
ve güvenilir zanneden pek çok insan, Kur’an’ın ifadesiyle “sarp yokuşa göğüs gerememekte” ve gerisin geri
gitmektedir. Fakirlik, hapislik, esirlik, kölelik gibi sebeplerle çaresiz kalmış “Bir boynu çözüp kurtarmak...
Kıtlık ve açlık günlerinde, yoksulları ve yetimleri yedirip doyurmak... Gerçekten iman edenlerden,
birbirine sabrı tavsiye edenlerden ve yine (her halde) birbirine merhameti tavsiye edenlerden
olmak...”421 her babayiğidin kârı değildir. Kendileri genişlik ve güvenlik içinde iken, başkasına iyilik ve ikram
etmek de güzeldir. Ama asıl marifet “Kendilerinin de ihtiyacı olduğu halde, mümin kardeşlerini öz
nefislerine tercih edebilmek ve böylece nefislerinin cimri ve bencil tutkularını kırabilmektedir”422
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Enbiya: 35
Fecr: 15-16
418 Teğabün: 11
419 Muhammed: 21
420 Ali İmran: 167
421 Beled: 10-20
422 Haşr: 9
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Gerçek mü’minlerin bu cömertliğine... Zalim sistemlerin ve hıyanet ehlinin saldırıları
karşısındaki cesaretlerine, gafil insanlar bir anlam verememektedir... Bunları ya ucuz kahramanlık ve
ahmaklıkla itham etmekte... Veya, bunların arkasında mutlaka bir art niyet ve menfaat bulunduğunu
söylemektedir. Çünkü Allah’a tevekkül ve teslimiyetin kazandırdığı cömertlik ve cesarete akılları
yetmemektedir. Herkesin ve “hatta dava adamı ve hizmet erbabı” geçinenlerin dahi, makam ve
menfaat için hieakârlık ve haksızlığa bulaştıkları bir ortamda bile, asla harama ve haksız kazanca
tenezzül etmeyen... “Elle gelen düğün bayram” cahiliye mantığıyla “kalabalıkların değil, Kur’an’ın
izinde giden”423 ve “Kendilerine Allah’tan güzellikler sirayet eden”424 olgun ve onurlu mü’minler,
Allah’ın yeryüzündeki halifeleri425 ve Rasulüllahın varisleridir.

Bu samimi ve seviyeli mü’minler, cahiliye karakterinde “Düşenin dostu olmaz” diye
bilinen, vefasız ve insafsız kimseler değildir. Fakirlik, hapislik ve hastalık gibi, dostlara en çok
ihtiyaç duyulan günlerde, onların yanında ve yardımında olan kişilerdir. Demek ki varlık ve
rahatlık dönemlerinde ve çay sohbetlerinde, samimiyet ve cesaret rolü yapmak marifet değildir.
Mü’mine yakışan, darlık ve sıkıntı ortamında fazilet ve fedakârlık göstermektir. Olgun mü’min
bilir ki, bütün bu sıkıntı ve sarsıntılar imtihan gereğidir ve geçicidir.
Çünkü “Her zorlukla beraber, mutlaka bir kolaylık vardır”426 “Allah, her güçlüğün ardından bir
kolaylık kılacaktır”427 “Kim Allah’tan korkar (ve kötülükten sakınırsa) ona (her zorluktan ve darlıktan
kurtulacağı, hayırlı bir) çıkış yolu açılacaktır.”428 “Cömertlik yapanlar, takva sahibi olanlar, en güzel
(davayı ve daveti) doğrulayan (ve uyanlar) en kolay yollara başarılı kılınacaktır.”429 Mü’min ve mücahit
kullarına, Allah tarafından manevi huzur ve güvenlik duygusu indirilecek ve görünmeyen ordularla
desteklenip korunacaktır”430
Yunus Suresi 26 ve 27. Ayetlerinde işaret buyrulduğu gibi, mü’minlerin bu yüksek imani özellikleri ve
ahlâki güzellikleri onların yüzlerine yansıyacak, bununla nurlanacak ve onurlanacaklardır. Bunun gibi, küfür
ve kötülük ehlinin manevi çirkinlik ve çürümüşlükleri de onların suratlarında sırıtacak, sevimsiz ve
samimiyetsiz kimseler oldukları yüzlerinden okunacaktır.
Çeşitli zorluklar ve yokluklarla sınanmamız, hayat boyu sürecek, yüz yaşına gelsek bile bu imtihanlar
devam edecektir. Önemli ve geçerli olan, akıbettir. Yani, kulluk huzuru ve imtihan şuuruyla ömrümüzü
bitirmektir. Uzun süre ibadet, istikamet ve hizmet üzerinde görünüp, sonra bazı nefsani heves ve hesaplar
yüzünden “Kim dininden (ve davasından) döner, inkâr ve nankörlük ederek ölürse, artık onun bütün
amelleri boşa çıkmıştır”431 Ve yine “(Rütbesine ve servetine güvenerek,) kendisini müstağni görüp
azgınlaşan”432 ve böylece cemaat ve teşkilattan uzaklaşan veya çeşitli zorluk ve sıkıntılara dayanamayarak,
hizmet ve mesuliyetten kaçan433 tiplerin, yalan özür ve yeminleri de onları kurtaramayacaktır.

Öyle ise, kolay ve kısa günlerin ucuz kahramanı değil, zorlu ve uzun vadeli dönemlerin
adamı olmalıdır.
Geniş günlerin göstermelik ve geçici arkadaşlarına değil, “Dar günün dostlarına” ihtiyaç vardır.
Küçük bir maddi sıkıntıda hemen pintileşen, ufak bir korku ve tehlike anında hemen panikleyen, basit bir
hakaret ve haksızlık karşısında hemen parlayıp köpüren, işi bitince veya umduğunu elde edemeyince
davasını ve dostlarını terk eden, ham karakterli insanların hem dünyada hem de ahirette yüzleri karadır.

423

Hücurat: 7
Enbiya: 101
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İMAN, HAKKI TUTMAKTIR
İnsanın gerçek kimliği tarafgirliğidir. Tarafını tuttuğu, her yerde savunduğu ve uğruna baş
koyduğu şey, Hak mıdır, batıl mıdır? Bu sorunun cevabı, ayarımızın ve değerimizin göstergesidir.
İslam ise ayarımızı düzeltme ve bizi Hakka yöneltme mektebidir. İnsanoğlu genellikle “güçlü
gördüklerine taraf olmaya ve kalabalıkların yanında bulunmaya meyillidir. Çoğunluk yanlış ve yarasız
bir yol üzerinde de bulunsa, nefsine hoş ve kolay geldiği için, “herkes gibi” olmayı tercih etmektedir.
”Alem nasılsa ben de öyle” “Elle gelen düğün bayram” mantığıyla kendini avutmaya yönelir. Hatta
çoğunluğun “haklı” olduğunu, ekseriyet nasıl düşünüyor ve nasıl yaşıyorsa onun “doğru”
sayılacağını savunmaya yeltenir. Hâlbuki Cenab-ı

Hak En’am suresi 116. ayetinde: “Eğer

yeryüzündeki insanların ekserisine uyarsan, onlar seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Çünkü onlar
ancak zan ardında yürürler ve sadece yalan uydururlar” buyurmaktadır. Bu ayeti kerimeden şunları
anlıyoruz:
1-Her asırda yeryüzündeki insanların büyük ekseriyeti malesef cehalet ve gaflet üzerinde olacaktır.
2-Çoğunluğa değil, Hakka ve İslam’a uyulacaktır.
3-Çoğunluk “Hak’tan ve mutlak “doğrudan” ziyade, kuru zan ve tahminlerin peşinde koşacaktır.
4-Batıl üzere olan kesimler bilerek yalan uydururlar ve yanlışı savunurlar, kalabalıklar ise bunlara
aldanır.
5-Ayette herhangi bir din ve mezhep mensubu belirtilmeyip genel bir ifade ile “yeryüzündekilerin
ekserisi” buyurularak, bu çoğunluğun daha önce Hak iken sonradan bozulan ve yozlaşan Yahudi ve
Hıristiyanlık dini mensupları olabileceği gibi, sözde şeklen Müslüman görünen ve dindar geçinen, ama
İslam’ın hayat programını ve adalet kurallarını istemeyen (Yahudi gibi düşünüp Hıristiyan gibi yaşadığı halde
yine de Müslüman bilinen birçok kimselere de uyulmaması ve aldanılmaması gerektiği de ikaz edilmektedir.
“İnandığınız gibi yaşayamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız” hikmetince yaşaya
geldiği bozuk hayat tarzını, giderek sevmeye ve savunmaya başlayan topluluklar, “Her ümmete yaptıkları
(yanlış) işleri böylece süslemişizdir434 ayetlerinin anlattığı kesimlerdir.
“Her parti kendi yolunun doğru olduğu kanaatiyle avunup övünmektedir.”435
“Şu gerçektir ki, geçmiş ümmetlerin çoğunu (iman ve itaatten çıkan) fasık ve fâcir kimseler
bulduk”436 ayetlerinde her zaman ve her yerde, asla çoğunluğun değil, hakkı savunan ve hakka çağrılanların
safında olmamız gereğine işaret edilmektedir.
İnsanların ve özellikle Müslümanların bir kısmı da; gerçeği görüp, kalben tasdik etmekte, ama
ne

var

ki

başkalarının

kınaması

ve

çoğunluğun

ayıplaması

korkusuyla,

hakkın

safına

geçememektedir. Hâlbuki Cenab-ı Hak müminleri “onlar gafil ve cahil kimselerin kınayıp
ayıplamasından korkmazlar” şeklinde tarif etmekte ve övmektedir.
Her yerde ve her halde nefsi çıkarlarının değil Hakkın rızasını ve halkın hatırını esas alanlar, rahatını
ve menfaatini, mukaddesleri için feda edenler kazanacaktır... Bu gün Hindistan da bir milyara yakın insanın
ineğe tapıyor olması, inekperestliğin “Hak” olduğunu gösteremeyeceği gibi, bu kadar hürmet edeninin
bulunması da ineği “muhterem” kılmaz. Ey iman ve vicdan sahipleri!. Güçlüden ve çoğunluktan değil, haktan
ve haklıdan taraf olmak herkesten önce bize lazımdır ve bize layıktır.
Çünkü ;
1-Hem Kâinat düzeninde
2-Hem dünya sisteminde
3-Hem Devlet idaresinde
4-Hem partiler düzeyinde
434
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5-Hem de teşkilat içerisinde
Yani bu beş mertebenin hepsinde, Hakka ve haklıya taraf olmadıkça, ne iman olgunluğuna ve
ne de vicdan huzuruna erişilemeyecektir.
1-Kâinat düzeninde hakka taraftarlık: Yerde ve göklerde bulunan, atom zerrelerinden güneş
sistemine ve galaksi kütlelerine kadar her şeyi, yapan, yaratan ve yaşatan, her an sahip çıkan ve varlıkta
tutan, her şeyi taktir, tanzim ve taksim buyurup düzene koyan, bizzat Cenab-ı Hak olduğuna iman etmek...
Her şeyde ve her yerde O’nun güzelliklerini ve yüceliklerini görmek, kudret ve rahmet eserlerini
seyretmek...
Olanları ve olayları kör ve şuursuz tesadüflere veya tabiat güçlerine havale edip, inkâra ve isyana
düşmemek... Zira tabiat dedikleri bizatihi kuvvet ve kudretin kaynağı değil, Allah’ın tayin ve taktir buyurduğu
kanunlardan ibarettir.
2-Dünya sisteminde Hakka taraftarlık: Yeryüzünde inkârcı ve sömürücü zalimleri değil inançlı ve
adaletli kimselerin hükümran olmasını savunmak ve bunun için çalışmak gerekir.
Askeri, siyasi, ekonomik ve teknolojik gücün ve üstünlüğün inançlı ve vicdanlı kimselerin elinde
olmasını istemek ve bu amaçla İslam Birleşmiş Milletleri, İslam ortak pazarı, İslam askeri savunma Paktı,
İslam dinarı, İslam ilim ve kültür işbirliği gibi teşkilatların, bir an evvel kurulmasını arzu etmek, imanın ve
insanlığın gereğidir. Tam tersine dünya hakimiyetinin, Siyonist çevrelerin ve barbar batılı güçlerin elinde
olmasına razı olmak ve onların kurduğu zulüm ve sömürü teşkilatlarını beğenmek ve sahip çıkmak ise,
şeytana tarafgirliktir ve kalbi bir rahatsızlığın ifadesidir.
Artık dünya küçülmüş, bütün ülkeler hemen her yönden birbirlerine bağlı ve bağımlı büyük bir aile
haline gelmiştir. Öyle ise dünyamız haklı ve hayırlı merkezlerin güdümünde olmalıdır. Ya Siyonizm’in zulüm
ve sömürü saltanatı devam edecek, veya İslam medeniyeti gelecek bütün yeryüzünde Hak ve adalet
düzenini yürütecektir.
3-Devlet idaresinde ve ülke siyasetinde hakka taraftarlık: İslam hem hak ve hakikat dinidir, hem
de halkın adalet ve saadet düzenidir.
Devlet işlerinin ve ülke yönetiminin halkın inanç ve ihtiyacından kopuk olması, vücuttan ruhun ve
aklın çıkarılması gibidir.
İlahi dinden, aklıselimden, müspet ilimden, vicdani tatminden, tarihi tecrübe ve birikimden ve hazır
medeniyet verilerinden uzak ve aykırı olarak şeytani amaçlar ve nefsani arzularla hazırlanan bozuk
ideolojileri, barış ve bereket esasına dayanan İslami medeniyetlere tercih edenler, Kur’an diliyle kınanmış ve
münafıklardan sayılmıştır.
4-Partiler düzeyinde hakka taraftarlık: Ülke yönetimine talip olan partilere, kişisel makam ve çıkar
açısından değil, hizmet ve zihniyet bakımından yaklaşmak imanın ve insanlığın icabıdır.
Müslüman her konuda ve her konumda, hayırdan ve mazlumdan yanadır. Zira:
“(insanları) Allah’a (dinine ve adalet düzenine) davet eden ve (her hususta hayırlı ve yararlı)
salih ameller işleyen ve ”Ben (hem Müslüman’ım hem de) Müslümanlardan yanayım”437 diyen
kimseden daha güzel sözlü kim vardır.
Bu konuda başımızdan geçen çarpıcı bir olayı anlatmak istiyorum. Demokrat’ın devamı olduğu
gerekçesiyle Adalet Partisini destekleyen ve aşırı taraftarlık gösteren ibadet ve hizmet ehli bir yakınıma
sormuştum: Bu millete ve memlekete zerre kadar hayrı ve hizmeti geçen herkesi biz de sever ve
sayarız. Ancak sizin Menderes’e ve onun devamıdır diye Demirel’e karşı bu aşırı muhabbetinizin özel
bir sebebi var mı?
Bana “-Evet” dedi. “Demokrat Parti hiçbir şey yapmadı ise, en az otuz tane imam-hatip okulu
açtı” şeklinde cevap verince kendisine:
“Bak dostum, senin ya aklın karışık ya da vicdanın...” deyince bana darılmış ve niçin böyle bir
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kanaate vardığımı öğrenmek istemişti. Kendisine sordum:
“Söyle bakalım “otuz” mu çok, yoksa “üç yüz” mü?” “Ben çocuk muyum, elbette üç yüz daha
fazladır”, karşılığını verdi. Biz de kendisine:
-Tamam anlaşılan aklın yerinde... O zaman vicdani ayarını düzeltmen lazım. Çünkü 400
milletvekili ile 10 yıl iktidarda kalıp, sadece 30 tane İmam Hatip okulu açan bir partiyi bu kadar
seviyorsun da, 50 milletvekili ile 3-4 yıl hükümetlere ortak olup tam 300 tane İmam Hatip okulu açan
Milli girişimleri sevmiyorsan ve üstelik aleyhinde konuşuyorsan, bu senin yanlış düşündüğünü
göstermez mi? deyince yüzü kızarmış ve susa kalmıştı.
5-Ülke genelinde haklı ve hayırlı bir partiyi desteklediği halde, o parti ve teşkilat içerisinde her
türlü görevlendirme hususunda en layık olanı değil de, kendi işine geleni tercih edenler de imtihanı
kaybederler. Aklına ve vicdanına göre, herhangi bir göreve “en uygun” bulduğu kimseleri bırakıp, sadece
kendisine yarayacak kişileri över ve ileri sürerse, vicdani ayarını bozmuş ve eninde sonunda belasını bulmuş
olurlar. İslam’ın ve insanlığın geleceğini şahsi menfaatlerinin üstünde görmeyenler, Allah davasını dünyalık
heveslerine alet ve istismar edenler, bazı basit ve geçici neticeler elde etseler de, Allah’ın rızasından ve iman
huzurundan mahrum kalırlar.
“Onlar (bulundukları) yer içinde (siyasi ve iktisadi nüfuz ve üstünlük sağlayarak böbürlenip
büyüklük taslamak, (arkadaşlarına ve başkalarına ) kötü tuzaklar kurmak (istiyorlar). Hâlbuki kötü
tuzakların ancak sahibinin başına dolanacağını (bilmiyorlar). Onlar (kendileri gibi hile ve tuzak kuran)
önceki kavimlerin kanunundan (ve onların çarptırıldığı cezadan) başkasını mı bekliyorlar? (veya hile
ve hıyanetleri yanlarına mı kalacak zannediyorlar) (oysa) Allah’ın sünnetinde (ezeli adalet ve hikmet
takdirinde ) ne bir değişme bulabilirsin. Ne de bir sapma görebilirsin!”438
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GAFLET MANZARALARI
İslam insan içindir ve hedefi insanı gerçek saadete eriştirmektir. İslâm'da emir ve yasaklar,
fertlerin düzelmesi ve disiplinize edilmesi kadar, belki ondan daha ziyade, “toplumun huzur ve
güvenini korumaya, hürriyet ve adalet ortamını kurmaya” yöneliktir. Maalesef günümüzde içki,
kumar, faiz ve fuhuş gibi haramların sadece fertleri ilgilendiren yasaklar olduğu zannedilir. Hâlbuki
Peygamber Efendimiz (sav) içki ve faiz gibi kötülüklerle ilgili birçok hadislerinde, "Bunları alan, satan,
aracı olan, üreten ve tüketenlerin" hepsinin suçta ortak olduğunu belirttiği görülecektir.
Yani Allah'ın, "İçki kullanmayın" emrini, "İçkinin fabrikasını kuran, reklamını yapan, herkese ve
her kesime bulaştıran bozuk düşünce ve düzenleri ortadan kaldırın" şeklinde anlamak zorundayız.
Faizin yasaklanmasıyla ilgili Kur’an hükmünü, "Faizi meşrulaştıran, yaygınlaştıran, ekonominin ve
ticaretin vazgeçilmez şartı kılan sömürü düzenlerine arka çıkmayın" şeklinde anlamak durumundayız.
Kumarı yasaklayan ayetleri ve hadisleri, "loto, toto, piyango yılbaşı ve aybaşı çekilişleri, at
yarışları, it yarışları, kazı kazan gibi çeşitli yollarla kumarı umut haline getiren ve vatandaşın devlet
eliyle soyulmasın netice veren uygulamaları bırakın" şeklinde anlamalıyız.
"Sakın zinaya yaklaşmayın" emrini "seksi ve cinsi sapıklığı tahrik ve teşvik eden yapılanma ve
yayınlardan, neslimizi şehvet soytarısına çeviren, fahişeliği ve pezevenkliği en gözde meslek haline
getiren durum ve kurumlardan kurtulun" şeklinde anlamalıyız.
Ama ne yazıktır ve acıdır ki, tavla oynattığı için, kumar parası karışmıştır diye, komşu
kahvehaneden bir çay bile içmekten kaçınan nice hacı efendiler tanırız ki, ülkemizdeki zilli
piyangolarını, kazı kazan gibi milli kumarın her çeşidini meşrulaştıran ve yaygınlaştıran şahsiyet ve
zihniyetleri övmekte ve beğenmektedirler!
Gelini ve kızı başı açık geziyor diye, öz kardeşinin evine gitmeyen ve selamı sabahı kesen, nice
takva geçinenler biliriz ki, okullarımızda ve devlet dairelerinde zorla kızlarımızın ve kadınlarımızın
başını açan ve çıplaklığı modalaştıran fasıkları desteklemektedirler!
Maaş aldığım için, faiz parası bulaşmıştır diye, benim ekmeğimi yemekten sakınan nice
dervişler, faizi helâl sayan ve herkesi faiz yemeye mecbur bırakan rantiyecileri ve çağdaş tefecileri
sevmekte, seçmekte ve 75 milyonun başına belâ etmektedirler!
Komşu düğününde davul, zurna çaldırmış diye ona buğuz eden nice sofiler, televizyonumuzda
yirmi saat dansöz oynatan ve fuhuş provası yaptıran masonlara beş vakit namazda dua
etmektedirler!
Nice gafiller, Türkiye'de bütün toplamı birkaç bini geçmeyen kızımıza göstermelik kurs açıp
Kur'an okuma fırsatı verdiği için, on binlerce kadınımızı da baştan çıkarıp fahişe ruhsatı veren
münafıklara oy vermektedirler!
Ve dindarlığı kimseye bırakmayan bazı kimseler, yurt çapında birkaç yüz talebeye namazı ve
ilmihal bilgilerini öğretme izni verdiği için, ilk, orta, lise ve üniversite çağında ki 14 milyon evladımızı
bu bozuk eğitim sistemi içinde beyinlerinin körletilmesine ve gönüllerinin kirletilmesine bir nevi
müsaade ve müsamaha etmektedirler.
Ve niceleri Allah'ı sevmek iddiasında bulunup, şeytanın keyfini getirmektedirler. Ve daha
niceleri, ülkemizdeki ve yeryüzündeki Siyonizm'in kurduğu haksızlık ve ahlâksızlık rejimini yıkmak ve
Adil bir Düzeni kurmak için çırpınan hayırlı bir hareketi karıştırmak ve başındaki muhterem şahsiyetin
aziz hatırasını ve manevi mirasını karalamak için şeytanın bile tenezzül edemeyeceği iftira ve
isnatlara girişmekte ve üstelik te tarikat ve takva ehli geçinmektedirler!
Bazıları da "filan, filanı görünce İslâm'dan istifa edesim geliyor!" diyecek kadar adileşmektedirler.
Adama sormazlar mı, "bre münafık sen ne zaman İslâm'a girdin ki, şimdi istifa edesin?"

Evet, ey Kur'an'ın kıraatına aşık olup, kurallarına karşı çıkanlar!..
Ey güya İslâm ahlâkına, Yunus'a, Mevlâna'ya hayran olduğu halde, Allah'ın ahkâmına
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düşman olanlar!..
Ey Hz. Peygamberin sünnetini sevdiğini söyleyip O'nun siyasetine ve hayat sistemine
sahip çıkmayanlar!..
Ey tarikat ehli geçinip, hizmet ve hakikât erbabına savaş açanlar!..
Ve de ey hayırlı bir cemaat ve teşkilat içerisinde fesat çıkaranlar!..
Artık yeter, gelip tövbe ediniz, Hakka dönünüz. Aksi halde vallahi pişman ve perişan
olacaksınız. Çünkü İslâm'ı sadece beğenmek, üstün özellik ve güzelliklerini taktir etmek te
yetmez; Saadetin ve cennetin fiyatını vermek ve bedelini ödemek şarttır.
Vahşi canavarlar ve azılı düşmanlarla dolu ıssız bir ormanda ve zifiri karanlık bir gecede yolunu
kaybeden insanların kurtuluşu için, şu beş şey mutlaka lazımdır. Bunlardan birisinin eksik bulunması
halinde kurtuluş mümkün olmayacaktır.
1- O bölgenin tehlike alanlarını ve selâmet yollarını gösteren bir haritaya,
2- Yön tayinine yarayan bir pusulaya,
3- Önümüzü aydınlatacak bir ışık kaynağına,
4- Güvenilir ve tecrübeli bir kılavuza,
5- Ümit, cesaret ve şahsi çabaya ihtiyaç vardır.
Şimdi, imtihan için gönderildiğimiz bu dünyayı, nefsani hırs ve şehvetler, insi ve cinni şeytanlar gibi
düşmanlarla dolu bir ormana benzetirsek, bu imtihanı başarmak ve kurtuluşa ulaşmak için mutlaka "dine ve
vahye" ihtiyaç vardır.

İşte Kur'an'ı Kerim hem tehlike bölgelerine hem de emniyet çarelerine ve istikâmet
işaretlerini gösteren ilahi bir haritadır. Akıl ise yönleri bulmamıza yarayan bir pusuladır.
Önümüzü aydınlatacak ışık ise imandır. O emin rehber ise en başta Aleyhisselatü Vesselâmdır.
Ve her asırda ki müçtehit ve müstakim alimler ve mücahit dava komutanlarıdır. Ve tabi bütün
bunlar hazır olsa bile karamsarlık ve kararsızlık içinde bulunan, tembel ve gayretsiz kimselerin
düşmanlara yem olacağı açıktır.

Biz bu nedenle, biri Müslümanlar, diğeri de gayrimüslim araştırmacılar arasında
rastlanan iki önemli noksanlık ve yanlışlık üzerine duracağız.
1- Müslümanlar arasında görülen en önemli noksanlık, rehbersizlik hastalığıdır. Bir kısım
Müslümanlar "Kur'an bize yeter, hadislere ve Resulullah'ın sünnetine gerek yoktur." diyerek daha işin
başında iken sapıtmaktadır. Zira Hz. Resul'un (sav) vazifesi sadece "Tebliğ" değil, aynı zamanda
"Tebyin"dir. Yani Kur'ani emirleri bizzat yaparak ve yaşayarak bize açıklayan ve böylece Kur'an'ı
yanlış yorum ve yozlaşmalardan koruyan Hz. Peygamber Efendimizdir ve zaten bu hikmetle
gönderilmiştir.
Bazı Müslümanlar da emin ve ehil olmayan şeyh, hoca, vaiz gibi din adamlarına veya batıl
kafalı parti başkanlarına kapılarak yolunu şaşırmaktadır... "Ya Rabbi bizi din adamlarımız ve devlet
büyüklerimiz sapıttılar. Onlara iki misli azap ver ve büyük lanetinle onları kahret"439 ayeti bu gerçeği
anlatmaktadır.
2- Müslüman olmayan özellikle bazı büyük Yahudi ve Hıristiyan araştırmacılar arasında
görünen noksanlık ise, ışıksızlık yani imansızlıktır. Bunlar arasında Kur'an'ı ve Efendimizin hayatını
dikkatle araştıran ve önemli gerçekleri farkına varan tarihçi, yazar, fikir adamı gibi kimselerin
maalesef ortak hastalığı şudur. Bunlar, Efendimizin Allah tarafından gönderilmiş ve Kur'an kendisine
vahy edilmiş bir peygamber olduğuna değil, kendi üstün dehasıyla Kur'an'ı hazırlamış birisi olduğuna
inanıyorlar.
Tabi peşinen, nihayet bir insan sözü olarak baktıklarından, çok önemli özellik ve güzelliklerinin
farkına varsalar da, Kur'an'ı gösterdiği gerçek hidayete ulaşmıyorlar.

439

Ahzap Suresi: 68
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Bunlara birkaç misal verelim,
a- GİBBON: şüphe ve tereddütler içinde kıvranarak ölen bu büyük tarihçi "Romanın Gerileyişi ve
Çöküşü" adlı eserinde şöyle diyor. "Muhammed'in (sav) getirmiş olduğu yeni inanç çok net ve açıktır ve
Kur'an Allah'ın birliğine muhteşem bir tanıktır.”
b- THOMAS CARLYLE: geçen asrın en büyük düşünürlerinden olan bu adam "Kahramanlar ve
Kahraman Taparlık" adlı kitabında Peygamberimizi ve Kur'an'ı kastederek şöyle diyor. "Bu zatın sözleri
tabiatın kendi yüreğinden dolaysız gelen bir sestir. İnsanlar her şeyden ziyade ona kulak vermelidir.
Diğer bütün şeyler, onun karşısında boş sözlerdir.” Ne yazıktır ki bu şahsiyette bir Anglikan Hıristiyan'ı
olarak ölmüştür.
c- REV R.BOSWORTH-SMİTH: Meşhur bir Hıristiyan Misyoneri olan bu şahıs " Muhammed ve
Muhammedizm" adlı kitabında şunları söylüyor:
"Kendisi öğrenim görmemiştir. Okuma yazmayı bile doğru dürüst bilmez. Buna rağmen öyle bir
kitabın yazarıdır ki, O hem bir şiirdir. Hem yasaların şifresidir, ortak duaların derlemesidir, hem de bir
hayat rehberidir. Bunların hepsi bu kitapta meczedilmiştir. Günümüzdeki insanların beşte birinden
fazlası tarafından usul ve üslup sadeliğinin bir mucizesi olarak hürmet ve saygı ile kabul edilir. Ve o
iddia edildiği gibi gerçek bir mucizedir." ve maalesef Boswar Smith teslis (üç ilah) inancına bağlı bir
Hıristiyan olarak göçmüştür.
d- LA MARTİN: Bu büyük Fransız tarihçesi de "Türklerin Tarihi" adlı eserinde şöyle yazıyor:
"Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, cihat komutanı, gönüllerin fatihi, akla uygun
inançların yenileyicisi... Dini ve dünyevi yeni bir devletin kurucusu... İşte MUHAMMED budur!... Bütün
örnek ve modelleri katarak söylüyorum: Ondan daha büyük insan var mıdır?.."
Evet, bu zat dahi İslâm dairesinin dışında yaşayıp öyle gömülmüştür.
e- JULES MASSERMAN: Yahudi asıllı bir Amerikalı psikanalist olan bu kişi 15 Temmuz 1974 tarihli
Time dergisinin özel sayısında, meşhur tarihi şahsiyetleri tahlil ettikten sonra şu sonucu ilan ediyor. "Belki
bütün zamanların en büyük lideri MUHAMMED idi."

Sizlerin de dikkatlerini çektiği gibi bütün bu şahsiyetler Kur'an'ın Hz. Resulullah'ın önemini
ve özelliğini kavramış insanlardı. Ama bütün bu yüksek hakikatleri Hz. Peygamberin (sav) şahsi
dehasına bağladıkları, onun Allah tarafından gönderildiğine inanmadıkları için, yani ışıktan imandan mahrum kalmaları nedeniyle gerçek hidayete erişemiyorlardı. Zira İslâm'ın güzelliğini
ve yüceliğini anlamak ve itiraf etmek yetmiyordu. Bununla birlikte ve bütünüyle İslâm'a teslim
olmak ta gerekiyordu. Nasıl ki bir mala sahip olmak için onun kıymetini bilmek ve onu övmek
kâfi gelmiyor, fiyatını da ödemeden ona sahip olunamıyordu. Elbette bu önemli şahsiyetler, en
azından insaf ve izan sahibidirler ve bizim yerli gavurlardan çok daha şereflidirler.
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“HİDAYETİ HAK ETME” KOŞULLARI
İnsanları hidayete sevk eden de, dalalete terk eden de Cenabı Hak’tır. Ancak, bu iş kura çeker gibi
rast gele yapılmamakta, layık olan hidayete ulaştırmakta, müstahak olan ise dalalete bırakılmaktadır. Çünkü
“Allah (c.c) kullarına asla zulüm (haksızlık ve yanlışlık) edici değildir.”440 “Ey insanlar! Size
Rabbinizden Hak (Kur’an ve peygamber) geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse, sadece kendi nefsinin
(menfaati) için kabul eder. Her kim de saparsa, yine kendi aleyhine sapmış olur.”441 “Kim gönlünü
kendisine çevirirse, Allah ona hidayet buyurur.”442
“İnkâr edenlere, kendi hile (ve hıyanetleri) ziynetli (ve kıymetli) gösterdi. (ve böylece Haklı)
yoldan saptırıldılar.”443 “Kötü amelleri kendilerine süslenip bunları güzel ve karlı görenler, hidayetten
uzaklaşırlar”444
Cenabı Hak “Her ümmete “sadece Allah’a ibadet edin. Tağuti (sistemlerden ve şeytani
şahsiyetlerden) uzaklaşın” diyen peygamber göndermiş, ama bunların bir kısmını Allah hidayete
erdirmiş, bir kısmı ise sapıklığa müstehak olmuştur.”445
“Ve Allah, hidayete layık olanları en iyi bilendir”446 “Allah, hidayeti (İslamiyeti) kabul edenlere
(ve gereğini yerine getirenlere) daha fazla hidayet verir.”447 “(Ama, bulunduğu) yerde haksız yere
kibirlenen, Allah’ın ayetlerini tekzip eden (kudret ve hikmet) alametlerinden gaflet gösteren kimseler
ise dalaleti yol edinir”448
Hidayet en büyük nimettir ve ona sahip olabilmek için mutlaka bedeli ödenmelidir. Firavun’un
sihirbazları gibi “Ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve idam edilmeleri” tehdidi karşısında
bile “Biz imanımızda sebat edeceğiz, çünkü nasıl olsa mutlaka Rabbimize döneceğiz” diyebilmelidir.
Aksi halde, çeşitli baskılar ve dünyalık arzular yüzünden “Hidayeti verip dalaleti satın alanların bu
ticaretleri asla kar etmeyecektir”449
Nefislerine zor gelen Kur’ani kuralların değişmesini ve “keyiflerine göre te’vil edilmesini
gözleyen”450, sorumluluk ve sıkıntılar karşısında devamlı yan çizen kimseler hidayet yoluna giremeyecektir.
İyi kimseler, her türlü bitkinin bolluk ve bereketle yetiştiği verimli ve temiz toprak gibidir. Kötü kimseler ise,
ekin bitmeyen verimsiz ve çorak araziye benzemektedir.451 Bunlar, asla hayır ve hizmet üretemeyenlerdir.
Kendilerinden ilim, ibadet ve iyilik çıkmayan kimseler, hidayetten nasipsizdir.

Aşağıdaki kötülükler de, hidayetten uzaklaşmaya ve rahmeti ilahiyeden
mahrum kalmaya sebeptir:
1- Kâfirlere ve zalimlere yaranmaya çalışmak:
“Onlar, işledikleri kötülüklerden birbirini engellemeye çalışmazlardı... Onların çoğunu görürsün
ki, kâfirlere yaranmaya çalışırlar. (Oysa) Nefislerinin kendilerine önemli ve öncelikli gösterdiği
(makam ve menfaat için kâfirlere yağcılık etmek) ne kötü şeydir. Bu yüzden Allah onlara gazap
etmiştir. Eğer onlar Allah’a ve peygambere (gerçekten) iman etmiş olsalardı, o kâfirleri dost
edinmezlerdi.”452 Ayetleri bu durumda olanları haber vermektedir.
2-Kur’an ayetlerini bozmak ve amacından saptırmak:
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Enfal: 51
Yunus: 108
442 Rad: 27
443 Rad: 33
444 Fatır: 8
445 Nahl: 36
446 Kasas: 56
447 Meryem: 76
448 Araf: 146
449 Bakara: 16
450 Araf: 53
451 Bak: Araf: 58
452 Maide: 79-81
441
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“Allah’a verdikleri sözü bozdukları için, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kestirdik... Onlar,
(Kitabullahın) kelimelerini yerlerinden oynatarak, değiştirip (saptırırlar)”453 ayeti Kurani gerçekleri
yozlaştırmaya çalışanların hidayetten uzaklaşacaklarına işaret etmektedir.
3-İmana zulüm karıştırmak, insanlara haksızlık yapmak, temel insan haklarına tecavüze
kalkışmak:
“İman edipte, imanlarını zulümle bulaştırmayanlar var ya, işte (dünya ve ahirette) emniyet ve
selamette olacak ve hidayete ulaşacak kimseler, onlardır.”454 Ancak “(İslami gerçekleri) inkâr edenleri
ve (insanlara) zulmedenleri Allah bağışlamayacak ve cehennem yolunda (onları başıboş)
bırakacaktır.”455 Ayetleri bu gerçeği bildirmektedir.
4-Hayır ve hizmetten kaçmak, ibadet ve istikametten uzaklaşmak:
İyilik ve ibadetler hidayete, günahlar ve kötülükler ise dalalete sürükler. Sahabeden bir Zatın
Efendimize gelip “Ya Resulellah, cahiliye döneminde iken kız çocuklarını öldürmeğe götürenlere “Ben zaten
çöle gidiyorum. Siz zahmet etmeyin. Bana verin, hallederim” diyerek onları aldatır ve bu kız çocuklarını
gizlice besleyip büyütür ve gelin ederdim. Ama, İslam’dan ve imandan habersizdik ve şirk üzerindeydik... Bu
davranışlarımın bana bir faydası var mı? Diye sordu. Hz. Peygamberimiz O’na: “Elbette var... Sen bu iyi
niyetin ve merhametin sayesinde hidayet buldun ya!...” şeklinde cevap vermiştir. “İmanında bir hayır
kazanmamış”456 yani iman ağacı salih amel meyveleri vermemiş olan ve “Dinlerini parçalara ayırarak”457
sadece kolayına ve çıkarına uygun kısımlarına sahip çıkan insanlar hidayetten uzaklaşıp dalalete sürüklenir.
Bunlar “İmanları kendilerine fayda vermeyen”458 Yani, imanın ve İslam’ın gereğini yerine getirmeyen
kimselerdir.
5-Şeytanlaşmış insanları ve din düşmanlarını dost edinmek ve onlara alet olmak:
“(Allah) Bir kısmına hidayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, Allah’ı (ve
Müslümanları) bırakıp, şeytanları (ve masonları) dost edindiler. Buna rağmen, hala kendilerini hidayet
üzere olduklarını zannederler”459 ayeti din düşmanlarını ve İslam’ı irtica sayarak Müslümanlara sataşanları
seven ve destekleyen kimselerin hidayetten sıyrılacaklarını bildirmektedir.
6-Yardım ve inayetin kaynağının, mürşitler ve melekler olduğunu sanmak:
“Allah katında yakınlığa, peygamberlerin (ve salih kimselerin) duasını kazanmağa vesile olmak
üzere hayır ve hizmet yapmak”460 caiz olmakla beraber mürşitlerin, meleklerin ve ruhanilerin, doğrudan ve
Allah’tan bağımsız olarak bize, her türlü manevi yardımı sağlayacaklarına inanmak yanlıştır ve hidayetten
saptırıcı bir düşüncedir. “Allah size, Bedir’de bin melekle yardım etti. Ki bu size bir müjde olsun ve
kalpleriniz huzur ve itminan bulsun. Yoksa, yardım ancak Allah’tandır.”461 Ayeti bu gerçeğe dikkatimizi
çekmektedir.
Evet, bizzat Hz. Peygamber Efendimizin bile “Ben kendi kendime, ne bir zarar ne bir fayda
vermeğe malik değilim. Meğerki Allah dilemiş ola”462 söylemesi emredilmiştir.
7-Allah’ın seçkin ve sevgili kavmi ve kulları olduklarını, bu yüzden kendilerine azap
olunmayacağını savunmak:
“(Biz seçilmiş ve sevgili kullarız) Bu yüzden pek az sayılı gün dışında bize cehennem ateşi
dokunmaz”463 “Kitaba varis (ve alim) oldukları halde, dünyalık mal ve makam hırsıyla rüşvet alarak (İslami
gerçekleri gizleyen ve zulme fetva veren) kimseler:
453

Maide: 13
En’am: 82
455 Nisa: 168
456 En’am: 158
457 En’am: 159
458 Yunus: 98
459 Araf: 30
460 Tevbe: 99
461 Enfal:10
462 Yunus: 49
463 Ali İmran: 24
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“Bize mağfiret olunacak, bu yaptıklarımız (günahlarımız) bağışlanacak” derler...464 gibi ayetler,
ilmine, ibadetine veya sülalesine güvenerek zalim düzenlere destek verip, kendilerinin bağışlanacağını
söyleyenlerin hidayetten ayrılacaklarını haber vermektedir.
8- Keramet rolü oynamak ve evliyalık satmak:
“Kendisine bir şey vahy olunmadığı halde, “bana vahy olunuyor” diyen ve kendi yaldızlı
sözlerini Allah’ın ayetleri gibi gösteren kimseden daha zalim kim olabilir? Böyleleri ölüm halinde iken
görevli melekler bunlara: Canınız çıksın... Allah’a karşı doğru (hareket etmediğinizden) ve hakkınız
olmayanı

söylemenizden
465

cezalandırılacaksınız”

ve

ayetlerine

karşı

kibirlenmenizden

ötürü

alçaltıcı

azap

ile

mealindeki ayetler, keşif ve keramet ehli olmadıkları halde kendilerine ilham

olunduğunu, kalp gözlerinin açık bulunduğunu ima ve ifade eden riyakâr ve sahtekâr tiplerin, böyle devam
ederse, hidayetten alakaları kesilecektir.
9- Cihattan kaçmak ve cemaatten kopmak:
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun da, Ona yaklaşmaya vesile arayın ve Onun yolunda cihat
edin ki kurtuluşa eresiniz.”466 “Ey iman edenler, Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak
ölmeye bakın. (Bunun için de) Hep
parçalanmayın...”

467

birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrışıp

gibi ayetler cihat, teşkilat ve itaat ehlinin felaha ulaşacağına, tembellik ve fitneliğin ise

felakete sebep olacağına işaret etmektedir. Bütün bunlar, gösteriyor ki:
“Allah kime hidayet vermeyi dilerse Onun göğsünü İslam’a açar. (İbadet ve hizmet yoluna
sokar) Kimi

de sapıklıkta bırakmak isterse Onun da gönlünü daraltır. (Kur’an’a karşı ilgisiz ve

sevgisiz kalır)”468

Velhasıl, hidayet ve dalaleti Allah takdir etmekte, ancak kararı verirken insanların niyetine,
zihniyetine, tıynetine ve istikametine göre muamele etmektedir.
“Kim Allah için verir ve kötülükten sakınırsa... Ve en güzel (daveti ve davayı) doğrular (ve
destek çıkarsa), Allah ona hidayet ve cennet yolunu kolaylaştıracaktır. Her kimde cimrilik ve bencillik
eder ve (bilgisine, yetkisine,

çevresine

böbürlenerek) kendisini

herkesten üstün

ve müstağni

sayarsa... Ve en güzel (tevhit davasını ve davetini) yalanlarsa, ona da cehennem ve cehalet yolu
açılacaktır”469

464

Araf: 169
En’am: 93
466 Maide: 35
467 Ali İmran: 102-103
468 En’am: 125
469 Leyl: 4-11
465
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KUR’ANİ YORUM VE YOZLAŞMA
Cenab-ı Hak, gerçeği arayanlara ve kötülükten sakınanlara

hidayet rehberi olarak470

inkârcı ve isyancıların ise “Bilmiyorduk, cahilliğimizden yaptık, uyarılmamıştık” gibi itirazlarına
fırsat bırakmamak için, Kitab-ı Kerimini göndermiştir. Çünkü Allah, bir kavme hidayet ettikten
sonra, nelerden sakınacaklarını kendilerine açıklamadıkça (ve buna rağmen inkâra ve isyana
kalkışmadıkça) onları sapıklığa terk edecek (ve cezalarını verecek) değildir.471 Allah’ın Kitabının
daha iyi anlaşılması ve uygulanması için de, ilmi açıklamalara ve ikna edici yorumlara ihtiyaç
görülmektedir.
“Belki o kâfirler ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine tevili (yorumu) gelmemiş olan bir şeyi
(kitabı ) yalanladılar.472 ayeti de buna işarettir. Çünkü Kuran “Rabbimiz tarafından bir öğüt, kalbi ve
ruhi hastalıklarımıza bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet vesilesi olarak indirilmiş ve
müminlerin onunla ferahlamaları murat edilmiştir”473

Allah, hak ve adaleti kendi kelamıyla gerçekleştirmiştir.474
Kur’an’ın bir kısmı muhkem (anlamı ve amacı açık) bir kısmı ise müteşabih (manası kapalı ve dolaylı
anlatım) ayetlerdir. Bu nedenle kitapların doğru anlaşılması ve uygulanması için, peygamberler ve resuller
(elçiler, mücedditler) gönderilmiştir. “Bu bir kitaptır ki, ayetleri muhkem yapılmış, sonra hikmet sahibi ve
her şeyden haberi olan tarafından açıklanmıştır”475 ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir.
Kur’an Allah’ın kelamıdır, baştan
476

başka ne olabilir?

sonra

haktır ve hayırdır. Ve artık “Haktan sonra sapıklıktan

Ve Kur’an’dan başka hangi kitap ve hüküm geçerlidir ve Allah’ı bırakıp kimin, hangi

sözüne iman ve itibar edilir.477 İşte bu Kur’an’ın günümüzün şartlarına ve insanların ihtiyaçlarına uygun
olarak ve gelişen ilmi gerçekler ışığında yeniden yorumlanması ve toplum hayatı için yeterli kurum ve
kuralların oluşturulması gerekmektedir. Müslümanları hem yozlaşmaktan hem de bir kısım istismarlardan
korumak için, İslami araştırma ve incelemeler yapacak ilim adamlarının yetiştirmesi farz-ı kifayedir ve hatta
bunların fiili cihada katılmaları ve böylece ilmi çalışmalarından geri kalmaları bile uygun görülmemiştir.478
Çünkü

yeterli

ve yetkili

ilim adamları olmayınca, Kur’an’ı keyfine

göre

yorumlamak ve dini hayatı

yozlaştırmak isteyenlere fırsat verilecektir. “Onlar, ancak O’nun te’vilini gözetirler.”479 ayeti bu tipler
hakkında bir uyarı mahiyetindedir.

Bir kısım insanlar “kendi zan ve tahminlerini, ilahi gerçeklermiş gibi görmeye ve
göstermeye kalkışır. Hâlbuki zan, hak namına hiçbir şey ifade etmez.”480 Hatta bazıları daha ileri
giderek, kendi hayali senaryolarını ve kuruntularını, “Allah’tan özel bir ilham ve işaret” yerine
koyarak, Kur’an’ın açık hükümlerine aykırı düşünce ve davranışlara yönelmekte ve Allah adına
hareket ettiklerini söyleyerek iftira etmektedirler.481 Bu gibileri fitneye sebep olan fesatlıklarını ve
sorumsuz ve şımarık tavırlarını “Allah böyle istedi” diyerek sürdürmektedir. Oysa “Allah asla
edepsizliği emretmez”482 ve Allah şımarıklığı sevmez.
Hayırlı insanlar verimli topraklar gibidir. Ki orada hoş ve yararlı bitkiler kolaylıkla ve bollukla
yetişir. Hayırsız insanlar ise çorak araziye benzer. Dikenlerden ve acı otlardan başka bir şey
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yetişmez.483

Kuru

bilgiçlik

taslayarak ve sadece

zan ve kuruntularına kapılarak çevresindeki

insanları iyi niyetten ve istikametten sapıtan kimseler, kendilerini “Allah’la kulları arasında aracı ve
şefaatçı” olarak empoze ederler. Safdil ve gafil bazı insanlar da: “Bunlarsız Allah’a ulaşamayız
Kur’an’ın açık hükümlerini ve hikmetlerini de bunlar gibi anlayamayız. Bunlar bizim Allah katındaki
şefaatçılarımızdır” derler.484 Artık, dünya

ve ahirette

nimet

ve fazileti bunlardan beklerler. Ve

böylece adım adım şirke sürüklenirler. Hâlbuki peygamberlerin ve mürşitlerin görevi tebliğ ve davettir.
Elbette irşad ve nasihat güzeldir ve gereklidir. Kur’ani gerçekleri araştıran, anlayan ve doğru yorumlayarak
insanlara aktaran ilim ve irfan ehline ihtiyaç vardır. Ancak bütün bunlar Kur’an’ın muhkem ayetlerine, akıl
ve vicdan ölçülerine mutlaka uygun olmalıdır. “Biz seçkin kullarız Sorumluluklardan muafız, kötülük
bize

zarar vermez, çünkü

biz bağışlanmış

insanlarız.”485 safsatasına kapılmış,

hıyanetleri yüzünden Allah’ın ayetlerini doğru anlamaktan uzaklaştırılmış

486

kibir, haset ve

kimselerin şerrinden Allah’a

sığınmalıdır. Çünkü bunların yorumları keyfi ve hayali, davranışları sorumsuz ve saygısızdır.
Tekrar ve özellikle belirtelim ki, Kur’an, iyi niyet ve gayretle okuyan ve araştıran herkese
fayda ve feyiz kaynağıdır. Ancak Kur’ani gerçeklerin daha rahat anlaşılması için; ilim erbabınca
yapılacak, İslam’ın ruhuna ve Allah’ın rızasına uygun yorumlara ihtiyaç vardır. Ve tabi bu yeni
yorum ve açıklamaların nefsi

beklentilere, zalim ve hakim

çevrelerin keyfine göre

olmaması

lazımdır. Böyle yapanlar “kendilerine ayetlerimizi vermiştik de, o bunlardan (ayetlerin sınırından ve
sorumluluğundan) sıyrılıp çıkmıştı. Ve şeytan da onu arkasına takmış ve azgınlardan olmuştu. Eğer
dileseydik (ve layık görseydik) bu ayetlerle (ona verdiğimiz ilimle) onu yükseltirdik. Ancak o dünyaya
saplandı ve nefs ü hevasına kapıldı...”487 ayetinde anlatılan Bel’amlardır.

İslam’ı kendi zan ve kuruntularına veya zalimlerin çıkarlarına göre eğip bükerek ve bu
safsata ve sapıklıklarını “Allah’ın emri” gibi göstererek “bu yalan ve yanlışlarını Allah’a iftira
edenlerden daha zalim kim olabilir.? Bunlar (kıyamet günü) Rablerinin huzuruna çıkarılacak,
(müminlerden ve meleklerden) şahitler “Rableri adına yalan uyduranlar bunlardır.” diyeceklerdir.
Dikkat edin Allah’ın laneti (böylesi hain ve) zalimlerin üzerindedir. Onlar ki (insanları din ve dava
adına) Allah’ın yolundan çevirirler ve (kendi zan ve kuruntuları ile Allah’ın yolunu eğriltmek
isterler.488 Körü körüne bunlara uyan kimseler ise, onları ilahlaştırmış gibidirler. “… Ve ölüm
anında ve sonrasında görevli melekler bunlara ‘ hani, Allah’ın dışında (güç kuvvet sahibi
sandığınız ve kendisine yalvarıp-yapışıp kaldığınız kimseler) şimdi neredeler? ‘ diye
seslenecekler. Ve çaresiz kendi aleyhlerine şahitlik edecekler... (ve faydasız bir pişmanlık
gösterecekler.)” 489
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“CEMAAT VE ÜMMET” KAVRAMLARININ ÇARPITILMASI
Günümüzde yanlış kullanılan ve birbirine karıştırılan kelime ve kavramlardan birisi de “cemaat ve

ümmet”tir. Cem’ olmak ve bir araya toplanmak kökünden türeyen kavramların başlıcaları camia, cemaat
ve cem’iyyet’tir.
1.CAMİA: Genellikle büyük ve geniş toplulukları ifade etmek üzere kullanmak münasiptir. “İnsanlık
camiası”, “İslam camiası” gibi... “Batı alemi” “Hıristiyanlık alemi” gibi kavramlar da bu anlama gelmektedir.
“Kim haksız yere bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.”490 Ayetindeki “cemian”
kelimesi buna işarettir.
2.CEMAAT: Herhangi bir mezhep, meşrep ve mesleğe bağlı olan insan topluluklarını anlatmak için
kullanılması uygun görülmektedir.491 Örneğin “Nur cemaatı” “Süleymancı cemaatı” gibi, hayır ve hizmet
ekollerini tanıtmak için yerinde bir ifadedir.
“Ve insanlara denildi ki: (sihirbazları seyretmek üzere) siz de (bir araya) toplanıyor
musunuz?”492 “Firavun, Hz. Musa’ya iman edenler için: bunlar (sayı ve güç bakımından) çok az ve
zayıf bir topluluktur. Biz ise uyanık ve üstün bir topluluğuz”493 ayetlerinde geçen “cemiun” kelimeleri
bu anlama gelmektedir.
3.CEM’İYET: Dernek ve parti gibi siyasi, sosyal ve ekonomik amaçlı kuruluşlardır. Bunlar resmi veya
sivil statülü kurulabilir. Bölge ve ülke genelinde veya evrensel nitelikte hizmet ve hedefleri olabilir. Eskiler
Kızılay’a “Hilal-i Ahmer cem’iyyeti”, Birleşmiş Milletlere “Cem’iyyeti Akvam” derlerdi. Firavun: “Biz
birbirleriyle yardımlaşan bir topluluğuz”494 ayetindeki “cemiun muntasir” kelimesi böylece disiplinli ve
düzenli, ama kötü niyetli bir teşkilatı ifade etmektedir.
Görüldüğü gibi, camia, cemaat ve cemiyyet kelimeleri, aynı kökten türemelerine rağmen, farklı
anlamlar içermektedir. Ve bunların birbirinin yerine kullanılmaları yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir.
Örneğin, Üstad Bediüzzaman’ın hem Asar-ı Bediiye’de hem Emirdağ Lahikası c.1. sh. 162’de “Hizmet adına
yola çıkan bir “cemiyyetin”, “yani partinin, kurucu ve kurmaylarının yüzde altmış-yetmişi samimi
dindar ve dürüst olmak şartıyla ancak siyasette iş başına geçebileceğini” söylemesine rağmen bu
“cemiyyet”in, iki nokta olan “ye” harfi silinerek “cemaat”in, yani “toplumun yüzde-altmış yetmişinin
mütedeyyin olmasını beklemek gerektiği” şeklinde çarpıtılarak yanlış ve yararsız bir yoruma gidilmiştir.

“Ümmet” kelimesi de, yine üç ayrı anlamda kullanıla gelmiştir:
1.ÜMMET-İ DAVET (Bütün insanlar): Bir peygamberin tebliğine muhatap olan ve her asırda
yaşayanların tamamıdır. Bugün İslam’ın mesajına muhatap olan bütün insanlıktır. “Hz. İbrahim, İsmail,
İshak, Yakub ve torunları... Onlar bir ümmetti gelip geçti..”495 Böylece biz seni, kendisinden önce nice
ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete (elçi) gönderdik”496 ayetlerindeki “ümmet” kelimeleri bu
anlamdadır.
2.ÜMMET-İ İCABET (Müslümanlar): Her asırdaki ümmetin, gönderilen peygambere iman ve itaat
eden kısmıdır.497 Bütün Müslümanlar için “Ümmet-i Muhammet” kavramı da bu anlamda kullanılır.
“Rabbimiz, biz ikimizi sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş,
(Müslüman) bir ümmet, (çıkar)”498 ayetindeki “ümmet” kelimesi bu manayı hatırlatmaktadır.
3.ÜMMET-İ HİZMET (Cihat ve Teşkilat Mensupları): Hz. Peygamber’e (SAV) iman edenler içerisinde
“insanları hayra çağırmak, kötülükleri kaldırıp iyilikleri hakim kılmak” üzere ve teşkilat disiplini içerisinde
490
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çalışan Müslümanlardır. “Sizden, hayra çağıran, marufu (iyiliği) yaptıracak ve münkerden (kötülükten)
yasaklayacak (bir adalet düzenini kurmak için çalışacak) bir ümmet (topluluk-teşkilat) bulunsun...
Kurtuluşa erenler, işte bunlardır”499 ayetindeki “ümmet” kelimesi bunu anlatmaktadır.
Bir başka izahıyla ümmet: İmamete layık bir Lidere biat bağıyla itaat eden, şuurlu ve sorumlu
organizenin adıdır. Hatta, farklı din ve düşünceden bütün insanların temel hak ve hürriyetlerini
koruyacak, herkes için barış ve bereketi sağlayacak bir devlet düzenini kurmak üzere, teşkilat
disiplini ve ibadet ciddiyetiyle çalışmak, imanla ölmenin sigortası sayılmıştır.
“Ey iman edenler, Allah’tan hakkıyla korkun ve (mutlaka) Müslüman olarak ölmeye bakın...
Bunun için de) Allah’ın ipine (Kur’an’ın hükmüne) sımsıkı sarılın. (ve sakın) dağılıp ayrılmayın!.... (ve
yine) içinizden, hayra çağıran, iyilikleri yaptırıp, kötülükleri yasaklayan (otoriteyi sağlayacak) bir
topluluk-teşkilat bulunsun... Ve kendilerine apaçık ayetler ve bilgiler geldikten sonra (nefsi hesap ve
hevesler yüzünden ihtilafa düşen ve (bu teşkilattan ayrılıp) tefrika’ya sebebiyet veren kimseler gibi
olmayın...”500 ayetleri bu gerçeği emir buyurmaktadır. “Musa’nın kavminden, (insanları) Hakk’a
yönlendiren ve onunla (Allah’ın kitabıyla) adalet eden (Halkı hidayet ve adaletle yöneten) bir topluluk
ve teşkilat vardı.”501 Ayetindeki “ümmet” kelimesi de, insanlara hidayet rehberi olan ve ülkede adalet
düzenini kurup uygulayan, disiplinli bir cemaat ve teşkilatın lüzumunu ortaya koymaktadır.

Ülkede ve yeryüzünde barış ve adaleti sağlamayı amaçlayan böyle bir teşkilat ve cemaatın,
dirlik ve düzenini bozacak davranışlar, ayet ve hadislerle şiddetle kınanmış ve yasaklanmıştır.
Çünkü böyle bir Ümmet’in (Hizmet ve hidayet rehberi olan cemaatin) şahsı manevisi olan, yani
beyin mesabesinde bulunup, birlik ve beraberliği sağlayan Lider konumundaki şahsiyetler
aleyhinde

başlatılacak haksız ve dayanaksız kampanyalar, sonunda güç kaybına ve

parçalanmaya yol açacak ve sadece şeytanların ve şer odaklarının işine yarayacaktır. Elbette bu
hayırlı yapılanmaya “zararlı ajanlar” da sokulmaya çalışılacak, feraset ve cesaret ehli bunları
tanıtıp toplumu uyaracaktır. Son günlerde, demokrasiyi, dejenerasyona kılıf yapanlar, yanlış
yoldadır.
Bu konuda Hz. Peygamberimizin uyarıları oldukça önemli ve anlamlıdır:
“Kim (bir) lidere biat eder de, elinin içini ve kalbini muhabbetini ona verirse, artık gücü yettiği
kadar ona itaat etsin... (bağlılık göstersin, sonradan) Başka birisi çıkar da (emirlik hususunda) onunla
çekişirse, o yeni geleni def edin ve ona fırsat vermeyin.”502
“Her kim emirinde, (komutan ve liderinde) hoşlanmadığı (ve aklı yatmadığı) bir davranış (bile)
görürse, (yine de) sabretsin (asla isyan etmesin) Çünkü her kim (liderinden ve hizmet için beraber
yola çıktıkları) cemaatinden bir karış bile ayrılarak (ve fitne çıkararak) ölecek olursa, o cahiliye
üzerine ölmüş demektir”503

Sahabeden Übade bin Samit (RA) anlatıyor:
Biz Resulüllah’tan SAV biatı şöyle öğrendik: Allah’ın ve Resulünün emirlerine uyarak, hem
neşeli hem kederli zamanlarımızda, hem zor hem kolay durumlarımızda, herhalde emirlerimize
(Hizmet önderlerimize ve meşru devlet yöneticilerimize) itaat edeceğimize... (Hatta) başkanlarımız
kendi (meşru) isteklerini bizim haklı beklentilerimize tercih etseler bile, yine de onlara itaat etmek ve
asla isyan etmemek” üzere söz verdik. Sadece, başımızdakilerin Kur’an’daki kesin ve açık delillerle
küfre girdiklerini (ve ihanet ettiklerini) görmek durumu hariç”504

Günümüzde bu gerçekleri savunan ve davasına sahip çıkan biat ve itaat ehlini şımarıklıkla
suçlayanlar, tam bir şaşkınlık içerisindedir.
499
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ÜMİT VE İMANIN ZAYIFLAMASI
Ümit, imanın canı ve hayatın amacıdır. İnsanın inancı da, heyecanı da ümitleri ve
beklentileri oranındadır. Kimilerinin ümidi dünya ile sınırlı, kimilerinin sonsuza
ulaşmaktadır. İnsan hayatının akışı ve imtihanın devamı süresince karşılaşacağı her
durumda, önünde iki seçenek vardır.
1- Olaylara Kur’an-i bakış açısıyla bakmak.
2- Olaylara Şeytanın dürtüleri veya Nefsinin tutkuları ile bakmak
Hâlbuki bu dünya imtihan yeridir. Ve her olay Cenab-ı Hakk’ın izni ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla
dünyada ve kâinatta hiç bir şey tesadüflerin sonucu değildir. Çünkü “Bütün işleri çeviren Allah’tır.”505 ve
“Allah’ın izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmemektedir.”506 Kâinatta meydana gelen bütün olayları
yaratan, idare eden ve nasıl bir sonla biteceğini karar veren “hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader ile
yarattık.”507 diyen Rabbimizdir. Böyle bir inanca sahip olan Mümin kişi yaşadığı hayatın “kaderi takip etmek
ve teslimiyet göstermek” de olduğunu bilecek ve karşılaşacağı her hangi bir olayda, ne bir üzüntü ve
ümitsizlik, ne de bir korku ve endişe duygusuna düşmeyecektir. Çünkü kesinlikle bilir ki Allah daima
inananların destekçisidir. İnanan kişi sadece Allah’a güvenir. Bütün olayları meydana getiren Allah olduğuna
göre, bunların hepsinde mutlaka inananların lehine sonuçlanacak şekilde bir hayır yerleştirilmiştir.
Bu şekilde bir “tevekkül ve teslimiyete” sahip birisi, karşılaşacağı her hangi bir olay karşısında,
yapması gereken şeyin Allah’ın kendisinden beklediği tepkileri vermek, sebeplere tutunup
sorumluluklarını yerine getirdikten sonra çıkacak sonuç zahiren lehinde de olsa, aleyhinde de olsa,
bunun Allah’tan geldiğini ve nice hayır ve hikmetler içerdiklerini bilmektir. Çünkü gelişen tüm olaylar
imanın yararına ve inananların ahiret hayatına faydalı olacak bir plan dâhilinde yürütülmektedir. Bu
tür bir ümit ve tevekkül, zannedildiği gibi tembelliği ve boş vermişliği değil, tam aksine gayret ve
girişimciliği netice verecektir.
Bu düşünce yapısı inananlara “Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O’ seni
yardımıyla ve mü’minlerle destekledi”508 diyen Allah’ın vaadidir. Bu vaadin gereği, inananlara yapılacak
her türlü baskı, işkence, sözlü ve fiili saldırılar, “Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların
düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak ta olsa, Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir
karşılık) vardır.”509 ayetinin hükmü gereği Allah tarafından boşa çıkarılacak ve “bilmeyecekleri bir yönden
derece derece”510 yıkıma ve hüsrana sürükleneceklerdir. Ancak bu arada “Ey iman edenler tedbirinizi
alınız.”511 Uyarısına uymayı ve zalimlere karşı yapılacak mücadelede dikkatli olmayı ve tedbirli davranmayı
ihmal etmemekle beraber, yine de gelişen olayların ilahi bir program ve kontrol dâhilinde yürütüldüğünün
bilinci ve güvencesi içerisinde her zaman ümit var ve rahat hareket etmelidir.
İşte bu şekilde düşünen ve inanan bir insan aklını saran gaflet perdesini kaldırıp, her olayın gelişimini
ve sonucunu “Acaba hangi ilahi hikmet ve hedeflerle böyle yapıldı?” gibi sorularla ve de vicdanını
devreye sokarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlarsa “tefekkür eder hale gelmiş” demektir. Bu
durum, kişinin dikkatini arttıracak, gafletini dağıtacak ve gelişen olaylara bakış açısını değiştirecektir. Böylece
Allah’ın kâinatta yarattıklarının ve oluşturduğu olayların, kendi varlığının bir delili olduğunu kavrayacak ve her
olayda bir hikmet olduğunu ve de bir amaç uğruna gerçekleştiğini, aklı/imanı ölçüsünde değerlendirmeye
yönelip huzura erecektir.

Evet, mümin, ümitsiz olamaz, ümit imanın canı gibidir. Çünkü insanın hayatta karşılaşacağı
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zorluklar karşısında ümitsiz bir tavır takınması imanla asla bağdaşmayan bir gaflet halidir.
Allah’ın iradesi dâhilinde yürütülen ve O’nun desteklediği ve zafer vaat ettiği bir mücadele asla
ve asla kaybedilmeyecektir. Aksi bir ümitsizlik düşüncesi ise Şeytanın Mü’mini Allah yolundan
alıkoymak için verdiği bir vesvesedir. Bu vesvese ise, Şeytanın insanı kendi imanından,
samimiyetinden ve sadakatinden kuşkuya düşürme çabasından başka bir şey değildir.
Ümitsizliğe kapılan bir insan hemen Allah’a sığınmalı ve “Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma
(vesvese) gelirse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O işitendir bilendir”512 ayetinin hükmü gereğince dönüp
Kura’ni bakış açısıyla düşünmeli ve bu karamsar ruh halini terk etmelidir... Ayrıca “Allah’ın rahmetinden
umut kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden umut kesmez”
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ayetini

de unutmamak gerekir. Allah’ın vaadinden ve Kur’an’ın müjdesinden ümit kesip, Allah’ın gadabına uğramış
ve dalalete sapmış Yahudi ve Hıristiyanlara, Amerika ve Avrupa’ya sığınanların, nasıl gizli bir küfre
kapıldıklarına bu ayet işaret etmektedir.
Şeytan bütün enerjisini, inananların imanını zayıflatmak ve dini faaliyetlerinin başarısı yönünde
kuşkuya düşürerek, hizmetten geri bırakmak için harcamakta ve bu çalışmasını hiç bıkmadan,
usanmadan, uyumadan ve durup dinlenmeden her an sürdürmektedir. Tabii; Şeytanın bu girişim ve
gayreti, ihlâslı ve inançlı mü’minleri asla etkilemeyecektir.
Ümitsizliğe neden olan bir diğer sebep de “Nefs”tir. Peygamberimiz nefisle mücadeleyi “Cihad-ı Ekber”
olarak tarif etmiştir. Çünkü Nefs insanı “boş emeller” peşinde sürükleyen ve “devamlı kötülüğü
emredendir.”514 İnsana devamlı dünya sevgisi aşılayarak, daha çok mal ve statü kazanma isteğine
meylettirir. Hâlbuki nefis bu dünyadan asla doymaz, sürekli daha fazlasını ister. Bu düşünceden kurtulmanın
tek yolu ise Allah’a sığınmak ve “Kalpler yalnız Allah’ın zikriyle mutmain olur.”515 Ayetinin hükmüyle
kulluk bilincine ermektedir.
Evet, Allah her şeyi bir hikmet üzere yaratmaktadır. Bu düşünce olgunluğuna erişmek ise,
insanın imanına ve bilincine bağlıdır. Dolayısıyla şuurlu bir Müslüman ümitvar olarak olayları
yorumlayıp, imani bir bakış açısı kullanmaya başlayacağından, buna paralel olarak ta dikkati, feraseti
ve basireti artacak ve olaylarda hikmet aramaya başlayacaktır. Ancak bu durum imani olgunlaşmanın
ilk aşamasıdır. Şayet sabır, samimiyet ve sa’yü gayretle, üç aşaması olan imanın; 1-İlm-el Yakin, 2Ayn-el Yakin, 3- Hakk-el Yakin merhalelerini geçebilirse, gelişen olayların “felaket” şeklinde
görünmesi mü’min kişiyi fazla etkilemeyecek ve yılgınlığa sokmayacaktır. Çünkü her olayın,
göründüğü gibi olduğu anlamına gelmeyeceğinin şuurundadır. Olayların sadece kişiyi imtihan etmek
üzere ve Allah’a olan sadakatini ve inancını pekiştirmek için meydana gelen zorluklar olduğunu
anlayacaktır.
İnanmayanların tuzakları ve saldırıları, ilk başta olumsuz ve aleyhte bir durum gibi gözükse de;
“Allah bu ve benzeri olaylarla mutlaka inananlar lehine bir hayır murad etmiştir,” düşüncesi de
“hikmetle düşünmenin” başlangıcıdır. Artık kişi, yaşamının amacı olan, Allah’a ibadet, mahlûkata
merhamet etmek şuuruna ve huzuruna ulaşmıştır... Dünyaya ait olan tutkularının peşinden
koşmaktan ve menfaati için insanlara yanaşmak ve yaranmaktan uzaklaşmış, sadece Allah’ın rızasını
kazanmayı amaçlamış, bunun için Kuranı kendine rehber edinerek yürümeye, düşünmeye, ibadet
etmeye başlamıştır. O artık “yaşayan Kuran” olma yolundadır. Her olayı ve gelişmeyi artık Kurani bir
bakış açısıyla yorumlamaktadır. Bu nedenle Kur’an mealini elinden bırakmayarak, sık sık ilahi
teraziye başvurmaktadır. Bundan sonra oruç, namaz, hac gibi ibadetlerin yanında, uygulanması
gereken diğer hükümlerle de meşgul olmaya başlamıştır. “Rab’bin yoluna hikmetle ve güzel öğütle
çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et”516 ayetinde sözü edilen, “Hikmet” ve “Güzel öğüt”ün
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ne olduğunu kavramış ve o doğrultuda düşünüp değerlendirme olgunluğuna varmıştır.
“De ki” ile başlayan ayetlerdeki “güzel öğüt” ile ilgili kıssaları ve uyarıları dikkate almaya ve
karşılaşacağı insan tiplerine uygun tepki ve tebliğ yapmaya çalışır. Bu arada bu ayetlerin Kuran da çok açık
ve “muhkem” bir biçimde yazılı olduğunu ve bunların güncel olarak anlaşılması ve aktarılması gerektiğini
kavramıştır. Bu nedenle, aklını ve ferasetini kullanarak yapılması gerekenin, içinde yaşadığımız bu çağda,
farklı insan tiplerini teşhis edebilme ve onları Kuran’ın emrettiği ölçülerle tedavi ve terbiye edebilme olduğunu
anlamıştır.
Çünkü Kuran’daki insan tiplerinden olan Müslüman, müşrik, münafık, fasık, bütün bunların hepsi
bugün de vardır. “Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları
yaratmadık.”517 hükmü gereğince, her tür insanın bulunmasının imtihanın bir sırrı ve ilahi hikmetin bir
sonucu olduğunun farkındadır. Artık: 1- İnananları 2- Münafıkları 3- İnkârcıları hep Kuran-i Kerim’le
tanımaya, kendi nefsini de bu ilahi ölçülerle tartmaya başlayan kişi, şeytani tuzaklara kapılmayacak ve
kolayca aldatılmayacaktır. Çünkü hiç bir olayın, Allah’ın çizdiği kaderden bağımsız olarak gelişmesi
imkânsızdır. Ve yine hiç bir olay hikmetsiz ve hedefsiz yaratılmamaktadır. Bu düşünce yapısı ile kişi, olayları
cahiliye toplumunun değer ölçülerine göre değil, Kuran’ın hükmüne göre yorumlamaya başlayacaktır. Çünkü
“her şeyin açıklayıcısı” olarak indirilen bir Kuran’ı kendine rehber edinmiş durumdadır.518 Ayrıca O hidayete
eriştirilmiş bir insandır. İnancı gereği sahip olduğu akıl ve iman ile kafasından geçirdiği haklı ve hayırlı
düşünceleri ilham eden Allah’tır. İman etmiş olmasının ise Allah bir lütfu olduğunu bilir. Çünkü; “Rab’bin,
dilediğini yaratır seçer; seçim onlara ait değildir.”519 İnancıyla hidayet verenin, “Hadi” ve eğitip
yetiştirenin “Rab”bi olduğunu bilip, “bu lütuf Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter”520 ayetinin gereği olarak bu
nimetin şükrünün edası ile meşgul olmaya başlamıştır. Çünkü bilir ki; Şükretmesi arttıkça, karşılık olarak
nimeti de artacaktır.521
O artık “yeryüzünde Allah’ın halifesi” makamında ve sorumluluğundadır.522 İnsanların çoğu
gaflet içinde iken, “Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir
rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola ulaştıracaktır”523
ayetinin vaadi ile mümin kişi Allah tarafından kendisine verilen, bir lütuf sayesinde imanla
şereflendirilmiş olduğunu farkındadır. Onun sorumluluğu, “Allah’a ibadet, yani emir ve yasaklar
çerçevesinde hareket” disipliniyle yaşamak ve Allah’ın rızasına ve sonsuzluğa ulaşmaktır. Bu
nedenle şuurlu, onurlu ve sorumlu bir mü’min, kalabalıkların ve emperyalist uşaklarının değil,
haklının ve hayırlı yapılanmaların yanındadır. İslami kuralları kendi keyfine değil, kendisini Kur’an’a
uydurma amacındadır.

Her gün beş vakit namazda tam kırk sefer okuduğu Fatiha’daki “Ğayril

mağdubi aleyhim veleddallin” (Allah’ım, gadabına uğramış (Siyonist ve Yahudi fesatçılardan) ve
dalalete sapmış Hıristiyan (Haçlı grubundan) uzak duracağıma söz veriyor ve onların sapık
yollarından Sana sığınıyorum) Amin” sözlerine sadık kalmaktadır.
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E- BAŞARILI OLMANIN PRENSİPLERİ
BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
Bu hayat, başarılması gereken bir imtihan sürecidir. Başarmak içinse, mutlaka başlamayı,
kendi aklımız ve vicdanımızla barışık olmayı gerektirir. Everest’e çıkan bir dağcı, zirveye
tırmanmaya başlamadan önce bizim için sadece bir maceraperesttir. Tırmanırken ona "Bu
düpedüz deli" denilecektir. Zirveye ulaştığında ise, artık bir kahraman yerindedir. Bu dağcı hiçbir
alet kullanmadan, malzeme yardımı ile tırmanmaya çalışan iki dağcıyı geçmiştir. Böyle inanılmaz
başarıya nasıl mı erişmiştir? Tek cevapla: Motivasyon sayesinde! Zihni ve bedeni hep o amaçla,
yalnızca tırmanış anıyla bütünleşmiştir. Tırmanma dışında, ne hayal kurmaya ne de zirveye
ulaşmaya meyletmemiştir. Tırmanmaya karar verdiğinden itibaren, yalnızca tırmanmaya
kilitlenmiştir. Çünkü hedefe ulaşmak için motivasyon (hedefe kilitlenmek) en gerekli şeydir.
Kutsal davalar ve insani amaçlar için gösterilecek dikkat ve feragat ise elbette çok daha
önemlidir. Tasavvufta

hakikat

yolcusu dervişlere “İbnüz-zaman-yani

zamanın çocuğu”

denilmektedir. Çünkü o geçmişe ve geleceğe takılmadan, hazır fırsatını ve imkânlarını hayır
yolunda değerlendirir.
Çiçekleri ibretle seyredin
Etrafınızı bir daha göremeyecek gibi dikkatle seyrediniz. Bir daha duyamayacak gibi dinleyiniz. Çünkü
o takdirde her zaman bakıp da göremediğiniz, hissedemediğiniz şeyleri, fark edip, işte bu şuur ve huzurla,
gönülden şükredeceksiniz. Meğer “Ben nelere sahipmişim” diye şaşıracaksınız. Elinizdekilerin değerini,
sahip olduğunuz şeylerin kıymet derecesini anlayacaksınız. Çünkü sahip olunan şeylerin değeri kaybedilince
anlaşılır. Hanımının, kocasının, yakınlarının, dostlarının, sağlığının kıymetini bunları kaybetmeden
anlayanlar, bahtiyar insanlardır.
Kötü alışkanlıkları beslemeyin
Alışkanlıklar öyle gürültü yaparak gelmiyor. Yavaş yavaş sinsi adımlarla içimize yerleşiyor.
Başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllü sanılıyor. Ama zamanla bu alışkanlıklar, bağımlılık halini
alıp kökleşti mi öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki, kendisine itiraz etmemize bile izin vermiyor.
Önemsenmeyen bir hareket, küçük bir girişim, alışkanlıklara kapı açıyor. "Bir sefercikle bir şey
olmaz" demek, ne kadar kötü bir başlangıç oluyor. Alışkanlıklar, enerjimizi ve zamanımızı bizimle
paylaşıyor ve bizi bağımlı kölelere çeviriyor. Öyleyse bizim "yararlı ve hayırlı" alışkanlıklara
ihtiyacımız bulunuyor. Çünkü kötü alışkanlıklara doğru ilk adım atan birisi, aslında kendi
düşmanlarını eğitmeye başladığının farkında bile olmuyor.
Bilgi kaynağını küçümsemeyin
İnsan hayatındaki en tehlikeli kısıtlama, bilginin kaynağına bakılarak; bilgiyi reddetme tavrıdır. Size
aktarılan bilgi hakkında; bilgiyi aktaranın işine yarayıp yaramadığına bakarak karar vermek, sizi o bilgiden
mahrum bırakır. Yemeğinize tat gelmesi için bir miktar tuz serpen birinin değersizliği, yemeğine serpilen
tuzun değerini düşürmeyip artıracaktır. Bacakları yok diye bir adama adres sormaktan kaçınmamalıdır. Evet
belki yürüyemiyor ama oraları en iyi bilen kişi belki de o adamdır.
Aynada görmek istediğiniz şekle girin ve kendinizi düzeltin
Her peşin hüküm yanlış bir hüküm doğuracağından; insanca yaklaşım, bize; insanın ruh ve fikir
atmosferinde rahat hareket etme imkânı verir. Böylece önyargılarımızı yeneriz. Karşınızdaki insan kendine
hangi değeri biçmiş olursa olsun, siz ona değer verdiğinizi hissettirin. O insan kendine ait olmayan bir kalıba
dökülmüş olabilir, bizzat kendine hakaretle bakan birisi de olabilir. Yine takınacağımız tavır ona insan
olmanın büyük değerini vermektir. Her insanı bir ayna olarak kabul edin. Aynada göreceğiniz ancak
kendinizsiniz. Öyleyse aynada görmek istediğiniz gibi hareket edin.
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İşinizi en mükemmel bir şekilde yapıp bitirin
Ne yapıyor olursanız olun, en mükemmel şekilde yapmaya çalışın. Baştan savmaya ve zahiri
sorumluluktan kurtulmaya uğraşmayın. İşinizin ehli olmaya bakın. Bunun için hiçbir fedakârlıktan kaçmayın.
İşinizin isimsiz kahramanı olabilmeliyi hedefleyin
İsimsiz kahraman, insanlığa faydalı olacak her şeyde kendisinin de bir sorumluluğu olduğuna inanan,
bunun için fedakârlığa hazır bulunan bir insandır. "Ben yardım etmezsem bu adam ölecek" "Ben omuz
vermezsem bu iş yarım kalacak" düşüncesini iliklerimize işlemiş bir samimiyetle yaşamalıdır. İşimizin,
gayemizin ve fikrimizin isimsiz kahramanı olabilirsek, kahramanlığa isim olabiliriz.
Boşluk bırakmayın, boş vermeyin
Parçalardan

birinde

göstereceğiniz

bir

ihmal,

yapacağınız

küçük

bir

hata

ulaşmak

istediğinizden bambaşka bir sonuç elde etmenize sebep olacak ve emeğimiz boşa çıkacaktır.
Öğrenme ve çalışma faaliyeti sistemli olmalıdır. Bu faaliyetin başlangıç ve bitiş noktası arasında en
ufak bir boşluk bırakılmamalıdır. Öğrenme ve çalışma faaliyeti sırasında bırakacağınız bir boşluk,
ihmal edeceğiniz küçük bir konu, uygulandığı sırada çökmenize sebep olacaktır. Tıpkı evde çimento,
demir eksikliğinden dolayı depremde yıkımların olması gibi.
Sıfıra çarparsanız, sıfırlarsınız, dikkat edin!
Düşünün ki önceleri hep doğru şeyler yapıyorsunuz. Sonra yanlışlar yapıyorsunuz ve doğrulara
yanlışlar eklenip duruyorsunuz. Yanlış bir yanlış daha getiriyor. Ve bir de bakmışsınız ki doğrunuz
kalmamış. Hayat herkesi dikkatli, temkinli ve sakin olmaya çağırıyor. "Sıfırlardan" korkunuz. Çünkü
bir anlık öfke, kırıcı bir bakış, bazen kızgınlık kılığına girebilen, bazen kurt bazen kuzu postuna
bürünebilen "sıfırlar"a çarpıldığınızda, sıfırlanmış bulunursunuz. Küçücük bir sıfıra çarpan yüz
milyonlarca rakamınızın, yani hayırlı kazanımlarınızın, katili olursunuz.
İkiyüzlü insan olmayın, şahsiyetli ve haysiyetli hale gelin
Başkalarının sizde görmelerini istemediğiniz, sizde olduğunu bilmelerini arzu etmediğiniz bir davranışı
yalnız başına olduğunuz zamanlarda da göstermeyiniz, yapmayınız. İnsanların içinde başka, yalnız başına
kaldığında başka olan birisinin; maddi ve ruhi yapısı asla bir bütünlük tavrı göstermediğinden bu insan
tutarsız birisi olarak algılanır.
Derhal teşebbüse geçin; beklemeyin, ertelemeyin
Yapmayı düşündüğünüz planlar, ulaşmak istediğiniz insanlar ve gerçekleştirmek istediğiniz tasarılar
ile aranıza hayali engeller koymayınız. Derhal teşebbüse geçiniz ve hemen başlayınız. Zor gibi görünen
işlerin kolaylıkla halledilebileceğini görüp şaşacaksınız. Teşebbüs sayesinde hiç erişilmez zannedilen
insanlara ulaşılabilir, gerçekleşmez inadında görünen işler gerçekleştirilebilir. Teşebbüs için en iyi zaman,
niyetin kalpte ateşlendiği zamandır. Alev parlar parlamaz harekete geçiniz.
Doğrularınız yanlışlarınızı yer, kirlerinizi tevbe ve iyilikle temizleyin
Rabbimiz sizi samimi ve gayretli görmek ister. Bir yanlıştan sonra hemen bir doğruya koşmanız,
samimiyetinizin göstergesidir. Peygamber Efendimiz; bir yanlış yaptığınızda hemen bir iyilik yapın der. Her
kötülükten sonra bir iyilik, her yanlıştan sonra bir doğru, kötülüğün ve yanlışlığın lekeleri içinde simsiyah
olmanızı engeller. Temizlenmeyen her leke, bir sonra ki ile birlikte biraz daha büyür. Pantolonunuzda dört
leke varsa beşincisinin gelmesini artık önemsemez fazla dikkatli olamayabilirsiniz. Onun için ilk lekeyi derhal
temizlemelisiniz.
Sağduyulu olun, acelecilikten ve asabilikten vazgeçin
Kaş yapmak gibi güzel bir niyet, bazen "göz çıkarmak" gibi bir neticeye dönüşebilir. Çıkmış gözlerin
çoğuna sebep olanlar, kaş yapmak isteyenlerdir. Çünkü onlarda sağduyu yoktu, basiret yoktu, feraset yoktu.
Basiret; kalp gözüyle görebilmek, işinin sonunun nereye varabileceğini doğru kestirmektir. Feraset, çabucak
kavrayabilmektir. Sağduyu ise; gördükten, kavradıktan sonra doğru kararlara varabilmektir. Bu üç kelimenin
de manası safha safha ve birçok yönleri ile birbirlerinde tamamlanırlar. Sağduyu, bütün sivrilikleri törpüleyen,
bizi hayati hatalara düşmekten koruyan, zaman kaybetmemize engel olan, kendimize ve etrafımıza zarar
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vermememizi sağlayan büyük bir güçtür. Doğruyu görebilmek için doğruyu hissedebilmek, doğruyu
hissedebilmek için de doğru yaşamak gerekir.
Gayenize kilitlenin, imkân ve fırsatlarınızı israf etmeyin
Büyük başarılar, her saniyemizi tespit edilen gayeler için yaşamakla elde edilebilir. Hayatınızın her
saniyesi gayenizin rengi ile bütünleşmeli; yılmadan hedefe kilitlenmelidir.

Başarı merdivenlerini çıkarken:
Önemli olan eylemdir, önemli netice eylemle sağlanır. Toplumu şekillendirenler, önderliğe yükselenler,
güç elde edenler, hep eylem adamlarıdır. Söz ve düşünce, eyleme dönüşmediği, güzel niyetler gayretle
beslenmeyip ertelendiği müddetçe meseleler havada kalacaktır.
Başarı yolunda: Kinden uzak durunuz
Karşılaşılan her tehlike ve zorlukla baş edebilmenin ilk şartı, ona tebessümle bakmaktır. Kin, kene gibi
ruhun kanını emer. İnsanı alev alev bir düşmanlık hissine kilitler. Duyu organlarını körletir. Hata üzerine hata
yaptırır. Affetmek, nefsin terbiyesi ve güçlü irade için verimli ve etkili bir eğitim yoludur. Çabuk affeden birisi
olursanız her zaman yanınızda birilerini bulabilirsiniz.
Sözünüzün eri olunuz
Söz bahsinde iki yol vardır. Birincisi, olur olmaz söz vermemeliyiz. İkincisi, söz verdikten sonra mutlaka
sözümüzü yerine getirmeliyiz. Sözünü tutmayan insanlar güvenirliklerini kaybederler. Sağlam dostluklar
güvenilir insanlarla yapılır. Söz verilip de yapmamak insanı basitleştirir. "Sözünün eri" gibi nitelendirilmek
istiyorsanız mutlaka verdiğiniz sözleri yerine getirin!
Sabır sanatını öğrenip, kendinizi yorunuz
Sabır, zamanı lehimize çevirme sanatının adıdır. İnsan kendisini en çok kontrol altında tuttuğu ve dış
etkilerden en çok koruduğu an, sabırlı olduğu andır. Yani sabırlı olma hali tam bir şuur halidir.
Bir bela anında olan sabır, başarı karşısında da lazımdır. Sabırlı insan kendisini sorgulayan, nerede
hata yaptığını araştıran insandır. Muhteşem zaferlere de, yıkıcı hezimetler de… büyük belalar da, küçük
sıkıntılar da, hepsi sabır imtihanıdır.
Kararlı olmanız hedefi yıldırır, güçlükleri korkutunuz
Karar vermek, hedefi kuşatmak demektir. Hedefin karşısında büyümektir. Hedefi yıldıracak gayrettir.
Başarınız kararlı olduğunuz ölçüde büyük olacaktır. Kendinizi hedefe kilitleyeceksiniz ve o kilidi açması
muhtemel bütün anahtarları ortadan kaybedeceksiniz. Kararlılık diye, işte buna denir.
İrademizin sırtında gidiyoruz
İrade; kuvvetlerimizi kontrol edebilme ve hislerimizi vicdani emirlerimiz doğrultusunda yöneltebilme
gücüdür. Hepimiz irademizin sırtında gidiyoruz. O ne kadar güçlü olursa, o kadar yol alırız. Korku insanın
gücünü sıyırır, parçalar, dağıtır. Gücü korku ve kuşkularla kullanılamaz hale gelmiş birisinin karşısında, rakip
kuvvetler defalarca katlanmış bir güce kavuşurlar. Bu manası ile korku; karşı kuvvetlere fazladan bir güç
vermektir. Korktuğunuz an korktuğunuz şey güçlenir. Hem de sizin gücünüzle.
Kuvvetlerinizi iyi komuta etmelisiniz. Vicdanınızın sesini duyunuz!
İnsan, şahsiyetinin hem sebebi hem neticesidir. Doğuştan getirdiği özellikleri iyiye, güzele, faydalıya
çeviren, çevre tesirini İlahi ışığın tesiri altında, bir bir eleyen ya da denetleyen insanlar; akıl, şuur ve
iradesinin büyük komutanlarıdır. Başarılı olma sırlarının başında işte bu komuta gücü gelir. Kuvvetleri
oranında iyi bir komutan olan herkes, büyük zaferler kazanır. Kötü komutan mevcut kuvvetlerini de elden
çıkarır.
Samimi pişmanlık gelecekteki hataları da önler, tövbenize uyunuz
Geleceğin tehlikelerinden, hata ve kusurlarından korunmak mümkündür. Bunun yolu geçmişin hata ve
kusurlarından büyük bir samimiyet içinde pişmanlık duymak ve tekrar hata ve kusura düşmemek için kesin
kararlı olmaktır. “Ya Gaffar, Ya Tevvab!” diyerek, nefsine karşı dik, Rabbine karşı boynu eğik durmaktır.
İstişare en güzelidir, danışma ve dayanışma sonucu işe koyulunuz
Her şeyi bilmeniz mümkün değildir. Daha önce binlerce kişinin gidip geldiği yollarda kaybolmak
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ahmaklık olur. Başkalarını gayretlerini, bilgilerini, tecrübelerini, fikirlerini; kendi, gayret, bilgi, tecrübe ve
fikirlerimize katma faaliyeti olan danışma (istişare), yakın dostlarımızdan biri olarak yanımızdan hiç
ayrılmamalıdır. İnsanlar genellikle, gerektiğinde geri dönecekleri zaman kendilerine lazım olacak kapıları,
maalesef elleriyle kapatırlar. Anahtar aramak yerine, anahtar siz olmalısınız. "Şu olur bu olur" diye
kendinizi dar kalıpların, küçük dünyaların içine hapsetmeyin. Mümkün olan her zaman ve zeminde kendinizi
ifade edin. Kendinizden haberler verin. Hele bir harekete geçin, olabileceklerle ondan sonra uğraşırsınız.
Zamanında yapılmayan iş, yapılmamış iştir. Kendinize verdiğiniz sözü tutunuz
Her işi zamanında yapmak ayrı ve önemli bir sanattır. Çünkü zaman birçok şeyin değerini arttırırken,
birçok şeyin değerini de azaltır. Bugünün yapılması gereken işleri vardır. Bu işleri bu gün bitirmeliyiz. Bugün
yapılması gereken bir iş yarına bırakılırsa, yarının bir işi ile birleşip iki iş olmaz. Belki beş, belki on beş iş olur.
Bu gün yapılması gerekirken yapılmayan bir iş, yarınlarımızı bütünüyle çıkmaza sokacaktır. Yalnız yarını
değil, birçok yarınların düzenini bozacaktır. Gaye adamı; "bu günün işini yarına bırakmayandır."
Küçük ikazlara dikkat buyurunuz
Hatalarımızı hatırlatan, eksiklerimizi tamamlayan, yanlışlıklarımızı düzeltip bizi doğrultan insanlara
kızmamalıyız. O insanlar sayesinde kendimizi tanımaya ve birçok yanlıştan kurtulmaya çalışmalıyız. Sadece
insanlar değil, zaman zaman küçük aksiliklerden de ders almalıyız. Nasıl küçük ikazlar büyük felaketlerin
önlenmesi için çok değerliyse, küçük aksiliklerinde ikaz değeri büyüktür.

İnsanlardan yararlanmak için, önce onlara yaklaşmak lazımdır!
Karşımızdaki insana doğru zamanda, doğru ortamda, doğru tavırla yaklaşmak o insanı tanımaktaki
zorlukların gerektirdiği tehlikeleri en aza indirir. İnsanları tam tanıyamamak bir eksiklik değildir. Ama ona
yanlış yaklaşmamız hayati bir eksikliktir. "her insan ayrı bir dünyadır ve usta bir kâşif beklemektedir.”
Zor insanlarla iletişim, bir başarı konusudur
Kendisiyle iletişim kurmakta güçlük çekilen insanlar, "Zor İnsanlar" olarak bilinir. Zor insanlar,
toplumdan topluma, kişiden kişiye göre farklı olarak tanımlansa da, temelde benzer davranışlar
göstermektedir. Tüm zor insanların inatçı, hırslı ve kaprisli oldukları görülmektedir. Ancak unutmayın ki,
insanları değil ama davranışlarını değiştirmek sizin elinizdedir… Pek çok kişi çevresindeki zor insanlardan
şikâyet etmektedir. Evde, işte, okulda kısacası her ortamda bir zor insan bulunabilir. Oysa aslında "zor insan"
diye bir şey yok, zorlayıcı davranışlar vardır. Ve maalesef bazı insanlar sürekli bu şekilde bir davranış
içindedir.
Bunlar neden zordur?
Bazı insanlar karşılarındakinin performansını düşürmek ve onların şevkini kırmak için bilerek
‘zor’ tavırlar sergiler. Her zor insan birbiriyle aynı davranışları sergilemez. Bazı zor insanlar sürekli
konuşup hiç dinlemezken, diğerleri de hep son sözü söylemeyi tercih eder. Kimisi sürekli sizi
eleştirir. Bazısı sessiz, bazısı agresif olabilir.
Zor ulaşılanlar kimlerdir?
- Eğitimi ve bilgisi yetersiz olmasına rağmen, kendisini çok iyi sananlar
- Birikim ve deneyimi yetersiz olmasına rağmen, kendisini yeterli bulanlar
- Öncelikleri belirlemede bilgi ve beceri sahibi olamayanlar
- Hatasını olgunlukla kabul edemeyen, sürekli açıklama yapıp kendisini temize çıkarmaya
çalışanlar
- Yavaş düşünen ve yavaş harekete geçen insanlar
- İşleri birbirine karıştıranlar
- Hiç konuşmayanlar, bilgiyi zorla ağzından kerpetenle çıkaranlar
- Yanlış anlamakta ısrar eden ve gerçekleri çarpıtanlar
- Karşısındakinin söylediklerine önem vermeyip, hep kendi davulunu çalanlar
- Konum farklılıkları nedeniyle, etiket ve yetkileriyle gururlananlar
- Karşılarındakine saygı göstermeyen huysuzlar
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- Sadece kendi yaptığı şeyin önemli olduğunu düşünen patavatsızlar
- Sürekli olaylar ve etrafındakiler üzerinde kontrol oluşturmaya çalışanlar
- Empati kuramayanlar
- Her zaman ‘ben haklıyım’ diyen inatçılar

Zor insanlara nasıl yaklaşmak gerekir?
Öncelikle bu kişileri kategorize edelim:
a) Agresif insanlar:
Saldırgan davranışlar içinde bulunan bu kişiye sakin bir şekilde kendinizi ifade edin ve size
yönelik saldırgan tavırlara kendinizden emin bir şekilde karşılık verin.
b) Her şeyi bildiğini sananlar:
Bu kişilerle mücadele ederken iyi hazırlanmak gerekir. Asla meydan okumayın. Aksine
yeteneklerini övün. Gerektiğinde hatalarını ortaya çıkaracak sorular sormaktan çekinmeyin.
c) Sürekli şikâyetçi olup, mazeretlere sığınanlar:
Karşılarındakine güvenmezler. Kendilerine olan güvenleri de çok değildir. Eksik olan
özgüvenlerini saklamak için memnuniyetsiz, her şeyden ve herkesten şikâyet eden bir tavır içine
girerler. Bu insanlara "Başkalarının göremediklerini görüyorsun" şeklinde onların güvenlerini
arttıracak cümlelerle yaklaşın. Dinleyin ama asla tartışmaya girmeyin. Ona karşı savunmacı
davranmayın.
d) Mazlumlar ve mağdurlar:
Bunları iyi dinleyin ve onu anladığınızı gösterin. Soruna odaklanarak onu değişim için motive
edin.

Önce kendimizi değiştirmekle işe başlamalıyız
“Eğer etrafınızdakilerin hareket ya da düşüncelerini değiştirebilirseniz, insanlar sizin
mutluluğunuza hizmet edebilir hale gelirler” şeklinde emperyalist bir bakış açısı, insanlarla aranıza
aşılması güç duvarlar örebilir. Bunun benzeri: “Şayet bulunduğunuz yeri değiştirirseniz, sorunlardan
kurtulabileceğiniz” düşüncesidir. Aslında değiştirmeniz gereken ve değiştirebileceğiniz şey, sadece sizin
kendi düşünüş ve davranış şekillerinizdir. ‘İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır’ atasözünde olduğu gibi,
önce biz kendimizi düzeltmeliyiz. Başkalarını kendi kafamızdaki şekle uydurmak için baskı, şiddet, tehdit,
ısrar, duygu sömürüsü elbette ki geri tepecektir. Bu davranışları gören kişi, yeterince kuvvetli olmasa bile,
Gandi gibi pasif direnişle kendi haklılığını gösterecektir. Tüm ilgi odağınız bu tarz bir düşünüş yapısı ile,
çevrenizdekilere yönelecek, dolayısı ile kendi kişiliğinizi geliştiremeyecek ve bilgeliğe giden yolda kazalar
yapmanıza yol açacaktır. Unutmayın, mutluluğunuz sadece size bağlıdır, başkalarının davranışlarına değil.
Kendimizi değiştirme basamakları:
1 - İnsanları günah keçisi haline getirip, suçlu aramaktan kaçınmak
Kişiler eğer kendi sorumluluklarını yerine getirmez ve sonuçları nedeniyle sıkıntı yaşarlarsa; kolayca
suçlanacak birisini bulmak onları kısa bir süre için rahatlatabilir. Bu şekilde kendi sorumluluğunuzda olan
bazı şeyleri; alakası ve hatası olmayan kişilere yıkarak, ilk planda kurtulduğunu sananlar uzun erimde
etrafındakilerle ilişkilerinin bozulmasına sebep olduğundan mutsuz olacaktır. Siz üzerinize düşen incelemeyi
yapmadan, gerekli seçme şanslarınızı kullanmadan, isteklerinizi yeterince ifade edip, açıklayamadan ve yeri
geldiğinde hayır demeyi başaramadan bir takım davranışlarda bulunursanız, bunun sonucunda karşınıza
çıkan olumsuz sonuçlar nedeniyle: “çevrenizdekilerin size kötülük planladığını, düşmanca davrandığını ve
haksızlık yaptığını” düşünmeniz yanlıştır ve yararsızdır. Bazı durumlarda sorumluluk almamak için kendinizi
yorgun ve bitkin hissettiğinizi öne sürebilirsiniz. Bu durumlarınızın fark edilmeyerek, kendinizden
sorumluluklarınızı yerine getirmeniz istendiğinde, çevrenizdekileri sizi anlamamakla suçlayabilirsiniz. Halk
arasında "hem suçlu, hem güçlü" denen tarzda bir davranış şekli ile zeytinyağı gibi üste çıkabilirsiniz. Oysa
alışveriş yapan kişi, aldığı malı kendisi seçmektedir. Aldığı mallar arasında bozukları ayıklayıp, ayırmazsa
suçun büyük bölümü kendine aittir. Temelde yatan sıkıntı: sorumluluk alıp, bu sorumluluğu yürütebilecek
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kararlı, dengeli özgüvene sahip olamamaktır. Unutmayınız ki her zaman haklı olamazsınız.
2 - Önyargı ile çevrenizdekileri sınıflamaktan sakınmak:
İnsanların sizi rahatsız eden bir özelliği nedeniyle onları yaftalamak, onlarla ilişkilerinizi bozacaktır.
Sizinle tanışmamış bir kimsenin sizinle konuşmaması onu soğuk bir kişi yapmaz. Aynı şekilde iş yerinizdeki
bir üstünüz, eğer işinde titiz bir insansa, bu onun insafsız, acımasız bir insan olduğunu da kanıtlamaz.
İnsanları yeterince tanımadan, kendinizi onların yerine koyarak empati yapmadan davranırsanız, hatalı
sonuçlara ulaşırsınız. Elbette ki, bu görüşlerinizin bir bölümünde haklı olabilirsiniz, ancak her insanın olumlu
yönleri olabildiği gibi olumsuz yönleri de vardır. Bunları göremezseniz onları sevebilme ve yakınlık
hissedebilme olanaklarınızı harcamış olursunuz. Bu da sonuçta ilişki çemberinizin daralıp, yalnız kalmanıza
ve bir takım güzel şeyleri paylaşarak mutlu olmanıza engel olacaktır.
3 - Kalıplaşmış “mutlaka – asla” düşünce yapısından uzaklaşmak
Bu düşünce yapısında aşırı oranda, “olması ya da olmaması gereken” belirli hareketler ve kurallar
silsilesi vardır. Bu kurallar Rahmani ve insani maksatlı değil de, şeytani ve nefsani hesaplı ise yanlıştır ve
yaralayıcıdır. “Duygularımı daima kontrol altında tutmayalım, asla yanlış yapmamalıyım, adeta bir granit gibi
sürekli güçlü olmalıyım” gibi yaklaşımlar, fıtrata aykırıdır. Çünkü insan hata yapacak şekilde yaratılmıştır. Bu
nedenle sizin kurallarınız, düşünce ve giyim tarzınız vb. duyarlılıklarınıza aykırı hareket eden kişiler,
tahammül edilemeyen ve size sıkıntı veren kişiler halini alır. Onlar size göre ötekidir, yabancıdır, zarar
vericidir. Bu düşünce tarzına göre her şey tek tip, bir örnek olmalıdır. Çok sesliliğe tahammül yoktur. Böyle
düşünerek hayatınızı kısıtlarsınız, başkalarından bir şeyler öğrenemezsiniz. Sürekli olarak yapmalıyapmamalı, olmalı-olmamalı dersiniz. Kendinizi geliştiremez ve kendinizi sevemezsiniz, her şeyi görev haline
getirirsiniz. Kendinizden çok fazla şeyler bekleyerek, rahat edemezsiniz. Etrafınıza karşı hoşgörünüz azaldığı
gibi, kendi hareket serbestinizi de kısıtladığınız için, mutsuzluğa giden yolunuzu kendiniz açarsınız. Bütün
bunların altında; gurur, kibir, gösteriş ve taklitçilik gibi kötü huyların yattığını da unutmamalısınız.
Bu 10 ipucunu dinle ve iyi bir konuşmacı olmaya bak
Forbes dergisi çeşitli şirket ve kuruluşların sözcülerinin kürsü konuşmalarında seyircileri nasıl
tavladıklarını yazdı. İşte 10 konuşma gurusundan çeşitli taktikler:


Floyd Abrams (Cahill Gordon Hukuk Bürosu avukatı): Çok fazla konuşursanız, sıkıcı olursunuz

ve tekdüzeliğe düşersiniz. Konuşmanızı sanki iki kişinin arasında geçen diyaloglara benzetin. Böylece jargon
derdinden kurtulursunuz.


Ari Fleischer (Eski Beyaz Saray Basın Sekreteri): Konuşmanızı gazetelerin manşetten verdikleri

haberlerde kullandıkları dile benzetin. Konuşmanıza ileriye dönük tahminler ekleyin, karşıtlık ilkesini kullanın
ama gerçekçi araştırmalarla bunu destekleyin. Eğlendirici olun. Kalabalığa ulaşmak için gerekirse, kendinizi
eleştiren ve tevazu gösteren anekdotlara başvurun. Uzun konuşmayın. 40 dakikadan sonrası sıkar.


Jim Gill (Bryan Cave Hukuk Bürosu avukatı): Mizah her zaman geçerli bir yoldur. Ama taşı

gediğine oturtmalısınız. Pot kırarsanız bir daha toparlamanız çok zor olur.


Erin Gruwell (Özgür Yazarlar Derneği’nin kurucusu): Salonda en çok sıkılmış görüntüsü veren

kişiye odaklanın. Bu kişiyi canlandırabilirseniz, geri kalan seyirciler de domino taşları dökülür gibi
etkilenecektir.


Richard LaGravenese (Yönetmen ve senaryo yazarı): Konuşmanızı kağıda yazarak sahneye

kitap gibi çıkmayın. Ufak notlar alarak daha çok doğaçlama yapmaya çalışın. O notlar zihninizde kıvılcımlar
çaktırarak seyirciyi eğlendirecek ve ilgiyle dinletecek hikâyeler üretmenize yardımcı olacaktır. Böylece sahne
heyecanı da duymazsınız.


Bob Kerrey (Eski Nebraska Valisi): Konuşmanız sırasında kendinizi çok fazla kaptırmayın.

Aralarda duraklayın yoksa seyirciler aceleniz olduğunu düşünerek onları ciddiye almadığınızı sanabilir.


Jack LaLanne (92 yaşındaki fitness gurusu): Bir konuya gerçekten ve samimiyetle

inanıyorsanız; ancak o zaman onu seyirciyi canlı tutarak ve inandırarak aktarabilirsiniz. Mutlaka inandığınız
şekilde ve içinizden gelerek konuşmalısınız.
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Dick Rudder (Baker & McKenzie Hukuk Bürosu avukatı): Konuşmalarımda yasaların teknik

kısımlarından bahsetmek zorundayım ve bu son derece sıkıcı. Bunların arasından sıyrılarak sık sık seyircinin
arasına karışıp onlara sorular yönelterek atmosferi kaynatmaya çalışırım. Bunu yapabilirseniz odanın
dinamiği değişir. Ama sakın sabah saatlerinde şaka yapmayın. Çünkü henüz yeterli kafeini almadıkları için
bunu kaldıramayabilirler.


Kate White (Cosmopolitan Genel Yayın Yönetmeni): Konuşmanıza birleştirici bir teması olan

etkileyici bir hikâyeyle başlayın.


Tom Peders (Tom Peders şirketinin kurucusu): Ne zaman insanların karşısında bir konuşmaya

başlasam, John F. Kennedy’nin “Dünyayı değiştirecek şeyler söylemeyeceksiniz, çenenizi kapalı tutun” lafını
hatırlarım.

Erbakan Hocanın:
“Ya bütün dünyayı değiştirip düzelteceksiniz. Ya da, gerçek anlamda bir köye, hatta bir kişiye
bile

hükmedemezsiniz.

Dünyayı

dönüştürebilmek

için

de,

önce

kendinizi

düzeltip

hükmedebilmelisiniz!.” Prensibi ne kadar anlamlı ve önemlidir.

“Kendini bilen Rabbini bilir!”
Kişi kendisini tanıdıkça Rabbini de tanır. Kendimizi tanımak için gayret göstermeli ve eksik
noktalarımızı tespit ederek geliştirmenin yollarını aramalıyız. Yaradılış gayemizi unutmadan, insan-ı kâmil
olabilmek adına bir günümüzün diğer günümüze denk olmayacak şekilde çalışmamız şarttır.

Sorular (Kendimizi (karakterimizi) tanıma testi)
1. İnsanlarla konuşmak ve birlikte olmak beni enerjik yapar.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
2. Kimseyi tanımadığım toplantılarda rahatsız oluyorum. Buna karşılık tanıdığım kişilerle bire bir konuşmaktan zevk alıyorum.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
3. Genel olarak pratik, gerçekçi ve doğrucu bir insanımdır.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
4. Şimdiki zamana adapte olmam çok zor çünkü sık sık birden çok düşünceyi aynı anda
yapmaya çalışırım.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
5. Çabuk, yalın ve doğru karar veren bir insan olduğumu düşünürüm.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
6. Her zaman çıkış yolu bulan ve istekli biri olduğumu düşünürüm.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
7. Olaylar karşısında kararsız kalmaktan nefret ederim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
8. Kolay, çabuk alışan ve uyumlu bir insanım. Eğer son dakikada değişiklik olmuşsa onlara
uyar ve devam ederim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
9. Kendini çabuk tanıtan ve başkaları tarafından uyumlu, eğlenceli ve coşkulu biri olarak
bilinirim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
10. Yalnız zaman geçirmekten çok hoşlanırım.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
11. Teorilerden çok gerçeklerle ilgilenirim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
12. Olayları açıklarken mecazi anlamda açıklamaktan hoşlanırım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
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13. Düşüncelerimi savunmayı ve tartışmayı severim. Bazen bilgimi sınamayı severim, olayın iki
tarafını da tartışırım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
14. İnsanlar arasındaki duygular ve ilişkiler hakkında konuşmaktan hoşlanırım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
15. Eğer etraf dağınık ve düzensiz ise konsantre olamam ve gevşeyemem.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
16. Projelere konsantre olma sorunum yok sadece kendime özgü bir çalışma sistemim var.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
17. Yeni insanlarla tanışmak ve onlarla olmaktan mutluluk duyarım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
18. Birçok insanla birlikte olmaktansa, bir kaç yakın arkadaşla olup onlar üzerinde
yoğunlaşmayı severim.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
19. Pratik yolları ve sonuçları olan projeleri tercih ederim.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
20. Bilgilerim üzerinde hayal gücüne, etkilenmeye önem veririm.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
21. Diğer insanların duygularına ve ihtiyaçlarına ilgi göstermemekle suçlandım.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
22. Tamamlanmış bir projeyi kontrol ettiğimde, "liste yapmayı" severim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
23. Yeni projelere başlamayı severim; daima şu anda yaptığım proje bitmeden yenisine
başlarım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
24. Karar verirken, kararımdan başkaları nasıl etkilenir sorusu kafamı çok yorar.
a Her zaman) b) Bazen c) Doğru değil
25. İlgi merkezi olmak hoşuma gider.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
26. Başkalarına benim yaklaşmam yerine onların bana yaklaşmasını beklerim.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
27. Olayları harfi harfine konuşmak, duymak ve anlamak isterim.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
28. Yeni olasılıklar üzerine düşünmeyi severim ve "olabilir." kelimesini severim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
29. İnsanlar bazen beni çok eleştiren biri olarak görürler.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
30. Doğru olmanın yanında ince ruhlu olmakta gerekir.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
31. Olaylara kendime özgü bir yaklaşımla yaklaşırım. Başkalarının benim zaman çizelgemi
değiştirmelerinden ve özellikle son dakika değişikliklerinden hiç hoşlanmam.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
32. Zamanlama yaşamımda çok önemli bir yer kaplamaz. Son gün bana sadece olayların ne
zaman olacağının bildirgesidir.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
33. Sözlü konuşmayı her zaman yazılı konuşmaya tercih etmişimdir ve çok konuşkan biri
olmakla bilinirim.
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a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
34. İnsanlar çoğunlukla beni çekingen veya soğuk olarak algılarlar.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
35. Ben çok iyi bir gözlemciyimdir. Çevremi çok iyi gözlemlerim ve detayları çok iyi hatırlarım.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
36. Ben gelecekle ilgilenirim ve denenmemiş şeyleri denemeyi severim. Üretkenliği severim ve
rutin işlerden nefret ederim.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
37. Genelde açık sözlüyümdür.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
38. Çoğunlukla değerimin anlaşılmasını ve onaylanmam benim için çok önemlidir.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
39. Düzenli olmak benim için çok önemlidir ve her şeyin yerli yerinde olmasını isterim.
a) Her zaman b) Bazen c) Doğru değil
40. Çoğunlukla yapmam gerekenler için "liste" yapmam, fakat yaparsam, geri gidip onları
kontrol etmem çünkü yazmak onları hatırlatmak için yeterlidir.
a) Doğru değil b) Bazen c) Her zaman
Değerlendirme

(a) şıkkı çoğunlukta ise
İçine kapalı biri olmamanıza rağmen, arada sırada dünyadan çekilip kendinize zaman ayırma
hakkınız var. Gösterişi sevenlerin aksine, siz, olayları yaşamadan önce onları değerlendirmek
istersiniz. Sık sık sosyal aktivitelere katılmak, sizin enerjinizi tüketebilir. Sizin enerjinizin kaynağı, iç
dünyanızı incelemekten, edindiğiniz intibalardan ve berrak düşünmekten gelir.

(b) şıkkı çoğunlukta ise
Genelde, duygularınızla, tat, görmek, duymak gibi, bilgi toplarsınız. Dünya modeliniz,
hislerinizle

topladığınız

detayları

değerlendirmeye

dayalıdır.

Enerjilerinizi

var

olanları

değerlendirmekle harcarsınız, görülmeyen şeyler üzerine fazla zaman harcamazsınız. Genelde pratik
olursunuz ve dünya yaşamınızda sağduyunuza güvenirsiniz. Altta yatan anlamların üstüne girmeden,
her şeyi görüldükleri gibi kabullenirsiniz.

(c) şıkkı çoğunlukta ise
Siz sosyal ve dışa dönük birisiniz. Dünyayı, deneyimlerinizi, başkalarıyla paylaştığınız zaman
çok mutlu olursunuz. Başkalarıyla iletişim kurmak ve yenilikler size enerji verir. Yabancılarla bile
iletişim kurmak istersiniz. Siz, dış çevrenizle: insanlar, aktiviteler ve olaylarla çok ilgilenen birisiniz.
Başkaları, planlar kurmak, amaç belirlemek için sizin fikir danışacağınız birer aynalardır. Yalnız
olmaktan hoşlanmazsınız. Dünya bilginiz her şeyi ilk elden denemiş olmanızdan kaynaklanır.
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ÖFKELENMEK, “PSİKOLOJİK HASTALIK”TIR
Çağdaş bilim adamları: Öfke ve kızgınlığın, “aralıklı patlama bozukluğu” adı verilen,
biyolojik temelleri olan bir hastalık olduğunu söylüyor.
ABD'de 2001-2003 yılları arasında, 9 bin 282 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan bir çalışma
sonucunda öfke ve kızgınlığın, aslında bir hastalık olduğu ve "aralıklı patlama bozukluğu" olarak
adlandırıldığı açıklandı. Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü Başkanı Dr. Emil
Coccaro, "İnsanlar öfkenin sadece kötü bir davranış olduğunu ve bu tavrın düzeltilmesi gerektiğini
sanıyorlar. Bilmedikleri şey ise bunun biyolojik ve düşünsel bir yönünün bulunduğudur” diyor. Belirli
bir durumla bağlantılı olmayan biçimde birden fazla patlama ve kızgınlık durumunu ifade eden
hastalığın, "tehdit, saldırgan davranış ve eşyalara zarar verme" şeklinde de kendisini gösterebileceği,
bunun en erken görüldüğü yaşın ise 14 olduğu kaydedildi. Harvard Tıp Fakültesi'nden Ronald
Kessler de, "Bulgular, bu rahatsızlığın düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor".

Öfkeyi doğru ifade etme öğrenilince şiddet azalıyor
Gittikçe çoğalan şiddet olayları endişelerimizi artırmaya devam ediyor. Ailede, okulda, sokakta
ve televizyonda zaten var olan şiddetin okuldaki gençlere de sıçramaması mümkün değildir. Kişi ne
kadar eğitim alırsa alsın içinde yaşadığı toplumun etkilerini bir zaman sonra davranışlarında
görecektir.
İnsanları şiddete en çok iten nedenler: ailede sevgi ve ilgi eksikliği, aile içi şiddet, dinî ve ahlâkî
eğitim eksikliği, disiplin sorunları, arkadaşlıkla ilgili sorunlar, sosyal çevrenin kişiyi korumakta
yetersiz kalması ve alt kültür sorunları, medyada şiddet içeren dizi film ve programların gösterilmesi,
şiddet içeren internet siteleri, bilgisayar atari vb. oyunları, alkollü içecekler ve bağımlılık yapan
madde kullanımı, stresle başa çıkılamaması, kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmamış olması vb.
olup, bütün bunlar öfkenin doğru ifade edilmesini önlemekte ve kişiyi saldırganlığa itmektedir.
Öfke; mutluluk, üzüntü, korku ve nefret gibi günlük hayatta yaşadığımız beş temel
duygumuzdan biridir. Öfke ve saldırganlık birbirinden ayrı şeylerdir. Aslında öfke bir duygu,
saldırganlık ise bir davranış şekli olup birbirlerinden farklıdırlar. Öfke doğru olarak ifade edildiği
takdirde olumlu, sağlıklı, enerji veren, bireyi uyaran, canlandıran bir duygudur. Öfke, bazen
saldırganlığa yol açtığından ve insanların başlarının derde girip birçok problemle karşılaşmasına
sebep olduğundan, bazıları öfkelerini göstermek istemezler. Öfkenin doğru şekilde ifade edilmeyip
bastırılması, var olan enerjinin içe döndürülmesi demek olup sonucunda öfke patlamaları veya
psikosomatik hastalıklar görülebilir.
Öfkeden; “kişiyi geliştirecek şekilde uyaran” olarak istifade edilmesi ve doğru biçimde ifade edilmesi
küçük yaşlarda öğrenilir. Aile bireyleri en etkili modeldir. Bu sebeple anne-baba kendilerinin veya diğer
kardeşlerin vurmak, bağırmak, hakaret yağdırmak gibi, öfkeyi olumsuz açığa vurma tarzlarının önüne
geçmelidir. Kişi yanlış davranışları ailede görmese bile aile dışı sosyal ortamlarda da yanlış davranışlar
kazanabilir. Bu sebeple anne-baba bireye öfkeyi doğru ifade etme açısından güzel örnekler görebileceği
ortamlar hazırlamaya önem vermelidir. Bununla beraber, olumsuz bir davranışa karşı, aynı şekilde olumsuz
davranışın kullanılmasını gerektiren nadir durumlar da olabilir. Burada öfkenin saldırganlıkla ifade
edilmesinden ziyade savunma önemlidir. Kişinin karşı tarafı daha fazla saldırgan davranmasına yol
açmayacak şekilde kendisini nasıl savunacağı küçüklükten itibaren öğretilmelidir.
Hangi durumlarda öfkelenmek yersizdir ve hangi durumlarda saldırganlık yanlış ve tehlikelidir? Bütün
bunlar uygun sosyal ortamlarda bulunarak öğrenilir ve tabii dinî ve ahlâki eğitimle desteklenir. İnsanlarla
yakın ilişkiler kurdukça kişi ne gibi durumlarda nasıl davranmak daha iyi sonuçlar doğuracaktır? Hangi
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şekilde davranışlar kişinin başını derde sokacaktır. Başkaları kendilerini kontrol etmeyi nasıl başarmaktadır?
Öfkeyi en uygun ifade şekli nasıldır? Bunların hepsi yaşayarak ve engellerle karşılaşıp engellerle başa
çıkarak öğrenilir. Okul da bu konuda önemli bir eğitim yeridir. Yanlış davranışları değiştirmeye yönelik
“davranış eğitimi”, rehber öğretmenler ve din kültürü ve ahlâk dersi öğretmenleri tarafından etkili bir şekilde
ve sevdirerek verildiğinde saldırganlık ve şiddetin önlenmesinde aile eğitimini destekleyecektir.
Öfke neden saldırganlığa yol açıyor?
Öfke tepkisine sebep olan durumların başında: engellenmiş planlarımız, prestij kaybına uğratılmamız,
ailede karşılaşılan sıkıntılarımız, kışkırtma ve aşağılık duygusuna kapılmamız gelir. Bunlar gerçekten var
olabilir ya da kişi onu insanlara güvenememe, insan davranışlarını genelleme, kişiselleştirme (üzerine alma)
gibi düşünce tarzı sebebiyle var gibi algılayabilir. Şu düşünce tarzları başkalarının davranışlarını yanlış
anlamaya sebep olduğundan dikkat edilmelidir:
“İnsanlar hep benimle uğraşıyor. Beni kıskanıyor ve kimse iyiliğimi istemiyor. Bana
güvenmediği için benim isteğime karşı çıkıyor.” Oysa bunların çoğu sadece bir kuruntudan ibarettir. Yine
açlık, susuzluk, aşırı yorgunluk, bazı organik hastalıklar biyokimyasal etkilerde öfkenin daha çabuk
saldırganlığa dönüşmesinde etkilidir. Bireyin değiştirmeye çalıştığı duyguları ve düzeltmeye çalıştığı
davranışları yanlış ve zararlı alışkanlıkları, aşırı stresli durumlarda daha çabuk ortaya çıkıvermektedir. Bu
sorunlarla başa çıkma becerilerinin kazanılarak strese karşı dayanıklılığın artırılması, davranış eğitimi, öfkeyi
doğru ifade bu gibi kontrol zorluklarını önleyecektir.

“Olumlu” öfke ifadesi için ne yapmamız gerekiyor?
Öfkeyi, stres ortamı geçtikten sonra ifade etmeye başlamalıyız.
Öfke belirtilerinde sakinleşmeye çalışmalıyız.
Empati göstermeye alışmalıyız. Yani kendimizi karşımızdakinin yerine koymalıyız.
İnsanların hata yapabileceklerini kabul etmeli ve gerekirse affedip hoş karşılamalıyız..
Bir işi yaparken, ahlâk ve hukuk dışı davranışlardan uzak durmalıyız.
Gösterilen çabaya değmediği takdirde, isteğimizden vazgeçebilme olgunluğuna kavuşmalıyız.

Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey'e ünlü İslam Alimi, Şeyh Edeb-Ali'nin verdiği
öğütlerin başında “öfkesini yenmesi” geliyor:
"Oğul insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. (Ama insanlar vardır;
erdemiyle ve eserleriyle ölümsüzleşirler!) Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın,
kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgârında savrulur gidersin...
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin
gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler
ancak senin fazilet erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say, bereket büyüklerle
beraberdir.
Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her
sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin
itibar olmaz.
Şu üç kişiye acı: ■Cahiller arasındaki alime, ■Zenginken fakir düşene, ■Hatırlı iken itibarını
kaybedene.
Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğunda mücadeleden korkma; "Bilesin ki atın iyisine DORU," "Yiğidin iyisine DELİ
derler."

Öfkeyi yenmenin çaresi: “Müslümanlar Arası Diyalog ve bütün insanlarla doğru
iletişim ve dayanışma”dan geçiyor.
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“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan
korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz.”524 Evet Yüce Allah Kuran'da Müslümanların birbirlerinin
kardeşleri olduğunu bildirmiştir. Müslümanların bu kardeşlik ruhunu en güzel şekilde pekiştirmeleri,
aralarındaki farklılıkları bir kültür zenginliğine dönüştürmeleri son derece önemlidir.
Toplumlar arası diyalog, dünyanın barışa, huzura ve güvene ihtiyaç duyduğu bu dönemde daha
da önemlidir. İnsanların birbirlerine hoşgörü ile yaklaşmaları, sorunları ve anlaşmazlıkları barışçıl
yollarla çözüme kavuşturmaları, birbirlerine merhamet ve şefkat duymaları güzel ve gereklidir. Ancak,
özellikle İslam dünyasının içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda, öncelikli olarak
oluşturulması gereken; Müslümanların arasındaki diyalog, dayanışma ve hoşgörü iklimidir. Bir ve tek
olan Allah'a iman eden, aynı Peygambere itaat edip tabi olan, aynı Kutsal Kitap’ın hükümlerine uyan
insanların, aralarında anlaşmazlığa düşüp didişmeleri birbirlerine sevgi ve hoşgörü gösterememeleri,
merhametli ve anlayışlı davranamamaları, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmamaları kabul
edilebilir bir durum değildir. Olması gereken bazı uygulama ve düşünce farklılıklarına rağmen yine de
birlik ve dayanışmanın sağlanması, Müslümanların birbirleriyle samimi sevgiye, merhamete ve
şefkate dayalı bir diyalogların kurulmasıdır. İslam ahlâkının ve mümin olmanın gereği budur.
İslam ahlâkının özünde, ihtilaf ve ayrılıkları değil, inanç birliğini ve ortak değerleri temel alan bir anlayış
vardır. Müslümanlar ittifakta birbirlerini desteklemeli, ihtilaflı konularda da hoşgörülü olmalı, anlayışlı
davranmalıdır. Müslümanlar tüm insanlara, Allah'ın yarattığı ve O’nun tecellisi olan varlıklar olduklarını
düşünerek, değer verip yaklaşır. Kur’an ahlâkı, iman edenlerin diğer insanların inançlarına saygı
göstermelerini,

onların

ibadet

haklarını

korumalarını,

düşüncelerine

hoşgörüyle

bakıp

toleranslı

davranmalarını gerekli kılmaktadır. Samimi Müslüman, hoşgörülü, sevecen, yumuşak huylu ve anlayışlı
insandır. Bir Müslüman’ın, diğer bir Müslüman’la irtibatında ise her şeyden önce karşısındaki kişinin din
kardeşi olduğunu düşünmesi lazımdır. Kur’an'da iman edenlerin birbirlerinin kardeşi olduğu vurgulanmıştır:
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup
sakının; umulur ki esirgenirsiniz.”525 buyrulmaktadır. İslam ahlâkının gereği, tüm farklılıklara rağmen
Müslümanların, birbirlerinin kardeşleri oldukları gerçeğini asla unutmamalarıdır. Irkı, dili, vatanı, mezhebi,
düşüncesi, anlayışı ne olursa olsun tüm Müslümanları kardeş yapan Kur’an’dır. Müslümanlar arasındaki
kardeşlik ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğini gösteren en güzel örneklerden biri, Hz. Muhammed (sav)
ile birlikte Mekke'den hicret eden müminler ve Medine'de onlara güzel bir yurt hazırlayan Müslümanlar
arasındaki bağlardır. Mekkeli müşriklerin zulmü ve baskısı nedeniyle, Allah yolunda yurtlarından hicret eden
müminleri, Medine'de Hz. Muhammed (sav)'e biat etmiş olan Müslümanlar en güzel şekilde karşılamış,
onlara karşı büyük bir muhabbet ve meveddet (yardım) ortaya koymuşlardır. Birbirlerine yabancı iki topluluk
olmalarına, cahiliye Arapları arasında tek önemli kıstas sayılan "kabile bağı"na sahip bulunmamalarına
rağmen, imanları ve itaatleri nedeniyle örnek bir kardeşlik oluşturmuşlardır. Medineli Müslümanlar hicret
edenlere her türlü imkânı sağlamış, onlara evlerini açmış, yemeklerini onlarla paylaşmış, kendi
ihtiyaçlarından önce onların ihtiyaçlarını karşılamış, mümin kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerinden önde
tutmuşlardır. Rabbimiz, Medineli müminlerin bu güzel ahlâkını Kur’an'da şöyle anlatır: “Kendilerinden önce
o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara
verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa
bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkularından'
korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.”526

524

Hucurat: 10
Hucurat: 10
526 Haşr: 9
525
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Bu, örnek alınması gereken çok üstün bir ahlâktır. Ve iki mümin topluluğun birbiri ile ilişkisinin nasıl
olması gerektiğini gösteren çok önemli bir olaydır. Peygamber Efendimiz (sav) ise, Müslümanlar arasında
dayanışmanın nasıl olması gerektiğini bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır: “Müslümanların kendi
aralarındaki merhametleri, saygı ve dayanışmaları tıpkı bir vücut gibidir. Vücutta bir uzuv
rahatsızlandığında diğer uzuvlar onunla birlikte aynı acıyı çekerler ve uyumazlar.”
Samimi iman eden kişiler arasındaki ilişki: Bir diğerinin Allah'tan korkup çekinmesine,
Rabbimize duyduğu içli sevgiye, yaptığı salih amellere, gösterdiği güzel ahlâka göre şekillenir. Eğer
bir kişi hayatını Allah yolunda vakfetmiş olduğunu tüm tavır ve davranışları ile ispatlıyor, her anında
Allah'ın rızasını ve rahmetini gözeterek güzel davranışlarda bulunuyorsa, müminler o kişiye karşı
sevgi ve saygı besleyecektir. Müslümanların birbirlerine olan sevgi duyguları ve kalplerinde
birbirlerine karşı hiçbir olumsuz his kalmaması, Allah'ın müminlere büyük bir lütfu ve nimetidir.
Ahirette tam anlamıyla yaşanacak olan bu nimet Kuran'da şöyle bildirilir: “Onların göğüslerinde
kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.”527
Dolayısıyla Müslümanlar, dayanışmanın, kardeşliğin ve birlik duygusunun büyük bir nimet
olduğunun bilincinde davranmalı ve bu birliğin korunması için sabırlı ve iradeli olmalıdırlar. Enfal
Suresi'nin 1. ayeti "... Eğer mü'min iseniz Allah'tan korkup-sakının, aranızı düzeltin ve Allah'a ve
Resulü'ne itaat edin." Müslümanlara birlikte davranmalarının önemini bildiren bir diğer ayettir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ise, Müslümanların ortak hareket etmelerinin önemini bir
Hadisi Şerifinde şöyle ifade etmiştir: Mümin, her durumda affedici olmakla yükümlüdür, ancak
karşısındaki kişi üstelik bir Müslüman’sa, onunla din kardeşi olduğunu, her ikisinin de Allah'tan
korkup sakındığını, Peygamber efendimiz (sav)'e itaat ettiğini, helal ve harama titizlik gösterdiğini
düşünerek çok daha sabırlı davranmalıdır.
Eğer bir kişi hayatını Allah yolunda vakfetmiş olduğunu tüm tavır ve davranışları ile ispatlıyor,
her anında Allah'ın rızasını ve rahmetini gözeterek güzel davranışlarda bulunuyorsa, müminler o
kişiye karşı sevgi ve hürmet duyacaktır. “Birbirinize hased (çekememezlik) etmeyiniz. Birbirinizle
buğz (düşmanlık) etmeyiniz. Birbirinizle iyi ilişkileri kesmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirip
küsüşmeyiniz ve ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz”528 hadisinin emrine göre davranmalıdır.

Örnek Müslümanlar, kendileriyle aynı inancı paylaşan, Kuran'a uyan, Allah'ın
emirlerine göre yaşayan ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetine yapışanları kardeşleri
olarak görüp koruyacak ve birbirlerinin velileri olduklarını asla unutmayacaktır.
Müslüman, din kardeşinin her zaman için iyiliğini istemesi gerektiğinin, kendisini düşündüğü gibi onu
da düşünmesi gerektiğinin, herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda da sabırla, şefkatle ve sevgiyle
karşılık vermesi gerektiğinin bilincindedir. Müslümanlar din kardeşleri ile aralarındaki ilişkide, karşı tarafı
incitecek bir söz söylemek, öfkelenmek, saygıya uygun olmayan tavırlar sergilemek gibi birlik ruhunu
zedeleyecek her türlü yanlıştan sakınmaları emredilir. Her mümin bir diğerine karşı olabildiğince fedakâr ve
sabırlı hareket etmeli, onun iyiliğini istemeli ve vefasızlık göstermemelidir. Bu, gerçek ve samimi sevginin
gereğidir, tüm müminlerin benimsemesi gereken üstün bir ahlâk örneğidir. Bir Kuran ayetinde,
Müslümanların din kardeşleri için şöyle dua ettikleri bildirilir: “Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki:
'Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere
karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.”529 Allah Kur’an'da
müminlere "çekişip birbirlerine düşmemelerini"530 emretmekte ve bunun Müslümanları zayıflatacak bir
527
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durum olduğunu bildirmektedir. Bir başka ayette de şu şekilde emredilir: “Kendilerine apaçık belgeler
geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir
azap vardır.”531 Vicdan ve aklıselim ile hareket eden, kendi çıkarlarını değil adaleti gözeten bir müminin
diğer iman edenlerle ittifak sağlayamaması, sürekli bir anlaşmazlık içinde olması mümkün değildir. Elbette
Müslüman toplumlar arasında, bölgesel, kültürel ve geleneksel bazı anlayış ve uygulama farklılıkları olabilir.
Farklı yorumlar, farklı görüşler, farklı mezhepler olabilir ve son derece tabiidir. Olmaması gereken, bu
farklılıklar nedeniyle bir Müslüman toplumun veya grubun diğerine nefret beslemesi, onunla diyalogu
kesmesi, ortak dertlerde ve değerlerde birlikte hareket etmeyecek kadar diğerini yabancı ve hatta hasım
olarak görmesidir. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Müslümanlar arasındaki diyalogda tevazu esas
prensiptir. Tevazudan uzaklaşanlar, kendilerini ve kendi fikirlerini mutlak doğru olarak görecek, kendilerinden
farklı düşünenleri küçümseyip onlara düşmanlık besleyecektir. Kendi görüşlerinin mutlak doğru olduğundan
hiç kuşku duymadıkları için, kendilerini hiçbir zaman sorguya çekmeyecek ve dolayısıyla daha iyiye, daha
doğruya gidemeyeceklerdir. Sadece kendi yorumunu beğenip bununla övünenlerin durumuna Kuran'da, "...
Onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) kitaplar halinde böldüler; her bir grup, kendi ellerinde olanla
yetinip sevinmektedir."532 ayetinde dikkat çekilmiştir. Bu, Allah'tan korkup sakınanların ve Ahiret gününde
hesap vereceğine iman edenlerin şiddetle sakınıp korunmaları gereken bir cahilliktir. Bu konunun önemini
fark edenlerin, diğer müminleri de parçalanmaktan, dağılmaktan, ayrılmaktan sakındırmaları, Müslümanların
Kuran ahlâkında ittifak etmelerini sağlamak için gayret etmeleri gerekmektedir.

Yahudi, Hıristiyan ve Putperestlerle diyalog ve ittifak başlatıp, Müslümanlarla irtibatı
koparan ve ihtilaf çıkaran kimseler ya cahildir, veya haindir!
Örnek Müslümanlar, tüm insanlara Rabbimizin tecellileri olduğunun bilinciyle sevgi, merhamet
ve şefkatle yönelmelidir. Çünkü Müminler kendileriyle aynı inancı paylaşan, Kuran'a yapışan, Allah'ın
emirlerine saygı duyan ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetine uyanları ise kardeşleri olarak
görüp birbirlerinin velileri olduklarını unutmayan kimselerdir. Yapılması gereken, farklı Müslüman
topluluklar arasında olabilecek kültürel ve geleneksel farklılıklar ve bazı görüş ayrılıkları nedeniyle
hizipleşmekten vazgeçmek, bunları sürekli ön plana çıkarıp ihtilafa zemin hazırlamak yerine, Kuran
ahlâkını yaşamakta ittifakı desteklemektir. Müslümanlar ittifakta birbirlerini desteklemeli, ihtilaflı
konularda da hoşgörülü olmalı, anlayışlı hareket etmelidir.
Özellikle bu konunun öneminin farkında olan samimi Müslümanlar ve İslam dünyasının önde
gelen düşünür ve aydınları bu hususta yoğun girişimler ve projeler üretmeli, Müslümanlar arasında
birlik ve beraberliği teşvik etmelidirler. Müslüman dünyası içinde sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü
üzerine kurulu bir dayanışma inşa edilmelidir. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, İslam ahlâkının
özünde, ihtilaf ve ayrılıkları değil, inanç birliğini ve ortak değerleri temel alan bir anlayış hakimdir. Hz.
Muhammed (sav), "Size iki şey bırakıyorum onlara sımsıkı sarıldıkça asla dalalete düşmeyecek ve
sapıtmayacaksınız: Kur’an ve benim sünnetim" sözleriyle Müslümanlara uymaları gereken yolu
göstermiştir. Bizlere düşen bu yolda gitmektir. Hak dine uymak ve ayrılığa düşmekten sakınmak,
Rabbimizin tüm inananlara emridir. Tüm Müslüman sivil toplum kuruluşları, çeşitli organizasyonlar,
vakıflar, medya mensupları, kanaat önderleri; Müslümanlar arasındaki ayrımların giderilmesi, birlik ve
beraberliğin sağlanması için çaba göstermelidirler. Her Müslüman birey, gittiği camide, okuduğu
okulda, iş yerinde, ziyaret ettiği internet platformunda, üyesi olduğu vakıfta veya kuruluşta,
Müslümanların birliği için çaba göstermeli, diğer Müslümanları bu konuda teşvik etmelidir.

Gelin, Rabbimizin Kur’an'da buyurduğu gibi ve Peygamber Efendimiz (sav)'in vasiyet ettiği
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gibi, Müslümanların arasını bulalım. Birbirinin camisinde namaz kılmayan, selamlaşmayan,
birbirinin yazdığı kitabı okumayan, ufak bir fikir farklılığı nedeniyle kardeşini düşman sayan
Müslümanların arasını bulalım. Bu gibi yapay ayrımlar kalksın. Allah'ın evleri olan camiler, şu
veya bu grubun, şu veya bu mezhebin değil, tüm Müslümanların mescidi olsun. Her Müslüman
birbiriyle selamlaşsın, birbiri ile sohbet etsin. Birbirine hoşgörü göstersin. Cemaatsel veya kişisel
uzlaşmazlıklar son bulsun. Ve tüm Müslümanlar, elbirliği yaparak, tevazu ve hoşgörü içinde, Allah'a
daha çok yakınlaşmak, O'nun dinine daha çok hizmet etmek için çalışsınlar. Ve Allah'ın bizlere
verdiği şu emri hiçbir zaman unutmasınlar: “Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.
Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını
uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun
kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle
açıklar.”533
“Eleştiri ahlâkı”nı öğrenmemiz gerekiyor; çünkü, “Kem alatla, kemalat olmuyor!”
Acaba, bu bereketli topraklarda ayvadan nara her türlü şey yetişir de neden eğitici ve eğrileri giderici

eleştirmen yetişmemektedir? Eleştirmen adına bir elin beş parmağını bulmayacak kadar az sayıda ismin
sürekli ortaya sürülüp yıllar yılı bu isimlere yeni bir isim bile ekleyememek nasıl bir güdükleşme alametidir.
Kafasını uzatıp geri çekilen, sövüp kaçan, belden aşağı vurup tüyen isterseniz sürüsüne bereket.
Ama bunların hiçbiri cesaret örneği sergileyemediklerinden ya duvarın arkasına sığışırlar ya da
düşünür pozisyonuna bürünmek adına avuçlarını perdeleyerek yüzlerini saklarlar.
Eleştiri kavramını, yaralayıp etkisiz hale getirdikleri kişiler karşısında sadece bir kamuflaj kılıfı
gibi kullanırlar. Yapıcılıktan hiç nasiplenmedikleri için tamirat ve tadilattan bahsetseler de yıkım ekibi
gibi çalışırlar. Karşıdakini evrensel ölçütleri esas alarak değil kendi meşreplerini baz alarak
değerlendirmeyi tenkit sayarlar. Eleştiri adıyla ileri sürülen şey aslında mahalle kavgasına
entelektüellik sosu vermekten ibarettir. Surata indirilen uçar tekme ile arkadan fırlatılan haksız ve
ilintisiz itham arasında şiddet açısından fazla bir fark yoktur. Maksat ‘dostlar eleştiride görsün’
vaziyeti alarak asıl niyeti gizlemektir.

Hâlbuki eleştiri bir sonraki durumu bir önceki durumdan daha pozitif bir şekle dönüştürme
gayretidir. Bir beğenmeme durumundan neşet etse de aslında şefkatli bir tamir ve tedavi
yöntemidir. Daha iyi ve daha güzel amaçlar bu hoşnutsuzlukla beslenir. Ne yazık ki
memleketimizde eleştirmenlik hiçbir şey bilmeyen ve beceremeyenlerin mesleği haline gelmiştir.
Savunmaları da; “Ben olsaydım daha iyisini yapardım” gibi gülünç bahanelerdir. İyi şiir
yazamayanların tutup sıkı şairleri eleştirmeye kalkması, düz yazıda bile iki adım yürüyemeyecek
kadar mecalsiz kalemlerin meviza tonunda gönüllü kılavuzluğa soyunmaları göstermektedir ki,
derinlerde savunma mekânizmalarını devreye sokmayı gerektirecek şiddette bastırılamamış bir
kıskançlık hali sezilmektedir.
Hem eleştiriyi kasıtlı kusur arayıcılıktan, saplantı ve takıntılardan ayırt edebilmeleri, hem de yapıcı ve
yararlı tenkit ve teklifler üretmeleri için aşağıdaki düsturları özellikle “dindar ve muhafazakâr münekkitlerin”
dikkatlerine sunuyorum:
– Eleştiri eğreti bir bilgiyle karşıdakine nizam verme değildir. Derin bilgi ve analiz gerektirir.
Eleştirilen noktanın yerine neyi getireceğini bilmeyen, neye istinaden konuştuğundan habersiz kişi
hiçbir yere gidemez, zira yakayı ele vermiştir. Çünkü ortalık karıştırıcı yani fesat çıkarıcı konuma
düşmüşlerdir.
– Kendini haklı çıkarmak için, bir yazıdan sadece işine yarayan belli bir bölümü alıp muhalefet
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ettiği savını kuvvetlendirmeye çalışan kişi münekkit değil, kendi önyargılarının ve saplantıların esiri
ve kölesidir. İki satır öteye gitmeyi istemez, çünkü iki satır ötesi sözde eleştirmenin kozunu elinden
alabilir.
– Eleştiri saygı çerçevesinde ve belli bir mantık bütünlüğü içerisinde yürütülmelidir. Aksi
takdirde yapılan şey saldırı ve hakaret seviyesine düşecektir. İslam ahlâkından bahsedip de öbür
yandan sırf haklı çıkmak adına kul hakkını çiğnemek pahasına eğreti gerekçe ve zanni bilgilerle
muhatabı tahkir etmek, ahlâki literatürü kendi lehine kullanışlı hale dönüştürmekten başka bir şey
değildir. Haklı olma alanımız daraldığında “hakikat kazansın!” demek yerine “ne olursa olsun ben
kazanayım” diyerek ayet ve hadisleri eğip bükerek yerli yersiz malzemeye dönüştürmek ise tek
kelimeyle “kaş yapıyor görüntüsüyle göz çıkarmak” girişimidir. Zira “kem âlatla kemalat olmaz, -kötü
aletle iyi (olgun) işler başarılmaz-”
– Eleştirmen eleştirdiği konuya öylesine hâkimdir ki, söz konusu konu ve kişinin manevi
haklarına halel gelmemesi için ayrıntıyı bile dikkatle gözetir. Kendi anlamak istediği gibi değil,
muhatabının anlatmak istediği şekilde konuyu anlamaya yönelir. Eğer eleştirmen bu vasfı haiz
değilse ukalalık ve bozgunculuğa daha yakın ve yatkın kişidir.
– Eleştirmen literatürü yerli yerinde kullanmasını bilmelidir. Hele dinî literatürse sadece
duyumlara ve yorumlara dayanan iddialardan vazgeçmeli, nefsine ve sinirlerine hakim hareket
etmelidir. Oysa ukala ve bozguncu kişi sağdan soldan duyduğu terimleri art arda dizerek bir şeyler
söylediğini zannetmektedir.
– Sorumsuz ve olumsuz eleştirmen; eteklerinde taş taşıyan sokak çocukları gibidir. Sırası
geldiğinde “reva mı?” diye sormasına gerek kalmadan bu taşları fırlatacağı kişiyi kendisi
seçmektedir. Öyle ya taş varsa taşlanacak kişi de gereklidir, eğer yoksa derhal bulunup ihdas
edilmelidir. Bozguncu eleştirmen kendisiyle sorunu olan kişidir. Kendi üzerinde toplaması gereken
dikkati, başkası üzerinde harcayan müsriftir. Bu bir nevi, topu taca atış ve kaçış alametidir. Kendi
evine varoluş sokaklarını takip ederek değil, karşı oluş bulvarlarını dolaşarak varmayı denemekte ve
boşuna terleyip tepinmektedir. Çünkü her defasında evine varamadan gece yarısı sokakta bir başına
kalan divanedir.534
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DOST UYARILARI VE BABA NASİHATI!
Bir Gönül Yolcusuna
Besmele ve hamdele ile başlıyor, sizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Ey can yoldaşım! Gel artık, gerçek huzuru arayalım, sonsuz mutluluğu yakalayalım... Bunun için de
zahiren ve ruhen kötülük ve kirlerden uzaklaşıp, Rabbimize yaklaşalım. “Allah’a doğru kaçın!”535 emrine
uyup, nefsü hevadan ve fani bağımlılıklardan sıyrılıp, Dosta doğru yol alalım...
Bize Allah’ı hatırlatan, Allah’a yaklaştıran ve Allah yolunda kullanılan her şey berekettir, hayırdır:! Ama
bize Allah’ı unutturan, ibadet ve istikametten uzaklaştıran, gaflet ve günaha bulaştıran her şey beladır,
masivadır. Evet, ey sırdaşım! Asıl bela Allah’ı unutmak ve Ondan gafil yaşamaktır... Bütün varlıkları ve
olayları O’nsuz düşünmek ve değerlendirmek şirkin başlangıcıdır. O’nun takdir, taksim ve tanziminde kusur
vehmetmek Ona itiraz ve isyandır. Onun verdiğine kanaat etmemek ve nimeti başkasından bilmek ise,
nankörlük ve iyiliği inkârdır. Oysa “Her kim, ihsan sahibi olarak (Allah’ın huzurunda imtihan veriyor
şuuru ve sorumluluğuyla ve herkese iyilik ve ikram duygusuyla davranarak) yüzünü (yönünü ve
gönlünü) Allah’a teslim ederse artık o asla kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır ve bütün işlerin
sonu Allah’a varır”536
Gel arkadaşım! “Ben Rabbim’e gidiyorum. O beni (Hakikat ve vuslat yoluna) erdirecektir:”537
diyen Hz. İbrahim gibi, Dosta gidelim... Yüzümüzü ve yönümüzü masivadan çevirip Mevlamıza dönelim.
“Doğrusu Ben, Rabbime muhacirim”538 diyen Hz. Lut gibi, Allah’a hicret edelim. “Her nerede (ve ne
halde) bulunursak bulunalım O bizimle beraberdir”539 öyle ise, biz de O’ndan utanalım, O’nu
unutmayalım!. Zikirsiz, fikirsiz ve şükürsüz olmayalım. Çünkü tezekkürsüz teselli bulunmaz. Tefekkürsüz
tecelli olmaz.. Teşekkürsüz nimet ise temelli kalmaz!.. Biz O’nunla olursak, “O’da bizimledir.”540 Biz Onu
zikrederken, oda bizi zikretmektedir”541 Allah bizimle olursa üzüntü ve keder gidecek, hakiki huzur ve
mutluluk gelecektir.” Evet Ey Canım! Allah kuluna kâfi değil midir? O’nu bulan neyi kaybetmiştir? O’nun
rızasını kaybeden neyin sahibidir?

Kalp, Beytullahtır. Kalp Allah’ın Arşıdır. Öyle ise, Allah’ın evini, masivadan (Allah’tan
gayrısından) temizlemek lazımdır. Gönül sarayını, sahte mabutlardan arındırmadan, Alemlerin
Sultanı oraya misafir olmayacaktır. Hadiste buyrulduğu gibi “Gönül, Allah’ın Arşı” olduğundan,
“Arşı yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar (devamlı) Rablerini hamd ile tesbih
ederler.”542 Demek ki zikirle beslenmeyenler, Arş’ullahı taşıyamayacaktır. “(yer) Üzerindeki her
şey fanidir (Gelip geçici birer gölgedir) Hakiki ve daimi varlık ise sadece Celal ve İkram sahibi
Rabbin vechidir”543 ayetinin sırrını anlamalı, hayata bu gözle bakmalıdır.

Bunun içindir ki,
Hz. Ebubekir: “Her neyi gördümse, Ondan önce Allah’ı gördüm”
Hz. Ömer: “Her neyi gördümse, ondan sonra Allah’ı gördüm”
Hz. Osman: “Her neyi gördümse, Onda Allah’ı gördüm”
Hz. Ali: “Her neyi gördümse, Onunla Allah’ı gördüm” diyordu.
Bunun içindir ki; Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz: “Beni gören, Hakkı görmüş olur” buyuruyordu.
Hz. Ebubekir, Her şeyi yapan ve yaratan bizzat Allah olduğuna yakinen ve peşinen inanıyor...
Vahdetten kesrete, merkezden muhite iniyor... “Tümdengelim” metoduyla önce Halık’ı hatırlıyor,
535
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sonra mahlûka intikal ediyordu.
Hz. Ömer, “Tüme varım” metoduyla, gördüğü her şeye, onu böylesine mükemmel kılan Rabbini
tefekkür ve tezekkür ediyor, vahdeti şuhuda eriyordu.
Hz. Osman, her şeyde ve her yerde Allah’ın cemal ve celal sıfatlarının tecellisini görüyor...
O’nun kudret ve rahmet eserlerini seyrediyordu.
Hz. Ali ise, görünen her şeyin ve gelişen her hadisenin, Allah’ın hilkat ayetleri ve hikmet
alametleri olduğunu biliyor... Bunların delaletiyle, bu alemde seyredilen resimlerin “Musavvir” olan
Ressamını, görünen harika sanat eserlerinin “Bari” olan ustasını hatırlıyor ve hayran kalıyordu.
“İbret ve hikmetle seyret âlemi
Hayran kalmaz isen, aklın ermiyor!
Edep ve hürmetle zikret Rabbini
Feyiz almaz isen, aşkın yetmiyor!”
“Zikirle eryecek kalbindeki kir
Mü’mine şifadır, şeytana zehir
Tevhitle tazele, iman da eskir
Zikirle sulanmazsa, irfan bitmiyor”

Haydi kardaşım!. Vakit geçiyor, artık yola çıkmak zamanıdır. Ruhun kanatlarıyla, zikir ve
fikir yakıtıyla, Lamekân iklimine, Ezel ve Ebed Sultanının sırlar semtine doğru uçmalıdır. “Allah
bizimle” diyebilmek için, önce bizim “O’nunla olmamız” lazımdır. Görünüşte halk ile, gönülde
Hak ile bulunmalıdır. Mahlûkata, Halık’ın hatırı için yaklaşmalıdır. “Allah’a inabe edip, Ona
yönelen, Hakikate ve hidayete ulaşacaktır”544 Allah, kendisini zikredenle birlikte oturacak (Hadisi
Şerif) ve “Onların kalplerini rabıta ile kendisine bağlayacaktır”545 “Zikirden hoşlanmayan, kalpleri
kuşatan ve Allah’ı unutturan şeytan’dır”546
Unutma ki, tembellikle Tur dağına çıkılmaz.... Vesvese ile vuslata varılmaz... Şeytanın
işgaline uğrayan, gaflet ve şehvet bulutlarıyla kaplanan gönül sarayımızı fikrullahla fethedip,
zikrullah’la zapt edip, takva ile temizleyemez isek, orası tecelli makamı olamaz!.. Kuru temenni
ile tencere dolmaz. Keşke ile, keşkek pilavı pişip sofraya konulmaz. Yağ lazım, pirinç lazım ve
pişmesi için ateş lazım... Birazcık malzememiz bulunsa bile, bunlar aşksız, ateşsiz pişer mi? Ve
zikrullah olmadan, kalbe ateş düşer mi? Lafçılık ve falcılıkla yol alınmaz!.. Yâre varmak için
yürümek gerek... Dosta ermek için erimek gerek...
Hep, Allah’a ulaşmak ve O’nun huzurunda kalmak istediğimizi söylüyoruz... Ama, günde yarım saat
bile, O’nun zikriyle ve Kur’an’ı Kerim’le meşgul olamıyoruz.. Bu ne büyük çelişkidir? Allah’ı aradığımızı
söylüyor, ama Allah’ın evleri olan camilere uğramıyoruz. Gecelerimiz, seherlerimiz yatakta geçiyor, teheccüt
için

kalkamıyoruz.

Yani Allah’ı

ipek

döşeklerde

arıyoruz..

Nefsi

cihadımıza

önem

ve

öncelik

vermediğimizden, siyasi ve sosyal cihadımızda da başarısız ve bereketsiz oluyoruz...
Velhasıl, fırsat henüz elde iken, rahatımızı bırakıp ruhumuza dönmeliyiz. Şehvet ve şekavetten
uzaklaşıp, şefkate ve şefaate yönelmeliyiz... Fani ve fena olan şeylerle eğlenmeyi bırakıp, zikir zevkine,
şükür ve teslimiyet şevkine düşmeliyiz.. “Allah’a hürmet, mahlûkata merhamet” sırrına erişmeliyiz. Ve bu şuur
ve huzurla, tebliğ ve teşkilat hizmetlerine daha bir gayret ve ciddiyetle eğilmeliyiz.
Derviş olmak için dünyalık değersiz şeylerden geçmeğe ve nefsimizi devirmeğe gayret etmeliyiz.
Allah’ın bize verdiklerini, biz de Allah yolunda verebilmeliyiz... Ermişliğe dervişlikten, dervişliğe vermişlikten
544
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gidilir. Tam aksine, şöhret ve menfaat devşirmek için derviş rolü oynamak sahtekârlık değil midir? Her
arzumuzu Allah’tan istemeli, Allah’tan bilmeli ve sadece Allah’tan beklemeliyiz. Maddi ve manevi, her türlü
nimet ve faziletin sadece ve yalnız Allah’ın elinde ve taktirinde olduğunu bilmeli ve bütün gönlümüzle O’na
yönelmeliyiz. Allah’ın yolunda sabır, sadakat ve teslimiyet göstermeliyiz. Mevla yardımcımız olsun. (Amin)
Sizi Allah’a emanet ediyor, gönül yolculuğunda başarılar ve ebedi mutluluklar diliyorum.

Bir Dosta Mektup
Allah’ın adıyla başlıyor ve sizi hasretle kucaklıyorum. Bu mektubu, Rabbimizin rızasını ve
sizlerin duasını kazanmaya vesile olur ümidiyle yazıyorum.
Aziz Kardeşim; küçük günahlarda inat ve ısrar etmek, büyük günahlara kapı açacaktır. “Ben
büyük işlerin

adamıyım , böyle

aldanmadır. Bugün, her meslekte

basit meşguliyetlerle
başköşeye

harcanmamalıyım” düşüncesi gurur ve

oturanlar, düne

kadar ayak işleriyle

uğramış

insanlardır. Çünkü, minarenin şerefesine merdivenlerden çıkılır. Arkadaşlık haklı ve hayırlı yolda:
“Peki!.. Hayhay! Eyvallah!” diyebilmekle olgunlaşır ve devamlılık kazanır. İtiraz ve ihtilaf dostlukların
düşmanıdır. “Kendimizde bir şeyler vehmetmek, ve bizsiz bazı işlerin yürümeyeceğini zannetmek”
büyük hatadır. Kuvvet ve kudret sahibi yalnız Cenabı Hak’tır. Ve Rabbimiz hiç kimseye

ihtiyaç

duymayandır. Allah, Nemrut’u bir sivrisinekle kahretmiş ki, peygamber orduları ve İslam pehlivanları
şımarmasın... Allah, filleri Ebabillerle mahvetmiş ki, gafiller gurura kapılmasın. Oysa Filin sadece iki
kulağına bile onlarca ebabil kuşu saklanır...

Can yoldaşım; İnsan

yorulabilir, ama yılmamalıdır. Maraton koşusunda, bazen hız kesip

dinlenebilir, ama yarış yolundan çıkıp, ağaç gölgesine

uzanmak ve uyumak, devre dışı kalmaktır.

Düşmanlarını idare etmek ve hasımlarının zararını en aza indirmek te akıllılıktır. Ama dostların, biri birini
idare etmeğe kalkışması yanlıştır. Çünkü bu durum aradaki itimat ve itibarı zayıflatır.

Sevgili Dostum! Hasta vücutlar, nasıl ağır ve başarılı işler yapmazsa; hasta ruhlar da, hayırlı
hizmet ve ibadetleri taşıyamazlar. Yani, tembellik ve tedbirsizlik, tevekkül değil, bir ruh hastalığıdır. Kendi
tembelliğinin suçunu takdire yüklemek şeklindeki bir anlayış ise sakattır ve safsatadır. Hizmette tembellik ve
tehircilik, ibadette ise gevşeklik ve gelişi güzelcilik , iman akülerinin zayıflığındandır. Nefsimize nasihat ve
zikrullahı artırmakla, iman akülerini yeniden doldurmalıdır. Din, nasihattır. Hepimizin ve her halde nasihat ve
sohbete ihtiyacı vardır. Çünkü sohbet marifeti .. Marifet muhabbeti.... Muhabbet uhuvveti... Uhuvvet ise
gayret ve muvaffakiyeti doğuracaktır. Kur’an’da “Eleysellahü bikâfin abdeh- Allah kuluna kâfi değil
midir?” buyrulmaktadır. Allah’ın rızasını ve vaad buyurduklarını yeterli görmeyen .. Daha fazlasını ve hemen
isteyen gafilleri doyurmak imkânsızdır. Çünkü böyleleri, hakikati bırakıp hayal peşinde koşanlardır. Bunlar
manevi açlığa mahkum insanlardır ve asla doymayacaklardır. Hz. İdris’in (A.S) buyurduğu gibi : “Yetecek
kadarla yetinmeyene, hiçbir şey yeterli olmayacaktır. “Oysa “Kalpler ancak zikrullahla doyacak ve
huzur bulacaktır”

Ey benim sadık arkadaşım, bazen resmen, hatta fiilen teşkilat hizmetlerinin dışında
tutulmamız ise:
a- Fiziksel gayretlerden fikirsel derinleşmeye yönelmemizi sağlamak ve daha zorlu ve onurlu bir
geleceğe hazırlanmak
b- “İbadete ibadet etmek” veya “hizmete hizmet etmek” yanlışlığından, yani “davamızı, nefsimizi
tatmin aracı görmek” hatasından kurtarılmak
c-Çevremizde oluşan haset ve hıyanet nazarlarından bizi uzaklaştırıp, manevi bir koruma altına
almak
ç- Sabır, sükûnet ve teslimiyet duygularımızı sınamak ve olgunlaştırmak gibi hikmetlere yönelik
bulunmaktır. Yoksa, Cenabı Hak, her şeyde olduğu gibi, bizimle ilgili de hata ve haksızlık yapmaktan
münezzeh ve müberradır.
Kendinizi, “Kullanıp atılan, artık işe yaramaz ve ihtiyaç duyulmaz” birisi olarak düşünmek,
şeytandandır. Şeytan, böylece bizi, ümitsizliğe ve gayretsizliğe düşürmek amacındadır.
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Rahmetli üstadımızdan dinlemiştik:
Yıllar önce, Diyarbakır Ergani üzerinden Elazığ- Palu’ya katırlarla yük taşırken, geceye kalmamak
ve biran evvel yerine ulaşmak düşüncesiyle, yüksek ve yorucu bir tepedeki Zülkif (A.S)’mın makamını
ziyaret edemeyen ve bu duruma çok üzülen bir derviş anlatıyor:
Eve gelip, yatsı namazından sonra uyudum, Rüyamda nurlar ve hoş kokular saçan bir zat
geldi ve Zülkif A.S. olduğunu söyledi. Bana “Sen, samimiyetle bizi ziyaret etmeyi arzuladın. Ama
haklı olarak kervandan ayrılamadın.... Bu iyi niyetin ve hürmetin nedeniyle, işte seni ziyarete ben
geldim... Ve eğer tutacaksan sana bir nasihat etmek isterim.... “Ne yaparsan yap, ölmeden Allah’ın
rızasını kazanmaya bak! .. Eğer Allah’ı razı edemezsen, bütün nebiler baban, atan olsa, yine seni
asla kurtarmaz!”
Evet, Allah’ın rızası ise genellikle şu iki esasa bağlıdır:
1- Allah’ın dinine ve davasına , sonuna kadar hizmet ve sahiplik etmek....
2- Allah’ın dostlarına hürmet ve muhabbet beslemek ....
Aziz kardeşim .... Musibetler, bizleri manen pişirmek ve yetiştirmek için bir nevi ikaz ve de ilaçtır.
İnsanlar tarafından yanlış anlaşılmak veya hiç anlaşılmamak, ve hatta bu yüzden hakarete uğramak
ve dışlanmak da bir imtihandır. Hz. Yakup bile, hem de öz oğulları tarafından “şaşkınlık ve bunamışlıkla”
suçlanmıştı.547 Ama bütün bunlara karşı, yine O’nun gibi: “Ben bu büyük acımı ve tüm sıkıntılarımı
sadece Allah’a arz ediyorum (Başka hiç kimseye ne minnet ediyorum, ne de medet bekliyorum.)
Ve Allah’ın lütfuyla sizin bilmediğiniz (ve akıl erdiremediğiniz) şeyleri de biliyorum.”548 diyebilme ve
dayanabilme olgunluğuna ulaşmalıdır. Çünkü eğer sabredebilirseniz, zaman gelecek, hain ve hasetçi
kardeşlerinin Hz. Yusuf’a dedikleri gibi, insanlar sizlere de “Allah’a yemin ederiz ki, gerçekten Allah
seni

bizlere

üstün

kılmıştır. Doğrusu

biz sana karşı

suçlu (ve mahcup)uz.” demek zorunda

549

kalacaklardır.

Velhasıl, toplumdan, teşkilattan ve cemaattan

uzak tutulmak bir hizmet

erbabı için çok zor ve

sıkıcıdır. Onun çektiği, bir nevi zindan hayatıdır. Ama bütün bu sıkıntılar bile, isyankâr ve günahkâr bir
duruma düşmekten bin kere hayırlıdır. Bu nedenle, Hz. Yusuf iftiraya uğrayıp zindana atılırken, Allah’a
şöyle şükür ve dua ediyordu. “Ey Rabbim! Bu zindan benim için, bunların davet ettikleri kötülükleri
yapmaktan daha sevimli ve hayırlıdır.”550
Ey dostum! Bizler başkalarına sabır, sadakat ve gayret tavsiye ederken, kendimiz bunlara aykırı
hareket edersek bunun vebali ağırdır. Bu mektubu Şuayb A.S.’ın Kur’anlaşan sözleriyle bağlayalım: “Ben
(sizi çağırdığım doğrulara) ve size koyduğum yasaklara ters düşmek istemiyorum. Ben gücüm
yettiği kadar yapıcı ve yararlı bir (örnek) olmaya çalışıyorum. Başarım ise ancak Allah’ın
yardımıyladır. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve dönüşüm de sadece O’nadır.”551
Sizi Allah’a emanet ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Oğluma Nasihat
Oğlum! Bir insanın, hem maddi hem manevi yönden, kendisinden üstün olmasını isteyen ve
bununla övünen ve sevinen, asla kıskançlık ve düşmanlık düşünmeyen tek kişi babasıdır... Evet, belki
şuursuz babalar, evlatlarının sadece dünyevi rahatlarını ve menfaatlerini gözetirler. Ama, gerçek iman
olgunluğuna

ulaştırılan kimseler

ise;

çocuklarının, öncelikle ve özellikle

uhrevi selametini

ve ebedi

saadetini düşünürler... Bu nedenle, baba nasihatine kulak tıkayanlar ve hesaba katmayanlar, sonunda
pişman ve perişan duruma düşerler. Öyle ise iyi dinle...

Bak Yavrum, İnsanlara vereceğin ilk intiba oldukça önemlidir ve seni tanıyanlarda
oluşacak ilk kanaatler kolay kolay değişmeyecektir. Bu nedenle sivri, sorumsuz, uyumsuz ve
547
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huzursuz bir tip imajı uyandırmamız, hem kendimize hem de çevremize karşı bir haksızlıktır.
Hâlbuki, olgun, onurlu ve oturaklı bir tavır sergilersek, bu bizim ağırlığımızı ve saygınlığımızı
artıracaktır. Densiz ve dengesiz davranışlar ise sahibini değersiz kılacaktır.
Bizim
gerçekleri

dinimizde, “Şeytana lanet okumak” gibi bir ibadet

yoktur. Allah’ı zikretmek

ve kur’ani

öğrenip anlatmak ise, hem gerekli hem yararlıdır. Münafık ve marazlı tipleri de tanıtmak ve

toplumu uyarmak ta elbette lazımdır; ancak önemli ve öncelikli olan davamızın ve onun Şahsı Manevisi olan
Zatın doğru ve doyurucu biçimde anlatılmasıdır. Davamız ve Hocamızla ilgili, izan ve vicdan sahibi herkesin
kabul edeceği genel doğruları, Hakka ve hayra itaat ve teşkilatla ilgili güzel yorumları anlatmak yerine,
hıyanet ve tiyneti gizli olan, veya

herkes tarafından net olarak anlaşılmayan bazı tiplere sürekli sövüp

saymakla uğraşmamız, hem şahsımız hem davamız için sıkıntılı sonuçlar doğuracaktır. Bulunduğun çevrede
“Kışkırtıcı, karıştırıcı ve kavgacı biri” olarak algılanmaya başladıktan sonra, artık diğer doğruların ve hayırlı
konuşmaların da rağbet bulamayacaktır. Oysa yamuk kişileri dolaylı ve imalı şekilde anlatmak daha etkili ve
yararlıdır.
Velhasıl, herkesin anlayış seviyesine göre konuşmamız, kırıcı ve kaçırıcı olmaktan mutlaka
sakınmamız lazımdır.... “Asıl” da haklı bile olsak “usül ve “üslup”ta hatalı ve hırçın davranırsak, bu sefer
haksız ve hayırsız

konuma

düşeriz. “Üslub-u

beyan- aynıyla

insan” denmiştir. Yani konuşma

ve

yazılarımızdaki üslubumuz, ruh ve karakter yapımızın aynası gibidir. “Tenkit meşru, tahkir memnudur”
ölçüsüne mutlaka uyulmalıdır. Yani edep ve hürmet ölçüleri içerisinde tenkit yapılabilir; ama hakaret ve
hayasızlık günahtır ve gereksizdir. Ve hele

kulağa

söylenmesi gereken şeylerin mikrofonlardan

konuşulması ve gazete sütunlarına taşınması, elbette yanlıştır ve yersizdir. Geçmişte bazı hizmetlerimize
engel olunması ve aleyhimize iftira kampanyası başlatılması üzerine çok önemli bir Zatın bize: “Siz çok
özel çerçevede ve kendi içinizde konuşmanız gerekenleri, kahve köşelerine taşımakla yanlış hareket
ettiniz ve bu sonuca sebebiyet verdiniz!” şeklindeki uyarılarına mutlaka dikkat edilmelidir.
Unutma, sözlerinin etkili olmasını istiyorsan önce kendini kabul ettirmen, bilgili ve güvenilir biri
olduğunu göstermen şarttır. Herkese tavsiye ettiğimiz ve kimin hazırladığını bildiğimiz (Harun Yahya ve Cavit
Yalçın serisi) Beyaz kitaplardaki İslam ahlâkına ve tebliğ adabına, önce bizim uymamız lazımdır.
Bediüzzaman’ın buyurdukları gibi : “Her söylediğin mutlaka doğru olmalıdır. Ancak her doğruyu her
yerde söylemek doğru değildir.” Ve hele, doğruları eğri kalıplarda, çiğ ve çirkin tavırlarda ortaya
koymak, hem doğrulara hem davamıza haksızlıktır.

Özet olarak, artık her adımın ve her tavrının sorumluluğunu bizzat kendin taşıyacaksın
ve tabi her türlü sonuçlarına da katlanacaksın.
Sabırsız, sebatsız istikrarsız ve her işte başarısız bir tavır sergilersek , bunun cezasını da başkasının
değil, kendimizin çekmesi kaçınılmazdır. Hayat imtihanında çok önemli bir aşamadasın. Bir nevi dönüm
noktasındasın. Kendi aklın, vicdanın ve imkânlarınla “Bereketli becerikli ve başarılı bir kul” olamaya
çalışacaksın. Kuru his ve heveslerinle ve şahsi kuruntu ve hayallerinle hiçbir yere varamazsın... Bu şefkatli
uyarıları hiçe sayacak ve hala burnunun doğrultusunda gidecek olursan, düşeceğin acı ve alçaltıcı
sıkıntılara da, korkarım ki hiç kimse ortak olmayacaktır.
Bütün bunları yalnız dünyan için değil, asıl ahiretin için tavsiye ve temenni ediyorum. Erbakan
Devrimi ile Mesaj ve Metot kitaplarını dikkatle okumanı istiyorum. Kuru kahramanlıklarla kendini israf ve
suistimal etmezsen, Allah’ın sana lütfettiği yüksek karakter ve kabiliyetlerle önemli hizmetler başaracağını
umuyorum.
“Herkesin kazandığı (iyi veya kötü sonuçlar) kendisine aittir. Herkes ancak kendi yükünü (ve
yükümlüğünü) taşıyacak, hiç kimse bir başkasının suçunu ve sorumluluğunu yüklenmeyecektir.”552
“Hiçbir yükümlü başkasının suçunu yüklenmez. (Herkes kendi ettiğinin cezasını çekecektir.)
Ve insan için, kendi çalışmasından (ve kazancından) başkası yoktur, Ve her türlü sa’yü gayreti

552

En’am: 164
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mutlaka görülecek ve değerlendirecektir.
Ve herkese, hak ettiği karşılığı, eksiksiz verilecektir. Ve sonunda mutlaka Rabbine
dönülecektir”553 mealindeki ayetler üzerinde durmanı ve gerekli dersleri çıkarmanı bekliyorum.
Velhasıl, fedakârlıkla ucuz kahramanlık aynı şey değildir. Hırsımızı ve hıncımızı tatmin etmekle,
davaya sahiplenmek farklı şeylerdir. Kendilerini satmak ve bilgiçlik taslamak için konuşup yazanların, buna
“dava gayreti” kılıfı geçirmeleri sahtekârlığın en çirkin örnekleridir. Ve hele ispat edemeyeceği iddialarda
bulunanlar, kendi zan ve tahminlerini, “kesin doğru” gibi sunanlar, toplum nazarında iftiracı ve fesatçı
durumuna düşecektir.
Evet oğlum. “Nush ile uslanmayan edilir tekdir. Tekdirden de anlamayanın hakkı kötektir”
atasözü oldukça yerindedir. Yani nasihatla yola gelmeyen ve kendisini düzeltmeyen kimseler, incitici ve
rencide edici ağır sözlerle ikaz edilir. Bu da fayda etmezse, çeşitli zahmet ve hakaretlere ve hatta
musibetlere düçar edilir. Allah korusun.
Şimdilik bu kadar yeter. Seni Allah’a emanet ediyor, gözlerinden öpüyor, başarı ve mutluluklar
diliyorum.

Bayram Bize Yaraşır mı?
Maalesef, artık “bayramımız kutlu olsun” bile diyemiyoruz. Sadece şu kutsal zamanlar ve akan
kanlar hürmetine, Yüce Rabbimizden bizleri, gerçekten onurlu ve huzurlu bayramlara kavuşturmasını
diliyoruz. Çünkü maalesef bayramlar bizim karalı bayramımızdır. Yaralı ve yaslı bayramımızdır.
Bir zamanlar yurdumuzun her kasabasında ve her bucağında; ABD destekli PKK’lı teröristlerin
kahpece katlettiği yiğitlerimizin, şehitlerimizin aile ocağında feryatlar yükselirken, şimdi ise, silahla
varamadıkları özerk Kürdistan’a adım adım yaklaşırken, Allah aşkına nasıl bayram yapılır?
Ama bütün bu acıların asıl sorumlusunun işbirlikçi iktidarlar olduğu unutulmamalıdır. Çünkü
Amerika’ya boyun eğen PKK’ya cesaret veren bu iktidarsız iktidarlardır. Hatırlanırsa, bu iktidar
neredeyse sıfır terörle hükümeti devralmıştı. Ama geçmişte sadece bir mübarek ramazan ayında yüze
yakın fidanımızın; askerimiz, polisimiz ve vatandaşımızın cenaze namazı kılınmıştı!..
Dönemin başbakanı olan zat: Hırsızlıkları, hayır istismarlarını örtbas etmek ve gündem
değiştirmek için Aydın Doğan’larla pazarlık kızıştırıyordu! Hala, PKK kamplarının taşındığı
Ermenistan’la flört ediliyordu!. Bunlar, akan kanları, yok olan canları, yıkılan yuvaları değil, kendi
makam ve menfaatlerini düşünüyordu!
Bu arada aziz milletimize de bir sitemimiz olacaktır. PKK terörüne, ülke bütünlüğümüze ve
devletimize yönelik duyarlılıklarınızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ancak, bu sorunların, sadece his ve
heyecanlarla çözülmeyeceğini hatırlatıyoruz. Çünkü bu kabaran duygu selleriniz, eğer milli şuur
barajında toplanmaz da, hala oylarımız işbirlikçi Amerikan taşeronlarına ve yine sağcı-solcu geçinip
onların değirmenine su taşıyanlara verilecekse, kimse kusura bakmasın, bu işlenen cinayetlere biz de
ortak oluyoruz anlamındadır. Ne yazık ki; halkımızın % 47si tarafından her türlü haksızlığın,
ahlâksızlığın ve din düşmanlığının ilacı sanılan işbirlikçiler, Erbakan Hoca’nın dediği gibi, aslında
bütün bu sorunların çaresi değil, sebebi ve gübresi konumundadır. Hala anlayamayacak mıyız,
PKK’nın da, hükümetin de, cemaatinde Barzani’nin de yuları, ABD’nin ve İsrail’in elinde
bulunmaktadır. Bunlar kukladır, kukladan kurtarıcı olur mu?
Çare; İslam ruhuna ve bağımsızlık şuuruna sahip çıkmaktır. İman ve ahlâkta yüce İslam
Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın; Milli şuur ve tam bağımsızlık yolunda ise Mustafa Kemal’in,
ayrı değil, aynı kutlu hedefi gösterdiklerini kavramamızdır. İslam Dinini de, Atatürk devrimlerini de,
istismarcı sahtekârların elinden kurtarmamız lazımdır. Allah aşkına artık uyanalım ve aklımızı
başımıza toplayalım.
Bizler, hoş görmemiz gereken farklı yaşam tarzlarımızı ve bakış açılarımızı, suni bir sorun
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haline getirirken… Birbirimizin türbanıyla, dudak boyasıyla uğraşırken; ortak ve mutlak değerlerimiz
olan: Vatanımız, bağımsızlığımız ve kutsallarımız elden gidiyor… Yarın çok geç olabilir. Şu Irak’tan
ibret almayanlara, hala ABD’yi ve AB’yi kurtarıcı sananlara yazıklar olsun!
Bayram geldi, öyle mi?
Acaba Dünya Müslümanları bayram edebilecek mi? Sevinçle, huzur ve hürriyet içinde, bu
bayramı karşılayıp kutlayabilecekler mi? Zalim Amerika’nın, hangi vahşi füzesi, acaba hangi camide
başımıza düşecek diye ürken ve üzülen Iraklı mazlum Müslümanların mahzun yüzlerini bu bayram
güldürecek mi? Amerikalı patronlarına pezevenklik yapan İslam ülkelerinin kukla yöneticileri, aç ve
biilaç yetimlerine ekmek parası bulabilmek için, bir dolara namusunu satmaya mecbur ve mahkûm
bırakılan Bağdatlı Fatıma’nın, Kerküklü Züleyha’nın bayramı mübarek olsun diyebilecek mi?
Bu bayram; feryad-ü figanı arşı titreten, kolları ve bacakları parçalanmış Filistinli, Felluceli
bebelerin gözyaşlarını dindirecek mi?
Bu bayram, Doğu Türkistan zindanlarında, Çeçenistan dağlarında, Balkanlar’da, Afrika’da; öz
yurdunda esir, zelil ve sefil yaşayan soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın acılarına merhem sürecek
mi?
Bu bayram; Benim ülkemde, anarşi ve yoksulluk belasından, toprağını ve ocağını terk edip
büyük şehirlerin varoşlarında yedi nüfus bir odada; babaları hamallık yaparak, çocukları okuldan ve
bakımdan mahrum peçete satarak sersefil sürünmeye mecbur bırakılan garibanlarımın çilesini
bitirecek mi?
Milyarlar harcayıp tatil beldelerinde keyif çatmaya koşan ve yine on binlerce dolara mal olacak
İsviçre dağlarına veya Havai adalarına “bayram geçirmeye” hazırlanan rantiyeci, faizci ve milletin
kanını emici merhametsizler, bir bayram günü olsun, bu çaresiz ve sahipsiz kesimleri düşünüp,
yardım etmek üzere fakirhanelerine yönelecek mi?
Bin bir sıkıntı ve sabırla üniversiteyi bitirip, askerlik görevini yerine getirip de, hala işsiz ve
harçlıksız dolaşanlar… Ülkesi ve devleti uğrunda PKK ile savaşta sakatlanıp, şimdi sahip
çıkılmayanlar… Kocasını şehit verip, çocuklarına bakamayanlar… Ev kirasını ödeyemediklerinden
kapı dışarı atılıp, çadırda yaşayanlar… Memur ve işçi maaşıyla geçinemeyip kredi kartı borcundan ev
eşyasına haciz geleceği utancıyla intihara kalkışanlar… İmandan ve İslam’dan uzak yetiştirdikleri,
vefasız ve vicdansız çocukları tarafından huzurevlerine mahpus edilip, bayramda bile hatırı
sorulmayanlar ve yaşlı gözleri yollarda kalanlar… İnancından dolayı başörtüsü taktığı için
üniversitelerden atılanlar… Tarlasını traktörünü satıp banka borcuna yatıranlar… Dükkânını tezgâhını
kapatıp; ticarethanesini, atölyesini batıranlar… Gencecik oğullarını, kızlarını uyuşturucuya ve fuhuş
yuvalarına kaptıranlar… Evet bütün bunların bayram şekerleriyle acıları giderilebilir mi?
Verdiği on lira sadaka ve eski ayakkabılarıyla cenneti satın alacağını sananlar… Çaldıkları kul
hakkıyla ve hileli ihale parasıyla, her sene hac ve umre yapanlar… Ana babaları yakın akrabaları ve
komşuları, açlık ve perişanlıkla kıvranırken bir gecelik keyfine milyarlar yatıranlar… Devlet
çökertilirken, ülke bölünürken bütün fabrikalarımız ve milli sanayi kurumlarımız satılırken, ahlâki ve
manevi tahribat ile geleceğimizi karartılıp, gençliğimiz çürütülürken; bunları dert edinmeyen
densizler, acaba bu bayramların tadını çıkarabilecekler mi?
Ama biz boş konuşuyoruz… Baykuşların keyfini kaçırıyoruz… Öyle ya bayram bizim neyimize!?
Amerika’ya uşaklık karşılığı yüksek makamlara taşınanlar… Avrupa’ya yavşaklıkla Sevr’e
taşeronluk yapanlar… Ülke çıkarlarını satmak ve gerçekleri saptırmak üzere, CIA ve MOSSAD’dan
kiralık yazarlar bayram etmelidir.?. Ama, onursuzca..!..
Haram kazanan ve devleti soyan masonik patronlar, din istismarıyla saltanat süren münafık
baronlar… Büyük İsrail hazırlansın, Türkiye ve İslam coğrafyası parçalansın diye BOP’a eşbaşkanlık
yapan Müslüman kılıklı Şaron’lar… Ve bunlardan ganimet devşiren onursuzlar ve duygusuzlar keyif
çatıp eğlenmelidir.?. Ama sorumsuzca..!..
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Ve sürekli ezilen ve üzülen vatandaşlar da, bu zalimlerin peşine gitmekten ve bu hainleri hala
desteklemekten vazgeçmedikleri… Kendi hak ve hürriyetlerine, dinine ve devletine sahip çıkma
gayreti gütmedikleri sürece, doğal ve sosyal yasaların neticesi ve ilahi adaletin gereği olarak, bu
perişanlığı çekmeye devam etmelidir.?. Ama şuursuzca..!..
ŞİİR
Köle ruhlu insanlar; ezilmeye mahkûmdur
Zalime boyun eğen; zavallıdır, mazlumdur
Onurlu yaşayamaz; hep mahcup ve mahzundur
“Her güzellik layıktır; efendime beyime…
Eğlenmek haddim değil; bayram benim neyime!”
Bir hafta çalışırız; belki otuza kırka
Hatta fazladır bize; bir lokma ve bir hırka
Uysal koyun gibiyiz; gütsün masonik fırka
“Büyüklerim bilerek; karışır her şeyime
Ben hizmetçi biriyim; bayram benim neyime!”
Korkaklık, pısırıklık; esir almış ruhumu
Başkası düşünür mü, onurum, huzurumu?
Bu şeytani düzende; yitirdim şuurumu
“Bilgisayar virüsü; sanki girmiş beynime
Bir robota çevrildim; bayram benim neyime!”
Hürriyetin bedeli; haysiyetli duruştur
Yalakalık yapanın; kıymeti beş kuruştur…
Tek kurtuluş yolu var; o da altın vuruştur!
“Hep kandım yalanlara; tatlı söze, deyime
Ben zilleti hak ettim; bayram benim neyime!”
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DOSTLUK AHLAKI VE ARKADAŞLIK ADABI
“Allah için sevmek ve yine Allah için buğzetmek” yani insanları Allah’a teslimiyeti,
istikameti ve onun dinine hizmeti nispetinde sevip sahiplenmek ve tabi; İslam’a tersliği, hak
davaya hıyaneti, zalimleri desteklemesi ve kötü karakteri yüzünden zalim ve hainlerden nefret
etmek, imanın hem temel icabı hem de en yüksek makamıdır. Bunun tam aksine; ibadet ve
istikamet ehline ve din gayretlisi kimselere düşmanlık beslemek, zındık ve fasık kesimleri de hoş
görüp desteklemek ise münafıklıktır. Mahşer dehşetinde Arşın gölgesinde huzur ve emniyet
içinde şereflendirilecek 7 sınıf mü’minler içinde “Allah için sevenler ve Allah için buğzedenler”
ilk sırada sayılmıştır.
Kimse bu dünyada sadık ve salih dosttan daha üstün bir teselli bulamamıştır. “Gerçek şu
ki, Allah (cc) Âdem’i (insanı, kendi) sureti üzerine (ilahi sanat ve sıfatlarının tecellisi şeklinde)
yaratmıştır” (Müslim-Ebu Hureyre’den) hadisi şerifi de hakiki ve halis mü’min dostların, sana
Cenabı Hakkı hatırlatan ve ruhunu rahatlatan kimseler olduklarına işaret buyurmaktadır. Çünkü
“Mü’min mü’minin aynasıdır” (Ebu Davut- Ebu Hureyre’den) Dost dosta bakınca, hem Allah’ın
kendine lütfettiği güzellikleri ve iyi özellikleri görüp sevinç duyacak, hem de o aynada çirkin
yönlerini görüp temizlemeye çalışacak ve eksikliklerini tamamlayacaktır. “Ruhlar farklı fıtrat ve
sıfatlardan oluşan (manevi) askerler gibidir. Onlardan anlayış ve ahlak olarak (ezelde yakın olup)
tanışanlar, (dünya hayatında da) hemen uzlaşıp anlaşırlar. (Tabiatları ve kanaatları zıt ve) aykırı
olanlar ise, ihtilafa düşüp birbirinden uzaklaşırlar” (Müslim-Buhari) hadisi bu hakikati
anlatmaktadır. Asla unutmayalım ki “Her kişi dostunun dini üzerindedir (yani yakın arkadaşının
ahlaki değeri, kendisinin ayarını yansıtır).” (Ebu Davud – Tirmizi) Yeryüzünün bütün imkânları
elimizde olsa ve onları harcasak yine de ülkenin çok farklı bölgelerindeki bu seçkin ve sıcak
kardeşlerimizin kalplerini, aynı dava ve düşünce yolunda kaynaştıramazdık. (Bak: Enfal-63) Bu

nedenle Ey, binde bir değil ancak milyonda bir rastlanan sadık dostlarım, dava
arkadaşlarım, sevap ve sorumluluk ortaklarım!
Bizler birbirimizi Allah’ın çok özel ve önemli bir ihsanı ve ikramı olarak görüp, kadir kıymet bilmek
durumundayız. Aksine nankörlük eder, birbirimizi hor ve hakir görürsek, Allah bizi yalnız ve yardımsız bırakır.
Allah’a kavuşmak ve rızasını kazanmak üzere O’nun yolunda rahatından, malından ve canından fedakârlığı
göze alarak yapılacak cihadı sürdürecek kadar DAVA’sı, her türlü haram ve haksızlıktan kendisini uzak
tutacak kadar TAKVA’sı ve azgın şehvet arzularından ve ahlaksızlıktan sakındıracak kadar HAYA’sı
bulunmayanlarla nasıl ülfet ve ünsiyet kurulacak, bunlarla nasıl arkadaşlık yapılacaktır?
İşte en zor zamanlarda, herkesin uzak kaldığı, etkin ve yetkin müşriklerin düşmanlık yaptığı bir
ortamda Hz. Peygamber Aleyhisselama iman ve itaat ettikleri ve O’na ölünceye kadar sadakat gösterdikleri
içindir ki Sahebe-i Kiram İslam’a katılım önceliklerine katkı derecelerine göre büyük rütbelere ulaşmışlar,
kıyamete kadar hürmet ve muhabbetle anılmayı hak kazanmışlardır. Onların (ra) bir kısmının aşere-i
mübeşşere (on müjdelenmiş zevat) gibi cennetlik olduklarını hadislerle bildirmekle, hatta Muhacirin, Ensar ve
Hudeybiye’deki Ehli Bıatur-Rıdvanın tamamının bağışlandığının ve Allah’ın rızasını kazandıklarını ayetlerle
belirtmekle; hasbelkader işleyecekleri hatalar ve haksızlıklar ne olursa olsun; Resulullah’ın hatırına ve
İslam’ın ilk bağlıları ve fedakârları olmalarına hürmet adına onlara saygısızlık etmemek için manevi bir
sigorta kapsamına alınmışlardır.
Kur’an’dan Cenabı Hak: “Baba ve annelerin, erkek ve kız kardeşlerin, amca, hala, dayı, teyzelerin
ve kendi evlerinin yanında “sadık dostların ve samimi arkadaşların” hanelerine (tabi onlar da evde
bulunmak şartıyla) minnetsiz girilip sofralarına oturulabileceği” iznini vermek suretiyle, sadık dostları
yakın akrabalar sınıfında saymıştır.

Dostluğun Adabı!
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A- Onların başarısını kendi başarın, hatalarını ise kendi kusurların gibi görüp ona göre
davranmak:
Sadık arkadaşlar, bir motorun ayrı parçaları ve bir fabrikanın farklı makinaları konumundadır. Hepsi
de birbirine muhtaçtır, üretimdeki başarı payları ortaktır. Bunlardan birinin bozulması veya görevini
aksatması diğerlerinin de kazancını azaltacaktır. Öyle ise sadık dava arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarına
ve fedakârlıklarına sevinip desteklemek, hatalı ve tembel davranışlarına ise üzülüp telafi etmek lazımdır. Hz.
Peygamber (sav) Efendimiz “iki dava kardeşinin misali iki el gibidir ki bunlar birbirini yıkayıp temize
çıkarmakta (ve zor işte) birbirinin yardımına koşmaktadır” (İhya-i Ülum, c.4) hadisiyle bu durumu ne
güzel anlatmaktadır. Bir insan hata yapan elini veya günaha batan gözünü hemen çıkarıp atamadığı gibi,
ortak davalarına hıyanete kalkışmadıkça veya ahlaken yozlaşıp dostlarını sürekli istismara ve suiistimale
yanaşmadıkça arkadaşlarını bırakmamalıdır. Ancak, bütün kolu ve vücudu kanserleşmekten korumak ve
kurtarmak üzere, gerekirse kangrenleşen ve hiçbir tavsiye ve tedaviye olumlu yanıt vermeyen parmağın
kesilip atılması da kaçınılmazdır.
Kendi hatalarında veya hayırlarında sana nasıl davranılmasını istiyorsan, diğer dostlarına öyle
yaklaşmak da İslam’ın ve insanlığın icabıdır. Dostlarımızın ve üstatlarımızın uyarılarına hatta bazen kızıp
azarlamalarına karşı, alınganlığa kapılmak yerine, bunların bizi olgunlaştırmak ve olumlu davranışlara
alıştırmak için yapıldığını unutmamalıdır. Hatta “Tecrübeli dabak sevdiği deriyi döver” (yani bilgili deri
ustası, en iyi ayakkabı ve çanta yapılacağına inandığı kaliteli deriyi daha çok dövüp ezerek olgunlaştırmaya
gayret eder) atasözümüzü hatırlamalı ve rahatlamalıdır.

B- Gıyabında arkadaşlarına devamlı duacı olmak, karşılaştığında ise ikramda
bulunmak:
“Kişinin, arkadaşlarının gıyabında yaptığı dua asla geri çevrilmez, onun aynısı da kendisi
hakkında kabul edilir” (Tirmizi, Dare Kutni) hadisine uyarak sadık dostlarımızın maddi ve manevi refahı ve
ortak hizmet ve hayırlarımızın başarıya ulaşması için sürekli duacı olmalıdır.
“…(Din ve dava kardeşlerine, kendileri tarafından) verilen (destek ve yardımlardan) dolayı, asla
içlerinde bir ihtiyaç (ve kıskançlık arzusu) hissetmezler. (Hatta) kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç
durumu) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil
tutkularından korunup (uzaklaşmışsa) işte asıl kurtuluşa erenler bu kimselerdir” (Haşr: 9) ayeti ise,
hayrın en büyüğünün sadık dava arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, hatta onları kendi rahatımızdan
ve çıkarımızdan önde tutmak olduğunu haber buyurmaktadır. “Sevginiz ve samimiyetiniz artsın diye
birbirinize hediye verin” (Beyhaki) hadisi de bu anlamdadır.

C- Hakta ve hayırda birbirine destekçi ve teşvikçi olmak:
Hakiki dostlar, birbirlerinin haklı ve hayırlı hizmetlerine destekçi ve teşvikçi olan, gevşek
davrandıkları ve günaha kaydıkları durumda ise hemen onu uyaran ve kurtarmaya çalışan
insanlardır. Hata yapar yapmaz hemen onları suçlayıp dışlamak ve sahip çıkmamak, hadisi şerife
göre “Dostlarımızın aleyhine şeytana yardımcı olmaktır.” (Buhari-Ebu Hureyre’den) Dava
kardeşlerimize yapacağımız en büyük iyilik ise onların hidayet ve istikamet üzere kalmalarını
sağlamaktır. Çünkü:
“Bidat sahiplerine (ve Haktan sapıp Batıla kayan dalalet ekiplerine) karşı çıkıp İslam’ı
savunan Müslümanların kalbi iman nuruyla ve emniyet huzuruyla doldurulacaktır. Allah böylesi
mücahit ve müstakim kullarını en korkunç ortamlarda bile her türlü musibetlerden emin
kılacaktır. Ama (İslam’a aykırı olan adetleri ve sistemleri yerleştirip yürüten) Bidat ehlini (ve Hak
davadan sapan dalalet ekibini) övüp yücelten ve onları destekleyen kimseler ise Hz. Muhammed
(sav)’e inen (Kur’an’ı ve İslam nizamını) hafife almış ve yıkmaya çalışmıştır” (Ebu Naim, Hilye’deHarevi, İbni Ömer’den) hadisinin uyarılarına elbette kulak asmalıdır.

D- Dava arkadaşlarıyla hiçbir konuda mücadele ve münakaşaya tutuşmamak ve
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inatlaşmamak:
“Sakın din kardeşinle mücadele ve münakaşaya tutuşma! Onunla alay edip (kalbini kırma)!
Ona, yerine getiremeyeceğin sözler verip boşuna umutlandırma!” (Tirmizi) hadisinin tavsiyelerine
uygun davranmalıdır. Bir taraf lüzumsuz bir tartışma başlattığında diğeri hemen yatıştırmalıdır. Ve
hele böyle ortamlarda diğer kardeşler bir tarafı destekleyip kızıştırmaktan kesinlikle sakınmalıdır.
Kesinlikle, dostların arasını bozacak şekilde kovuculuk yapmak (birbirlerine laf taşımak) ise, Allah’ın
lanetine müstahak olmaktır. (Bak: Ahmet b. Hambel)
Bu arada, arkadaşlar arasında fazilet yarışı ve üstünlük karşılaştırması yapmaktan da şiddetle
sakınmalıdır. Çünkü herkesin yaradılış gayesi, kabiliyeti ve karakteri farklıdır; her birey kendi
konumunda lazımdır.

E- Arkadaşların hatalarını hoş karşılamak ve özür dilerse onları bağışlamak:
Hadisi şerifte “Mü’min çabuk kızar, ama çabuk barışır” (Tirmizi – Ebu Said el Hudri’den)
buyrulmaktadır. Dostlarımıza kin tutmak ve onlardan küsüp uzaklaşmak, şeytanın ve
düşmanlarımızın işini kolaylaştırmaktır. Hz. İsa, Barnabas İncil’inde “Şeytanlar dava dostlarını
namazdan, oruçtan, Hacdan ve sadaka dağıtmaktan alıkoymaya çalışmak yerine onları birbirine
olan hürmet ve muhabbetten uzaklaştırmaya çalışacaktır. Çünkü Allah’ın (cc) tecellisi ve Hak
davanın temsilcisi ve takipçisi olan sadık arkadaşlarından kopardığı insanlar zaten her türlü
hayırdan mahrum bırakılmış, ağaçtan koparılan dal gibi kurumaya başlamıştır” buyurmaktadır.
(Bak: sh.146) Asla unutmayalım ki, sadık arkadaşlarını, din ve dava dostlarını kaçıranların vicdan
ayarları da bozulmaya başlayacaktır. Para cüzdanlarını yitirdiği zamanki tepki ve telaşlarını,
vicdanlarını kaybettiklerinde göstermeyenler ise, gafletten dalalete doğru kaymaktadır.
Büyüklerimiz: “Göster arkadaşını, söyleyeyim ahlakını!” diyordu. Bu sözü şimdi: “Söyle
danışmanını, diyeyim ayarını!” şeklinde de anlamak gerekiyordu. Bakınız Yiğit Bulut
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanıyordu. Bu kişi 1972 Keşan doğumluydu ve E. AP
Edirne Milletvekili Mustafa Bulut’un oğluydu. Malum Doğramacı’nın Bilkent’ini bitiriyor,
Sorbonne Üniversitesinde ihtisas yapıyordu, Kanal-D spikeri Şule Zeybek’ten (E. MHP’li Kültür
Bakanı Namık Kemal Zeybek’in kızı, Aydın Doğan’ın bacanağı) 2010’da boşanıyordu. Yüksel
Şengül’le yaptığı bir röportajda eski karısı Şule Zeybek; “öyle sırlarını, açıklarını ve ayıplarını
açıklarım ki sığınacak dalı, sokağa çıkacak mecali kalmaz!” cinsinden tehditler savuruyordu.
Demek ki Yiğit Bulut’un ne kahramanlıklarını(!) biliyordu…
Bir ara koyu ulusalcı ve AKP karşıtı olarak Ergenekoncuların hararetli savunucusuydu.
TSK mensuplarına ve aydınlara yönelik operasyonlara şiddetle karşı çıkıyor ve kınıyordu. Ama
ne olduysa bir gecede ıslah ve irşat oluyor, cıvık ve yılışık bir Erdoğan hayranı olarak
sabahlıyordu. “Böyle giderse seni de içeri alacaklar, vazgeçersen önemli imkân ve

makamlara taşıyacaklar!” teklif ve tehdidinin hidayet bulmasında çok etkili olduğu
söyleniyordu. Gerçekten dönüş yaptıktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor, Türk
Telekom Yönetim Kurulu üyeliğine bile atanıyor, yetmez Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanlığına getiriliyordu. Önceleri “AB’ye girmeyi vatan hainliği” sayarken, şimdi AB
aşığı sn. Recep Bey’in kerametlerini saya saya bitiremiyordu. Ara sıra “AB bizi almaz ve sürekli
oyalarsa, biz de ABD ve Rusya güdümlü bir Ortadoğu Ortak Pazarına kayarız!” gibisinden ve

“yılandan kaçarken çıyanın tuzağına yakalanmak” cinsinden laflar ediyor, ama aldığı
yüksek kapitalist eğitimin ve genlerine işlemiş geleneğin etkisiyle “Faizsiz Düzen’den ve İslam
Birliğinden” hiç söz edemiyordu. Erbakan’ın projelerine bir türlü akıl erdiremiyor ve içine
sindiremiyordu. İşte Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ı böylesi akıldaneler bilgilendirip
yönlendiriyordu. Evet yakın arkadaşları ve danışmanları, kişilerin ayarını ve ahlakını
yansıtıyordu.
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ŞİİR
Nice yiğit var ki; zoru, görünce yitik olur
Dalkavuka danışanın, işleri bitik olur

Buluta güvenme; yolun, yönün kaybolur birden
Ayyaşı müsteşar tutsan, senkinden etik olur!
Kimileri; İslam Nizamının ve Kur’ani kuralların sadece edebiyatını ve lafta taraftarlığını
yapıp, ama fiiliyatta faizci, zina serbestçisi ve Avrupa Birlikçi AKP iktidarına ve pansuman
programlarına razı olup alkış tutarken…
Kimileri; Allah’ın varlığını, kudret ve rahmet eserleri olan harika yaratıklarını bilimsel
belgelerle konuşup durmayı, “ittihadı İslam” gibi içeriği, projesi ve pratiği belli olmayan
sloganik sohbetler yapmayı yeterli sayıp ve sanki “hiç İslam ahkâmı ve Kur’an’ın şeriat nizamı”
yokmuş veya haşa lüzumsuzmuş gibi sürekli “İslam ahlakından” dem vurmayı marifet sanıp
toplumu kuru avuntularla oyalarken… Hatta genelev kadını kıyafetli kediciklerinin karşısında,
İslam fıkhı ve kaynakları konusundaki koyu cehaletine rağmen; çoğu yerini anlamadığı, aktarım
ve basım hatalarının bile farkına varmadığı Ali Bulaç mealiyle müçtehitlik taslayarak, başta
muhterem dört mezhep imamımızın içtihatlarını ve ümmetin 1400 yıllık icmasını “Ortadoks kafalı

hurafeci ve gerici yobazlar…” diye horlayacak kadar küstahlaşan… Müslüman Türk halkını
kastederek: “Bunlar çok kalitesiz ve kabiliyetsiz oldukları için Avrupalılar içlerine almıyor,
çünkü onlar çok kaliteli bir hayat yaşıyor. Hatta bazıları çok meymenetsiz ve kıcık tipli
olduğu için Amerika vize vermiyor!” diyerek, Kur’an’ın necis=pislik saydığı (Tevbe: 28) teslisci
müşriklere hayranlığını, mü’minlere ise, genlerinden kaynaklı gizli düşmanlığını kusan… Ama
“Cumhurbaşkanı

Tayyip

Hocasına

övgüler”

yağdıran,

Mehdi

müsveddeleri

medeniyet

öncülüğüne soyunurken…
Kimileri; Siyonist Yahudi şebekesinin (yani Deccalizm taifesinin) ekonomik, siyasi ve
kültürel dünya hâkimiyetine hizmet edecek ve uyum sergileyecek bir “Ilımlı İslam” safsatasıyla
imanın özünü çürütüp, yeryüzünde Kur’an’ın Hak ve adalet esaslarını hâkim kılma şuurunu
körletirken…
Kimileri de, Adil Düzeni ve Milli Görüş medeniyetini benimseyip destekleseler de bunların
hangi kural ve kurumlardan meydana geldiğini, hangi yöntem ve yetkilerle yürütüleceğini, zalim
dünya düzenin nasıl devrilip düzeltileceğini maalesef bilmezken, merak etmezken; hatta bu
yönde bir ümit bile beslemezken…
Siz ey imani ve İslami gerçekler, insani ve vicdani gerekler, ilmi ve akli belgelerle: Hakkın
ve hayrın hâkimiyetine kilitlenmiş; sadece Allah’ın rızası, ahiret hazırlığı ve insanlığın huzur ve
hatırı için bu hizmet ve hedefe gönül vermiş dünya ve ahiret kardeşlerim… Sizleri şefkatle
saygıyla selamlıyor, hasret ve hayranlıkla kucaklıyorum!

DOSTLARA SELAM!
Selam olsun mümin, metin canlara
Umut aşılayın, hep vicdanlara
Değişmem taşınız, tüm mercanlara
Sevincim övüncüm, göz nurum dostlar!
Allah’ın lütfudur, sadık yaranım
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Akrabadan evla, tutar Kur’an’ım
Darlıkta koşanım, yaram saranım
Gönül ferahımdır, huzurum dostlar!
Umut gıdamızdır, kutlu sevdamız
Yolumuz Dostadır, Hak’tır davamız
Derdimiz Mevla’dır, ortak duamız
Vakta ki açıktır, şuurum dostlar!
Müslüman doğrudur, dobradır merttir
O hıyanet bilmez, açıktır nettir
Hocanız şefkatli, velakin serttir
Gayrı bağışlayın, kusurum dostlar!
Hidayet olmazsa, değil haddimiz
Çalışın nur ile, dolsun kabrimiz
İnşallah bahşeder, Yüce Rabbimiz
Benden ön cennete, buyurun dostlar!
Hakkın tecellisi, sizde örülür
Aynam gibisiniz, aynım görülür
Bir gün ömür biter, defter dürülür
Durmayın gerçeği, duyurun dostlar!
Hakkız helal edin, duaya muhtaç
Bu kardeşinize, sevginiz ilaç
Karnımız doyar da, kalplerimiz aç
Kalması en büyük, sorunum dostlar!
Ey Resul yolumuz, Senin izindir
Erbakan Hocamız, ki varisindir
Hak hakim olunca, şeref sizindir
Aziz kardeşlerim, onurum dostlar!
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Gönlüme İlham, Zihnime İkram;
HİKMET GONCALARI
 Allah’ın taksimine, yani hayır ve şerden kısmetine razı ol ki, takdire iman etmiş olasın.
İbadet, hizmet ve hareketlerine nefsini katma ki, nefeslerin kıymet kazansın!..
 Herkesin kıymeti gayreti kadardır; gayreti ise gayesi ve hedefi oranındadır. Hedefleri ve
hayalleri kutsal ve kuşatıcı olanlar, büyük adamlardır. Gayesi ve gailesi (derdi) küçük olanlar da, ayarı
düşük insanlardır.
 İslamsız insan, Kur’an’sız irfan, imansız vicdan olgunlaşamaz… En büyük akılsızlık;
başkalarına haksızlık ve ahlâksızlık yapmaktır.
 Düşman gibi dine sataşanlar, şeytan gibi din istismarı yapanlar ve dünyalık hesapları için
kutsalını ve davalarını satanlar; hepsi aynı ayardadır.
 Herkes senin aynandır. Akıllılık; kendinin güzel yönlerini de, çirkin hallerini de, başkalarında
görüp anlamandır. Çirkinliğini gördüğün aynaları kıracağına, kendini düzeltip temizlemen daha
akıllıcadır.
 Sadece kendisini ve ailesini düşünenler ve “başkasından bana ne” diyenler, şeytanın taifesidir.
Çünkü şeytan da benlik ve bencillik yüzünden lanete uğramıştır.
 Biz Hak davanın ve Onun şahsı manevisi olan ZAT’ın kapısındaki KITMİR’leriyiz. Hâşâ; bu
kutsal hareketin kurmayı değil, komutanı değil, birim başkanı değil; sadece hizmetçileriyiz. Hem öyle
resmi ve besili değil, hasbi bir köpeğiyiz. Tehlikeli bir süreçte O’na suikastçılar ve saldıranlar olabilir
düşünce ve endişesiyle Hz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin evi etrafında ve hiç kimseden
talimat almadan ve başkasına çaktırmadan gizlice nöbet tutan ve Resulüllah’ın çok özel duasına
mazhar olan Sahabe-i Kiram’dan Ebi

Vakkas oğlu Sa'd

gibi sevdamızın ve sultanımızın gönüllü

neferleriyiz. Tevhid dininden dönmemek, zalim ve kâfir diktatöre boyun eğmemek için şehirden kaçıp
bir mağaraya sığınan gençler olan (Bak: Kehf Suresi: 9-22. Ayetleri)

köpeği kıtmir bile

Ashab-ı Kehf’in sadık

(Kehf Suresi: 18) makbul sayılıp Kur’an-ı Kerim’de zikredilmek ve cennete

girmek şerefine eriştiği halde; tarihin en büyük ve en muhteşem inkılâbı olan Yeni İslam (Barış ve
Bereket) Medeniyetinin ve Mehdiyet devriminin kutlu Liderinin gönüllü kıtmirlerinin, Rahmeti İlahiden
mahrum bırakılacağını sananlara hayret etmekteyiz.

Bakmak ve görmek farklı şeylerdir; ama hakikati sezmek daha özel bir
meziyet ve hidayettir. Örneğin:
 Duvarda asılı bulunan ve belirli aralıklarla çalıp bizi uyaran saati duymamak ve hatta görmemek;
gaflettir.
O saatin, sadece rakamlarını, akrep ve yelkovanını görmek ve kendi kendine hareket ettiğini
zannetmek; cehalettir.
O saatin perde arkasındaki onlarca dişliyi, çarkı ve mekânik yapıyı akla getirmek ve hayalen görmek;
basiret ve ferasettir.
Ama asıl, o saati kurgulayan ve kuran zatı düşünmek ve bilmek ise, marifettir.
 Hadisi Kutside buyrulan;
“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve bu maksatla âlemi halk ettim” hikmetinin bir
anlamı da; Ey insanlar, siz benim ilmimde saklı bir hazine idiniz. Sizi size bildirmek ve

habibim Muhammed’i (sav) zatıma bir ayna yapıp onda kendimi görmek ve sizlere
göstermek için mahlûkatı var ettim” demektir.
 Kızdığımız, kıskandığımız ve kin bağladığımız kimseleri, horlamak ve hırpalamak niyetiyle;
onların hata ve haksızlıklarını ayet ve hadislerle ortaya koymak ve yüzüne vurmak: Allah için tebliğ ve
tavsiye değildir. Sadece kendi öfkemizi ve nefsi hakaretimizi, o kişilere yansıtmak için, Kur’an’ı ve
Resulüllah’ı istismar etmektir.
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 İslam kristal bir şişe içindeki safi ve şafi ilaç gibidir. Akıllı ve insaflı doktor, o şişeden
çıkardığı ilacı hastasına ölçüyle, tatlandırılmış şekilde ve tedricen verir. Ahmak kimse ise, hastasına o
ilaç şişesini olduğu gibi ve hepsini zorla yutturmak için boşuna gayret gösterir… Ve tabii hastaların
çoğu bu şişeyi yutamaz; yutanların da boğazına takılıverir.
 Tavşan

besleyenin küheylan yetiştirdiğine, arpa ekenin de hurma
devşirdiğine hiç rastlanmamıştır. Paslı demirden tas, ağaç kömüründen elmas
yapıldığını gören de çıkmamıştır.
 Senin yuların, nefsanî gururunun veya Siyonist gâvurunun elinde olduktan sonra; ha
merkep olmuşsun ha deve… Ha fare olmuşsun ha fil… Ne fark eder be gafil!
 Küçük heveslerle, büyük hedeflere varılamayacaktır. Amacı küçük olanların, aracının büyük
olması

da

işe

yaramayacaktır.

Tuvalete

beygirle,

meyhaneye

lüks

ciple

gideni

kimse

alkışlamayacaktır.
 Davası hakkın ve hayrın hâkimiyeti olanların, bütün sevdası ve maksadı; Allah’ın rızası ve
insanlığın rahatı ve refahıdır. Nefsü hevasını İlahlaştıran ve dünyaya tapınanların, aşk şiirleri safsatadır.
 Kâbe’si Amerika, Medine’si Avrupa olanların, Hacca gitmesi ile Haç’a secde etmesi

farksızdır.
 Dostunu harcayan, postunu harcamıştır. Dostunu ucuza satan, kendisini şeytana

kiralamıştır..
 Hak,

hakikat

gözetmeyenlere

hürmet

gösterilmez.

Şeriat

(hukuk

ve

adalet)

gütmeyenlere, şefaat edilmez. Tapındığın putların heykeli, ha ağaçtan, ha altından yapılsın, fark
etmez…
 Servet ve rütbe (etiket) için, şeref ve haysiyetini rüşvet verenler, ekmek

parası için fahişelik edenlerden daha alçaktır. Makam ve menfaat için hak
davasından cayıp dönenler ve bu döneklere mazeret ve keramet düzenler, İslam’a
açıkça düşmanlık güdenlerden daha zararlı ve aşağıdır.
 Zalimleri büyük gören ve destek veren kimselerin izzeti nefsi ve insanlık haysiyeti
kalmamıştır. Kahpeye “kahramanlık zırhı” giydirmek ve döneklere “akıllılık” sıfatı geçirmek ne işe
yarayacaktır?
 Araştırıp düşünmeden, okuyup öğrenmeden; sadece gelenek ve görenek inancı, şeytanın
oyuncağıdır. Taklidi Müslümanlık, itikadi sapıklığın açık kapısıdır.
 Dili uzun olanın ömrü kısa olur. Dili yaralayıcı olanın başı belalı olur. Dili tatlı

olanın kabahati tez unutulur. Dili acı olanın kalbi sancılı, akibeti feci olur. Dili
bozulanın, dini de bozulur. Ancak haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytan olur
ve imani haysiyet ve hassasiyeti kaybolur.
 Yalan ve palavrayla hava atılır, ama hedefe varılmayacaktır. Yalanla, belki o
anı kurtarırsın, ama bütün geleceğini karartırsın. Yılana sığınmak, yalana
sığınmaktan daha kârlıdır.
 Başkalarına hakaret edenin, onlardan hürmet beklemesi; insanlara nefret besleyenin,

karşılığında muhabbet ve merhamet istemesi; hem boşunadır, hem de haksızlıktır.
 Tembellik, teneşir ehli cenazelerin halidir. Yürüyen karınca, yan gelen karacadan daha

önce hedefine erişir.
 Herkesin ayarı, tarafıyla belli olur. Şeytani güçlerin safında olanların, Rahmani

görüntülerine

aldanmak

saflıktır.

Zalimleri

destekleyen,

dolayısıyla

mazlumları

ezen

konumundadır.
 AB’den, ABD’den ve işbirlikçi partilerden hayır beklemek; akrepten hayır beklemekten daha
akılsızcadır. Bin kere denenmişi, bir kere daha denemeye kalkışmak, vurdumduymazlıktan da öte,
ahmaklıktır. İşbirlikçiliği, “işbilir”lik sanmak ise en yaygın, ama maalesef saygın bir saflıktır.
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 Şahsi heves ve hesapları için, Saadet Partili olmakla, diğer sağcı veya solcu partilerden
birine katılmak arasında fark yoktur. Allah ne aradığına bakar, nerede aradığına değil. Tabi bu arada
makul ve makbul amaçlar için, gayri meşru araçların kullanılmayacağını da bilmek gerekir.
 Döşek gibi semirmek isteyenler, eşek gibi minnet çekerler. İman ve ümit pili bitenler, zulme
direnemez, tez çökerler.
 Faziletli adam, “herkes su içsin ve doysun” diye; kötü tıynetli adam ise, “insanlar düşüp

boğulsun” diye kuyu kazar... Ve elbette herkes niyetinin karşılığını bulur.
 Samimiyet ve merhametle yapılan öğüt ve uyarı; şifalı merhem yerindedir. Kötü niyet ve
hakaretle yapılan nasihat ise, kuyruk altına batırılan diken gibidir. Biri yatıştırır, diğeri hırçınlaştırır.
 Huysuz kişiyi kışkırtmak, kuduz köpeğe karışmaktan beterdir. Unutmayın, huzursuzluk
uğursuzluk getirir.

Kendi iktidarını, milletin ıstırabı üzerine kuranlar, sonunda öfke
infilakıyla derbeder olurlar.


 Büyük liderlerin, stratejik tedbir ve hedefleri, sadece kendisinde saklı bir sırdır. Çünkü Hz.
Peygamber SAV Mekke’yi fetih niyetini ve projesini, herkesten saklamıştır.
 Elinden geldiğince herkese iyilik et. Böylece iyi kimseleri minnet, kötü kimseleri mahcubiyet altına
sokarsın.
 Sonunda ölüm olduktan sonra, ha susuzluktan telef olmuşsun, ha suda

boğulmuşsun!
 Doktoruna âşık olan hasta, onunla buluşmak için, sağlığına kavuşmayı değil, hastalığının
devamını ister. Mevla’sına sadık ve âşık kişi de; onun takdir ettiği belayı ve onun yolunda sıkıntıya
katlanmayı bal kaymak bilir.
 Ateş böceği gece gündüz devamlı ortalıkta ve yazı yabanda bulunuyor. Ancak güneşin ışığından
dolayı gündüzleri fark edilmiyor. Ahmaklar ise onun sadece geceleri yuvasından çıktığını sanıyor!
 Akıllı ve hayırlı adam, hep kendisinden bilgili ve bereketli insanlar arar, daha da yücelmek
için.. Ahmak ve alçak adam ise, hep kendisinden aşağı kimseler içinde bulunmak arzular.. Küçükler
arasında büyük görünmek için.
 Tur dağı, dağların en küçüğüdür, ama Hz. Musa’nın ve Tecelli-i Rahman’ın sayesinde en meşhuru
ve makbulüdür.
 Seni kıskanandan, senden korkandan ve senin kahrına uğrayandan kork! En

doğrusu, hırsını ve hıncını gizli tutmaktır…
 Münafık ve Masondan başkan, kurttan çobana benzer.
 Derviş hırkası giyen riyakâr, Kâbe örtüsünü eşeğine çul yapan adam gibidir.
 Paslı demiri cilalamak, boyamak değil; önce törpüleyip temizlemek gerekir. Günah kirini
tevbe ile temizlemeyenlerin, sarık cübbe giymesi neyi değiştirecektir?
 Güneş kışın daha çok aranır ve sevilir, çünkü süreklilik bıkkınlık getirir.
 Arpa kadar altın, altı bin uyuşuk ahbaptan etkilidir. Ama bir sadık ve sağlam dava yoldaşı da
bin tonluk hazineye bedeldir.
 Büyük sevgilini kendine tercih etmedikçe, aşkın sahtedir.
 Nasipsiz ve beyinsiz insanı akıllandırmaya kalkışman, sonunda seni de deli edecektir.
 Nefsanî ve şeytani dürtülerine direnemeyen, hakikatte akıl baliğ değildir.
 Para kazanıp hayra harç etmeyen ve ilim öğrenip amel etmeyen, en ahmak

kişidir.
 Aşırı hiddet muhabbeti, aşırı merhamet mehabeti (saygınlığı) giderir.

Cahillerin takdirinden ise, âlimlerin tekdirini ve tenkidini tercih
etmelidir.


 Şeytanlar ihlâsa ermiş kimselerle; başkanlar ise, ahlâken iflas etmiş kişilerle
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başa çıkamaz.
 Bir değersiz taş, mücevherden bir vazoyu kırabilir. Ama bu onu kıymetli hale
getirmeyecektir.

Kuvvetsiz fikir, zekâvetli fakire benzer; fikirsiz kuvvet ise, cahil ve
beyinsiz vezire benzemektedir.


 Ahmak ve alçak insanlara hürmet ve rağbet etmek, onların azgınlık ve sapkınlıklarını körüklemek
demektir.
 Nasıl ki eşek arısı bal vermezse, döşek hırsı (tembellik) de mal getirmez. Hak davadan
döneklerden hayır, ödlek tiplerden kayır beklenmez.
 Kendi nefsini gören, Rabbini görmez; derdini bilen ise dermansız ölmez.
 Kibirli insan kirli vicdan sahibidir. Mütevazı günahkâr, gururlu abidden nasiplidir.
 Hz. Süleyman rolüyle, onun yerine konulan İfrit Süleyman bir olmaz. Her tacu taht sahibi de, Sultan
sayılmaz.


ŞİİR
“Bütün putların anası, nefistir.
Münafık; nefs zindanında hapistir.
Her süslüye, hoş sözlüye aldanma
Dışı güzel ama, içi habistir!”
“Riyakâr Müslümanla, sahte para basan insan aynıdır. Herkes onlara imrenir ama, o pazardan
bir ekmek bile satın alamaz”

ŞİİR
“Seni de Allah besler, eşini de
Ondan bil, geleceği de, peşini de
Çünkü bebeğinin dişini veren
Aşını da verecek, işini de…”
“Kendini yenemeyen, rakibini yenemez… Nefsini aşabilen engellerin hepsini aşabilir. Siyaset
(İdare etme sanatı) bilmeyen, riyaset (Başkanlık) yürütemez.”

ŞİİR
“Her hanım bir gonca güldür, onu tatlı söz güldürür
Her erkek aşık bülbüldür, onu da kem göz öldürür
Böcekte de, çiçekte de; tecelli eden Allah’tır.
Bu vahdete eren insan, tüm masivadan özgürdür.”
ŞİİR
“Kalbin hayra, ayak şerre giderse
Adın Ahmet, tadın zahmet olmasın
İman, akıl, vicdan; el ele verse
Bu âlemde, niye rahmet olmasın”

Mülk Suresi 19-30 ayetleriyle ilgili sohbet:
19- Onlar üstlerinde, kanat süzerken ve açıp yumarken sıra sıra uçanlara (gökyüzündeki kuşlara
ve uçaklara) bakıp görmüyorlar mı (ve hiç düşünüp ibret almıyorlar mı)? Ki onları (bütün kuşları, uçakları
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ve uzay araçlarını havada) Rahmandan başkası tutmuyor (her şey O’nun koyduğu tabii kanunlarla ve
insana verdiği akıl yoluyla yürüyor) Şüphesiz O her şeyi hakkiyle (ve bütün incelik ve gizlilikleriyle)
görendir (ve bilendir)… “Yaratan yarattığını bilmez mi? Hâlbuki O Latif’tir ve Hâbir’dir.”554

Atomlardan balinalara, uçaklardan uzaydaki yıldızlara, her şeyin; hareketini ve sükûnetini
bizzat sağlayan… Gemilerin, trenlerin ve otomobillerin tekerleklerinin ve istikametlerinin, her
milimetresini ve süratini, her an takdir buyuran Cenabı Hak’tır ve her şeyin kontrolü O’nun
kudret elindedir.
20- (İşte bu yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahmana karşı (ve O’na rağmen) size yardım
edeceğine (inandığınız) kimmiş? Yoksa (süper güç sandığınız) şu sizin ordunuz mu (ABD ve NATO’nuz
mu)? (Bütün kâfirler ve gafiller, Siyonist ve emperyalist zalim güçler ve Allah’tan ziyade Amerika’dan çekinen
ve güvenen gafiller) sadece boş bir gurur ve aldanış içindedirler.
21- Eğer O (Allah) rızkını (size ikram ve ihsanı olan her türlü nimet ve faziletini) tutup kesecek olsa;
size rızkınızı (maddi ve manevi ihtiyacınızı) kim verebilecektir? Hayır, onlar (nankör inkârcılar ve
münafıklar, Hakka karşı) derin bir gaflet ve nefret içinde, inatla ve azgınlıkla direniyorlar.
22- O halde, (ABD ve AB gibi zalim güçlerden ve hain işbirlikçilerden korkarak veya menfaat umarak;
bunlara yaranmak için) yüzüstü kapanarak sürünen (uşak ruhlu kimseler mi) daha doğru ve onurlu
sonuca (hidayete) ulaşır, yoksa sıratı müstakim üzerinde (İslam ve Kur’an çizgisinde ve insanlığın
hizmetinde) dümdüz ve başı dik yürüyen mi?
(Elbette, haklı ve hayırlı yolda ve onurla yürüyen; halkın ve mazlumların çıkarlarını gözeten ve
sadece Allah’a güvenen kimseler, başarıya ve mutlu sona erişeceklerdir. Tarihen de, tabiaten de,
dinen de, vicdanen de bu böyledir.)
23- Deki: Sizi (hiç yoktan) inşa edip yaratan (cemadat: cansız varlıklar ve nebatat ve hayvanat
cinsinden değil, insan olarak) size (duyu organlarını) işitecek kulak aletleri, gözler ve gönüller veren (ve
bu organların dinleyip, seyredip, hissedip zevkleneceği bütün nimetleri ve güzellikleri var eden) O’dur.
(Bütün bunlara rağmen) ne kadar az şükrediyorsunuz?!..
24- Deki: Sizi yeryüzünde, yaratıp yayan (üretip çoğaltan) O’dur. Ve (sonunda da yine) O’na
toplanıp arz olunacaksınız! (Bütün hayatınız, bir resimli roman misali, derlenip, O’nun huzuruna
konulacaksınız)

25- (Kötülükleri, küfür ve nankörlükleri yüzünden, hesaba çekilmek ve hak ettiği karşılığı görmek
istemeyen; yaptıklarının yanlarına kar kalmasını arzu eden kimseler) derler ki: Eğer doğru
söylüyorsanız, şu vaat edip tehdit ettiğiniz; (ezilenlerin zaferi, Hakkın hâkimiyeti, kıyamet ve ahiret
haberleri) ne zamanmış!?
26- Deki: (Bunların zamanı ve nasıl olacaklarıyla ilgili) bilgi, ancak Allah’ın katındadır. (Ama mutlaka
ve pek yakında ortaya çıkacaktır) Ben sadece, apaçık bir uyarıcıyım”
27- Derken (O şüphe ettikleri ve hiç beklemedikleri; Hakkın ve mazlumların galibiyetini, zalim
inkârcıların ve münafıkların acı akıbetini) çok yakından gördüklerinde, o küfredenlerin yüzleri kötüleşip
(pişmanlık ve perişanlık içinde) kararacaktır ve onlara: “işte bu, sizlerin (hiç olmayacak diye
savunduğunuz) ve davet edip durduğunuz şeydir” denilecek (böylece, akılsızlık, haksızlık ve
ahlâksızlıkları yüzlerine vurulacaktır)

28- (Mazlumların galibiyetini, İslam’ın hakimiyetini ve sadık müminlerin müjde ve davetini yalan
sayıp alay konusu yapanlara) deki: (gerçekleri) görme (yeteneğinizi kullanıp biraz düşünerek) söyleyin
bakalım: Şayet Allah beni ve benimle birlikte (Hak davada sebatla hizmet) edenleri, (ecel gelip,
zafer günlerini görmeden öldürse) helak etse veya, bize merhamet edip esirgese (ve zafere erdirse,
ki her halükarda biz kazançlıyız); bu (her iki) durumda da kâfirleri acı ve alçaltıcı azaptan kim
kurtaracaktır?

554
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29- Deki: (bizim inandığımız ve sığındığımız) O Rahmandır. İşte O’na iman (ve itaat) etmekte ve
O’na tevekkül ve teslimiyet göstermekteyiz. Artık kimin açık ve kesin bir sapkınlık içinde olduğunu
pek yakında görüp bileceksiniz!

30- (Bütün kâfirlere, münafıklık edenlere, nankörlük yapan döneklere ve Allah’ı bırakıp Amerika
ve Avrupa’ya güvenenlere) Deki: Hala gerçeği görmez misiniz? Düşünüp haber verin bakalım: Bir
sabah (kalktığınızda), eğer (içme ve ekin) suyunuz, (çekilip yerin dibine) batıverecek olsa, bu
durumda, kim size bir akarsu getirebilir? (Biraz olsun akıl edip insafa ve İslam’a gelmez misiniz?)
Nil nehrinin yatağında akan bir saniyelik suyu dondursanız, çıktığı Sudan’daki dağdan
daha büyük tepeler oluşur. Peki, yüz binlerce senedir bu küçük dağdan çıkıp akan ve
milyonlarca insana hayat kaynağı olan bu nehirlerin ve tüm nimetlerin asıl sahibinin Yüce Allah
olduğunu, zahiri sebepleri bırakıp, hakiki müsebbip olan yaratıcımıza şükür ve kulluk
borcumuzu, ne zaman hatıra getireceksiniz?
Bizleri yakından ilgilendiren ve bir tefaül sonucu dikkatimizi celbeden Hud suresinin şu
ayetleriyle konuyu bitirelim:
48- (Peygamberin öz evladı bile olsa, alaycı zalimlerin helakinden sonra, selamet ve emniyet
gemisinde bulunan nebisine, Cenabı Hak şöyle seslendi):
“Ey Nuh! Sana ve seninle birlikte olanlardan oluşan ümmetlere (topluluklara) bizden (gelecek)
selamet ve bereketlerle (gemiden) inin (ve artık huzur ve kurtuluşa erişin) denildi.

53- (Haksızlık ve ahlâksızlık düzenlerine alışmış kimseler) “Ey Hud!” dediler. “Sen bize apaçık
mucizelerle gelmiş değilsin ki, bizler senin sözünle ilahlarımızı (cansız putlarımızı, canlı
tağutlarımızı ve nefsimize hoş ve kolay gelen batıl ve bozuk hayat tarzlarımızı) terk edelim.. Sana asla
iman edecek değiliz!”
54- (Hud A.S. dedi ki:) Allah’ı şahit tutarım, siz de şahit olun ki, ben sizin (Allah’a) şirk
koştuklarınızın (ve hâşâ O’nun ortağı ve hatırını kıramayacağını sandıklarınızın) hepsinden uzağım.

55- Artık hepiniz toplanın, istediğiniz tuzağı (ve caydırıcı cezayı) bana hazırlayın (elinizden
geleni geri koymayın) ve artık bir bakışlık (göz açıp kapama kadar bile) mühlet ve fırsat tanımayın!..
(Çünkü kesinlikle biliyorum ki, Allah’ın tayin ve takdir ettiği dışında bana hiçbir şey yapamayacaksınız)
58- Nihayet (müminlere zafer, zalimlere derbeder) emrimiz(in vakti) gelince, tarafımızdan bir
rahmet ve inayetle, Hud’u ve Onunla birlikte iman eden grubu kurtardık. (böylece) Onları şiddetli
sıkıntılardan ve dehşetli baskılardan) çekip çıkardık (izzete ve devlete ulaştırdık).
59- (Size diğer bir acı örnek) İşte Ad (kavmi): Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. Onun
elçilerine isyan ve itiraza yöneldiler ve (bir aşağılık ve bayağılık kompleksiyle) her inatçı zorbanın emri
(ve şeytani sistemi) ardınca yürüyüp gittiler.
60- Bu yüzden dünyada da, kıyamet gününde de lanete ve felakete uğradılar.

62- (Bunun gibi, yine) Salih peygambere de dediler ki: Sen (böyle davalara ve iddialara
kalkışmadan, tabularımıza ve tağutlarımıza karışmadan) önce; aramızda, kendisinden (hayır ve
hizmet) umulan (ve saygı duyulan) birisiydin.(Şimdi) Atalarımızın uya geldiği (ve o şekilde
ibadet ettiği) din anlayışından (ve alışageldiğimiz bu hayat tarzından) sen bizi vaz geçirip alı mı
koyacaksın? Doğrusu bizi davet ettiğin şeyden (adil ve asil bir sistemin gerçekleşebilmesinden;
Allah’ın dininin, bu günkü düzenden daha çok huzur ve refah vereceğinden) kuşku verici bir
tereddüt içindeyiz”
İşte bu tavır ve tepki: Sadece dünya hayatını ve şahsi menfaatlerini düşünen, ahirete ve
sonsuz cennete değer vermeyen; hürriyet ve haysiyet içinde yaşamayı hak edecek bir bedel
ödemeye girişemeyen; haklı ve hayırlı olduğuna kanaat getirseler de, o davanın başarılı
olacağından ve Allah’ın izniyle mutlu sonuçlar doğuracağından endişe eden; bencil ve beleşçi
toplumların, basit karakteridir. Ve elbette, küçük hesap ve heveslerin sahipleri, asla büyük
hedeflere erişemeyecektir.
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YA, “HAYAT BİR İMTİHANDIR” VEYA; “İNSAN BİR HAYVANDIR”!
Her insanın dünyaya bakış açısı; onun hayat felsefesini, beklenti ve hedeflerini, niyet
ve istikametini derinden etkileyecek, hatta kökünden değiştirecektir. Yaşamı sadece bu
dünyadan ibaret sanan, ahirete inanmayan veya sadece kuru bir zan ve ihtimal olarak
bakan.. Ya da dünyalık rahatını ve menfaatini, tapınır derecede öne alıp, ölüm sonrasını geri
plana atan insanların;
a) Kanuni cezalardan kaçıp kurtulma fırsatını yakaladıklarını
b) İnsanlardan saklayıp, horlanma ve hakarete uğrama endişesini aştıklarını
düşündükleri bir ortamda, her türlü kötülüğü işleyebildikleri görülmektedir. Herkesin başına,
onu 24 saat kamerayla izleyen ve engelleyen bir polis, hatta rüşvet almasın diye onu da
gizlice denetleyen bir hafiye dikemeyeceğimize göre sağlam bir ahiret düşüncesi ve hesaba
çekilme endişesi, en etkin vicdani otokontrol sistemidir.
“Onlar, (ahireti bildikleri ama yakinen iman edip önemsemedikleri için) dünya hayatını
sevip ahirete tercih ederler. (Kendileri sapıttıkları gibi, dünyalık heves ve hedefleri için
başkalarını da) Allah’ın yolundan alıkoyup çevirirler ve Onu (Kur’an’ı ve İslam’ı keyiflerine
göre) çarpıtmak isterler. İşte bunlar derin bir dalalet içindedirler” (İbrahim: 4) ayeti, sadece
bu dünya hayatını önemseyip önceleyen, dinlerini ve davalarını bile makam, şöhret ve
şehvet uğruna istismar ve suiistimal eden kimselerin durumunu açıkça beyan etmektedir.
“(Kıyamet ve İslami hâkimiyet) saati de neymiş, biz (bunların hakikaten
gerçekleşeceğini) bilmiyoruz. Biz sadece (ahiret ve ilahi nusretle ilgili) bir tahmin ve
ihtimalde bulunup, kuru bir zanda bulunuyoruz. Biz kesin (yakin) bir bilgiyle iman
edenlerden değiliz” (Casiye: 32) ayeti de böylesine, Müslüman geçinen, ama bütün gayretini
dünyaya yönelten tiplerin gerçek yüzünü haber vermektedir.
Ve zaten “(Gerçek) Kâfirler inzar olundukları (uyarıldıkları ve İslami daveti duydukları
ve anlatılanlara akılları yattıkları halde, bu öğretilerden) yüz çeviren (ve dünyalık
beklentilerinin peşine düşen)dir” (Ahkaf: 3. son kısım) ayeti de, asıl kâfirlerin, Kur’ani
gerçekleri öğrendikten ve aklen uygun gördükleri halde, nefsi arzuları ve dünyalık çıkarları
için, bildiklerinin tersini işleyen kimseler olduklarını bildirmektedir.
Oysa ahiret hayatına iman edip önemseyen ve önceleyen, bu hayal gibi geçici dünyaya
imtihan için gönderildiğini ve en büyük gaye ve gayretini bu imtihanı kazanmaya yöneltmesi
gerektiğini bilen insan, mutlaka sorumlu, şuurlu ve huzurlu bir hayat sürecektir. Kendisine
zarar vermeye, Haktan ve hayırdan çevirmeye çalışan şeytanları ve şerli insanları bile, bu
imtihandaki kötü niyetli antrenörleri gibi görecek, her an, her ortamda ve her olayda Allah
tarafından imtihan edildiğinin bilinciyle hareket edecek, niyet ve istikametini Allah’ın
rızasına ve kullarının hayrına ve hatırına kilitleyecek; varlık, sağlık ve rahatlık ortamında
şımarıp şaşırmaktan, darlık, hastalık, sıkıntı ve saldırı durumunda şapşallaşıp itiraza
kalkışmaktan vazgeçecektir.
Elbette hayat bir imtihandır ve her insan ömrü boyunca daha güzele ulaşmak ve olgunlaşmak için
sürekli çabalamaktadır. Eğitim hayatımızda aklınızda en çok yer eden şeyler, muhtemelen sık sık
karşılaştığınız sınavlardır. Bunların içinde en önemlisi ise, kuşkusuz üniversite sınavıdır. Çoğu genç insan
üniversite sınavını hayatının dönüm noktası olarak tanımlar. Çünkü geleceklerini nasıl şekillendireceklerini bu
üç dört saatlik imtihanın sonucunda belirleyeceklerine inanılır. Bu nedenle yıllarca çalışır, uykusuz kalır, pek
çok sosyal faaliyetten, tatil ve eğlenceden uzak durup, sadece dersleriyle uğraşır. Tek amaçları istedikleri
üniversiteyi kazanmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için büyük bir sabır ve kararlılıkla çalışır.
Aynı şekilde hayattaki en büyük amacı, güzel bir ev sahibi olmak olan bir kişiyi düşünelim. Bu evi elde
etmek için önce yeteri kadar maddi güce sahip olabilmesi gereklidir. Bunun için gece gündüz demeden iyi bir
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iş sahibi olabilmek, mevkisini yükseltebilmek, dolayısıyla maddi kazancını artırabilmek için çaba gösterir.
Ancak böyle uzun süreli ve özverili bir çalışmadan sonra o kişinin istediği evi satın alması, yaptırması ve evin
içine girip yaşaması mümkün hale gelir.
Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi, insanın bir güzelliğe ya da uğrunda pek çok şeyi göze aldığı
hedefine ulaşabilmesi için; kimi zaman yıllarca süren bir çaba, kararlılık ve dirayet göstermesi, karşılaştığı
zorlukları sabırla karşılaması gerekebilir. Bunların yanı sıra insanın maddi güç ya da toplum içinde itibar,
şöhret ve belli bir kariyer elde etmek gibi hedefleri varsa; bunlar için de ciddi bir çaba sarf etmesi ve bazı
zorlukları göze alması, halk içinde kullanılan tabiriyle "kendinden bir şeyler vermesi" beklenir.
Ancak burada çok önemli bir noktayı hatırlatmalıyız: Yukarıda saydığımız örnekler, insanın dünyadaki
kısa hayatı boyunca elde edeceği geçici yararlarla ilgilidir. Ve bu yararların hepsi ya ölümle birlikte veya
henüz dünyadayken herhangi bir sebeple aniden elinden çıkabilir. Örneğin yıllarını sınav günü başarılı olmak
için durmaksızın çalışarak geçiren bir genç, başına gelen bir kaza ile sınava giremeden hayatını yitirebilir.
Veya yıllar süren bir emek sonucunda sahip olduğu evi yakıp yıkacak olan bir felaket, insanın çabasını,
emeğini bir anda yok edebilir.

Görüldüğü gibi dünya hayatında elde edilmek istenen yararların tümü -ne kadar ciddi
bir çaba harcansa da- geçici ve sınırlıdır. Ama bunların yanı sıra bir de asla kaybolmayacak
olan, asla tükenmeyecek güzelliklerin ve sonsuz saadetin bulunduğu ve insanın ebediyete
kadar kalacağı gerçek bir hayat vardır. Bu, inanan insanların dünya hayatı boyunca ulaşmak
için ciddi bir çaba sarf ettikleri, tüm diğer konuların çok daha üstünde tuttukları, asla
akıllarından çıkarmadıkları ölümden sonraki ahiret hayatıdır.
İşte insanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer de "dünya imtihanı"dır. İnsan,
yeryüzünde bulunduğu sürece ahirete yönelik bir sınav yaşamakta ve bu konuda gösterdiği çabayla denenip
puan almaktadır. Hayat, gerçekte Allah'ın bizleri denemek ve eğitmek için yarattığı geçici bir ortamdır. İnsan
bu süre boyunca aklını kullanıp, böylece Rabbimizi tanımak, O'nun hükümlerine uymak ve sadece O'nun
rızasını aramakla bu imtihanı kazanır. Bunun yanında bu imtihan hayatı boyunca başına gelen her şeye en
uygun karşılığı vermek, sabretmek ve güzel ahlâk göstermekle mü’min sürekli olgunlaşır. Her şeyin
Rabbimizden gelen bir deneme olduğunu hatırlamak, bunlardan manevi zevk almak, uğradığı her sıkıntıyı
neşe ve şevkle karşılamak ise, dünyadaki imtihanın müminlere has olan bir sırrıdır. Şüphesiz bu sırrı
kavrayan ve tüm yaşamını denendiğinin bilincinde olarak geçiren insanlar, asla son bulmayacak ve
tükenmeyecek olan bir kazanca ulaşacaktır.
“Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik. Ancak o, sarp yokuşa (zorluğa) göğüs germedi.. Sarp
yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? Bir boynu çözmek (çaresiz ve esir kimseleri kurtarmak)tır;
ya da açlık (kıtlık) gününde doyurmaktır, yakın olan bir yetimi, veya sürünen bir yoksulu. Sonra iman
edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine öğütleyenlerden olmaktır.
İşte bunlar, kutlu ve mutlu tarafın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene). Ayetlerimizi inkâr edenler ise,
(uğursuz) yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme). "Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onları kuşatacaktır”555
ayeti bu gerçeği ne güzel anlatmaktadır.

Amaç; bu imtihanı kazanmaktır!
İnsan, her canlı gibi Allah tarafından bir amaç üzere var edilmiştir. İnsanın yaratılış amacını ve kısa
süren dünya hayatı boyunca nasıl bir ömür geçirmesi gerektiğini öğrenebileceği kaynak, Allah'ın kullarına bir
rehber olarak indirdiği Kur’an-ı Kerimdir. Nitekim Allah "Bizim, sizi boş bir amaç uğruna var ettiğimiz ve
gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?"556 ayetinde insanların belli bir amaç
üzere yaratıldıklarını bildirmiştir. Bu amacın ne olduğu ise başka ayetlerde tarif edilmiştir. İnsanın yaratılış
amacı, "… insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım."557 ayetiyle haber verildiği gibi Allah'a
kulluk etmektir. Yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılan insana ortalama altmış-yetmiş yıllık kısa bir ömür
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verilmiştir. Ve bu ömür, tıpkı bir kum saatinde olduğu gibi hiç durmadan akıp gitmekte, insan, ahirete doğru
sürekli bir geri sayım içinde yürümektedir. İnsanın hayatı kimsenin değiştirmeye güç yetiremeyeceği şekilde,
Allah tarafından çizilmiş bir kader üzere işlemektedir.
Dünya üzerindeki her şey zamanı geldiğinde yok olup gidecektir. Apaçık olan gerçek ise "… dünya
hayatı, ahirette (ki sınırsız mutluluk yanında geçici) bir meta'dan başkası değildir."558 ayetinde de
bildirildiği gibi, sonsuz ahiret hayatının yanında dünya hayatı bir rüya gibidir. Çünkü dünya üzerinde her şey
eskimeye, yaşlanmaya ve yok olmaya doğru çok büyük bir hızla ilerlemektedir. Zaman herkesi ve her şeyi
mutlaka tahribata uğratmakta ve bu geçici dünyaya bağlananlar çok büyük bir kayıp içine düşmektedir.
Dünya bir misafirhanedir. İnsan burada geçici görevlidir ve kısa bir ömürde ebedi hayatına lazım olan
levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. İnsan, dünyada karşılaştığı olaylar karşısında gösterdiği tavırlarla,
sahip olduğu ahlâkla ve içinde taşıdığı niyetiyle denenmektedir ve kişinin sadece "iman ettim" demesi
kesinlikle yeterli değildir. Bu imanını tavırlarıyla da göstermelidir. Çünkü kıyamet gününde gizli ya da açık,
hayatına dair her şey ortaya dökülecek, çok hassas bir hesap görülecek ve bir hurma çekirdeğindeki iplikçik
kadar"559 bile haksızlık edilmeyecektir. İyilikten yana yaptıkları ağır basanlar sonsuz güzelliklerle bezenmiş
cennet yurdunda ağırlanırken, kötülüğü ve zulmü kendilerine yol edinenler sonsuz cehennem azabına
gireceklerdir. Bu dünyada İslam inancını ve ahlâkını yaşayanlar ve Kur’an Ahkâmını (Adalet Nizamını) hâkim
kılmak için çalışanlar, Allah’ın rızasına ve ebedi mutluluğa erişecektir.

Görevimiz: dünya hayatına karşılık, ahireti satın almaktır!
Dinden uzak insanların en büyük yanılgılarından biri, bu dünyadaki hayatı kalıcı zannetmeleri ve
aslında bir denemeden geçirildiklerini bilmemeleridir. Dünyada, böyle bir gaflet içinde yaşayan insanları
etkileyebilecek, akıllarını çelebilecek pek çok güzellik ve zevkler var edilmiştir. Ahiretin unutulduğu
toplumlarda insanlar, doğdukları andan itibaren kendilerine süslü görünen bu değerleri elde etme hırsına
yönlendirilir. Allah insanları dünyaya hırsla bağlayan bu süsleri Kuran'da şöyle haber vermiştir:
“Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüş (paraya), salma güzel atlara,
hayvanlara ve ekinlere (bahçelere) duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. (Oysa)
Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki: "Size bundan
daha hayırlısını bildireyim mi? (Küfür ve kötülükten) Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, içinde
temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah,
kullarını hakkıyla görüp durmaktadır"560
Bu ayetlerde de haber verildiği gibi dünyaya ait her türlü süs; zenginlik, güzellik, eşler, evler,
mücevherler, makam, ün ya da kariyer ve diğerleri sadece kısa bir yarardan, geçici bir oyalanmadan başka
bir şey değildir. Bunların tümü kesinlikle yok olup gidecektir. Fakat insanların büyük bir bölümü, bunların
geçici olduğunu unutup, tam tersine bunlara dalıp eğlenmektedir. Kimi sürekli daha çok mal toplamaya, kimi
insanlar tarafından daha çok itibar kazanmaya, kimi daha güzel veya yakışıklı bir eş bulmaya, kimi de
işyerinde en başarılı kişi olarak tanınmaya çabalayıp ömür tüketmektedir. Tüm bunlara öyle büyük bir hırsla
bağlanırlar ki, bu oyalanma onlara ölüm sonrasında karşılaşacakları sonsuz ahiret hayatını tamamen
unutturuverir. Ölümü bir yok oluş olarak algılayanlar, ölümden sonrası için bir hazırlık yapmayı
düşünmemektedir.,
Dünyayı ebedi bir yaşam yeri zannederek hırsa kapılanların durumu bir ayette şöyle haber verilmiştir:
“Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. (Bu gafiller
acaba) Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdır? (bu ne şaşkınlık ve sapkınlıktır..)”561 Bir başka ayette de
"imana karşılık küfrü satın alanlar" olarak tanımlanan bu insanlar, büyük bir hataya düşmüşlerdir. Bu kişilerin
nasıl bir kayıp içinde olduklarını anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz:
İki insan düşünün. Bunların ikisine de çok yüklü bir sermaye verilsin ve ne şekilde harcayacaklarının
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kararı da kendilerine bırakılsın. Bu kişilerden biri elindeki bütün imkânları hoyratça saçıp savursun ve elinde
bir süre sonra hiçbir şey kalmasın. Kuşkusuz bu kişi böyle bir durumda -geriye dönüşün olmadığını fark
ettiğinde- çok büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Diğer kişi ise elindeki sermayeyi kalıcı ve insanlara faydalı
yatırımlar için harcasın ve elde ettiği tüm güzellikler hem kendisi hem de insanlık için bir kazanç olsun. İşte
dünyada insana verilen tüm mal, mülk, kültür, ün, itibar, güzellik ve daha pek çok nimet de kişinin ahirete
hazırlanması için tanınmış birer fırsattır. İman eden kişi bu fırsatları en akılcı şekilde değerlendirir. İnkâr
edenlerin örneği ise, elindeki sermayeyi boşa harcayan kişiye benzemektedir. İnkârcılar ve münafıklar dünya
hayatında kendilerine verilen kısacık süreyi hoyratça harcar ve sonra sonsuz ahiret hayatında çok büyük bir
kayıp içinde olurlar. Bu insanların durumu Kuran'da şöyle haber verilir:
“De ki: "Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim
mi? Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş
yapmakta sanıyorlar." İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenlerdir. Artık
onların yapıp-ettikleri boşa çıkmıştır, kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız.”562
Sadece bu fani dünya hayatına razı olmayan ve ahiret hayatının ebedi olduğunun bilincinde olan
kişiler, bu hayatın yararlarının geçici olduğunu bildikleri için, sonsuz cennet güzelliklerini kazanmak için
gayret göstermekte ve hayatlarını disiplinize etmektedir. İşte onlar yaptıkları bu ticaret nedeniyle çok büyük
bir kazanç içindedirler. Allah onları büyük bir ecirle müjdelemiştir:
“Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını
ve mallarını satın almak (istemektedir). Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinipmüjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur.”563

İnsan hayırla ve şerle imtihan olunmaktadır!
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize
döndürüleceksiniz (ve her türlü niyet ve gayretinizden hesaba çekileceksiniz).564
Ayetlerde haber verildiği gibi insan her türlü olayla denenebilir. İnsanın bolluk, zenginlik ve çok büyük
nimetler içindeyken de Allah'ın razı olacağı güzel ahlâkı göstermesi, her tavrında Allah'a yönelip dönmesi ve
O'nun emir ve tavsiyelerine çok büyük bir titizlik göstermesi gerekir. Çünkü bolluk dünyanın geçici süslerine
dalan insan için bir fitne konusu, bir deneme, unutturup yanıltan bir etken olabilir. Ama imanlı bir insan ne
kadar büyük nimetler içinde olursa olsun asla Allah'a karşı nankörlük etmeyecektir. İnsan bunun yanında
hastalıkla, felaketlerle, inkârcılardan gelen türlü baskılarla, incitici söz, iftira, tuzak, alay zulmü gibi olaylarla
da denenebilir. Fakat Müslüman’ın bunların hepsinin imtihanın bir parçası olduğunu bilmesi ve bunlara sabır
göstermenin güzelliklere açılan bir yol olduğunu unutmaması gerekir.
“Bu insanlar daha önce de belirttiğimiz gibi dünyaya karşılık ahireti satın alarak kendileri için
hayırlı bir ticaret yapmışlardır. "Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan
vesilesidir, mal, makam ve evlat hatırına, haktan ve hayırdan ayrılmayanlar için) Allah yanında ise
büyük bir mükâfat vardır."565 ayeti gereği, sahip oldukları her şeyle denendiklerinin bilincine ermişlerdir.
Canlarının, mallarının ve sahip oldukları makamların Allah'a ait olduğunu bildikleri için, bunlarda meydana
gelen bir eksilme veya artış onların ahlâklarını, düşünce yapılarını ve Allah'a olan sadakatlerini asla
etkilemeyecektir. Kur’an'da bu insanların güzel tutumlarını tarif eden pek çok ayet vardır:
“Ama Resul ve onunla birlikte olan müminler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler (Hak hâkim
olsun diye çaba gösterdiler); işte bütün hayırlar onlarındır ve kurtuluşa erenler onlardır. Allah onlar
için, süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk'
budur.”566 “Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resulü’ne iman ettiler, sonra
hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık
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(doğru) olanların ta kendileridir.”567 Ayetlerde dikkat çekildiği gibi; bu dünya Müslümanlar için Allah
yolunda, O'nun rızasını kazanmak için cihad edilmesi yani çaba gösterilip hizmet edilmesi gereken bir yerdir.
Bu nedenle de insan dünya hayatındaki -ahireti için çok değerli olan- her gününü, her saatini, hatta her
dakikasını ve saniyesini çok iyi değerlendirmelidir. Yaptığı her işte, gösterdiği her tepkide "Allah'ı nasıl en
fazla razı ederim?" sorusunun cevabını düşünmelidir. Önemli olan kişinin dünyaya dalıp ahiretten gaflete
düşmemesi ve geçici bir yarar uğruna ahiretini feda etmemesidir. İnsanın Allah'a döndürüldüğü zaman
sonsuz güzelliklere kavuşmasının yolu bundan geçmektedir.
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten
uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı
metadan başka bir şey değildir. Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden
önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler)
işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.”568

Bu imtihanın sırrı ve amacı!
İman eden insanların dünya hayatları boyunca türlü denemelere tabi tutulacaklarını, mallarıyla ve
canlarıyla imtihan olacaklarını, inkârcıların çok çeşitli tuzaklarıyla karşılaşacaklarını ve asılsız iftiralara
uğrayacaklarını Allah Kuran'da haber vermiştir. Yani salih müminler, hayatlarının her döneminde birtakım
zorluklarla karşılaşabilirler. İşte Müslümana gereken bu zorluk anlarında Kur’an ahlâkını yaşamaları, her an
Allah'ı hatırlamaları ve içinde bulundukları duruma şükredip, hepsinde bir hayır ve güzellik olduğunu fark
edebilmeleridir. Bu sayılanların rahat bir ortamda, bolluk ve nimetler arasında, sağlık ve varlık sırasında
yapılması herkese kolay gelir. Ancak Müslümanın imanının gücünü asıl gösteren en önemli şeylerden biri, bu
üstün ahlâkını zor zamanlarda göstermesi ve bundan da hiçbir şekilde taviz vermemesidir. Fakirlik, açlık,
korku, mallardan ve canlardan eksiltme, hastalık, inkârcıların tehditleri, iftiraları ve tuzakları gibi olaylarla
karşılaştıklarında sabır gösteren Müslümanlar, güzel tavırlarının karşılığını daha güzeliyle göreceklerdir.
Ayetler de belirtildiği gibi inkârcıların hayrı engellemek için yaptıkları her türlü zorbalık, Müslümanlar için bir
imtihan demektir. İman edenlerin bu zorluklar karşısında gösterdikleri üstün ahlâk, cesaret ve metanet,
onların ahiret karşılıklarını ve derecelerini yükseltir. Bakara Suresi'nde inananların dünyada yaşadıkları
imtihan konularının neler olabileceği ve bunlar esnasında gösterdikleri güzel tavır şu şekilde tarif edilmiştir:
“Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler
ki: "Biz Allah'a ait (kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz." Rablerinden bağışlanma (salât) ve rahmet
bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır.”569
Çünkü "imtihanın sırrı"nı kavramış bir Müslüman için zorluklara sabretmek en büyük güzelliklerdendir.
Kuran ahlâkını yaşayan ve İslam ahkâmının (Adil Düzen programının) yerleşip yayılması için çabalayan bir
mümin için, başına gelen zorluklar onun Haklı yolda olduğunu gösteren birer işarettir. Bunlar onun şevkini,
neşesini ve mücadele azmini güçlendirecektir.

Nitekim Allah Kuran'da tarih boyunca değişmeyen bazı kanunların varlığından söz
etmiştir. İnananların zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmaları, inkârcıların baskılarına maruz
kalmaları, ama inkârcıların bunun sonucunda mutlaka hüsrana uğramaları da Allah'ın haber
verdiği bu kanunlardandır:
“Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkarmak için tedirgin edecekler (ve saldıracaklardı);
bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlardı. (Bu,) Senden önce
gönderdiğimiz resullerimizin bir kanunudur (imtihan şartlarındandır). Kanunumuzda (sünnetimizde)
bir değişiklik bulamazsın.”570
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karşılaşabilecekleri pek çok olayı önceden haber vermiştir. Ayrıca Müslümanlara cennete girebilmeleri için
mutlaka geçmiştekilerin başlarına gelenlerle deneneceklerini de bildirmiştir:
“Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi,
beraberindeki müminlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" demeye başlamıştı. Dikkat edin. Şüphesiz
Allah'ın yardımı pek yakındır.“571

Tevekkül ve kadere teslimiyetin önemi ve anlamı:
Yeryüzünde yaşanan imtihan ortamının çok önemli bir sırrı daha vardır. Bu sırra vakıf olan müminler,
karşılaştıkları zorluklara büyük bir şevk ve neşeyle sabır gösterirler. İşte bu sırrın özünde "kader" gerçeği
vardır. Müslüman, Allah'ın her şeyi bir kader üzere yaratıp meydana getirdiğini ve başına gelenlerin sadece
Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini bilir. İnsanların hayatlarını tüm ayrıntılarıyla yaratan Allah'ın her işi
hikmetlidir ve yerindedir. En'am Suresi'nde yeryüzünde meydana gelen küçük büyük tüm olayların Allah'ın
dilemesiyle gerçekleştiği şu şekilde ifade edilir:
“Gaybın anahtarları O'nun indinde ve ilmindedir, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmemektedir.
Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmeyecektir; yerin
karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitapta
(kaydedilmiş ve karar verilmiştir)” 572
İnsan, zamana bağlı yaşayabilen ve olayları sadece yaşadığı andan bakarak değerlendiren bir
varlıktır. Ve insan, geleceği bilemediği için karşılaştığı olaylardaki uzun vadeli hikmetleri, güzellikleri ve
hayırları da her zaman göremeyebilir. Fakat zamandan münezzeh olan ve zamanı yaratan Allah, zamana
bağımlı olan tüm varlıkların hayatlarını "zamanın dışından" görüp bilmektedir. İşte bu noktada karşımıza
çıkan kader gerçeğidir. Kader, Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. Yani
"sonucu bilinmeyen olaylar" sadece, bizim için birer "bilinmez"dir. Allah bizim bilemediğimiz bu olayların
tümünü bilir.573 Bu nedenle de insanın imtihanı, aslında başı ve sonu belli olan bir imtihan gereğidir. Geçmiş,
gelecek ve içinde yaşadığımız an Allah katında birdir; hepsi olup bitmiştir. Biz ise bu olayları ancak zamanı
geldiği zaman yaşayarak öğreniriz. İşte bu "kader ilmi" inkârcıların vakıf olamadıkları büyük bir ilimdir.
Müslümanların dünya ve ahiret hayatındaki tüm zorluklara ve denemelere güzel bir sabır göstermelerine
vesile olan da bu ilimdir. İman edenler "Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet
etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her şeyi bilendir."574 ayetinde de
bildirildiği gibi, başlarına gelen her şeyin bir kader üzere gerçekleştiğini bilmenin rahatlığını ve huzurunu
yaşayıp tadabilir.
Kader gerçeğini bilen ve imtihanın bu sırrını sezen bir Müslüman başına gelen her türlü musibeti,
açlığı ya da fakirliği bir güzellik olarak görüp bunlardan çok manevi bir zevk alabilir. Çünkü bu denemeler
karşısında gösterdiği güzel ahlâkın Allah katında çok değerli olduğunu bilir. Bu, müminlere has bir lezzettir.
Müslümanlar bu tip sıkıntılar karşısında hüzün, stres, acı, panik, korku gibi duyguları kolaylıkla aşabilir.
Çünkü Allah'ın hayır ya da şer olarak görünen tüm olayları, Müslümanların hayrına çevireceğini bilirler. Allah
bir ayetinde müminlere, "… Allah, kâfirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez."575 şeklinde
bildirmiştir. Evet, müminler dünyada her türlü sıkıntı ve zorlukla karşılaşabilirler, mallarını kaybedebilirler,
fiziksel olarak zayıf düşebilirler, hastalanabilir, yaralanabilir, ölebilir veya öldürülebilirler. Ancak bunların
hiçbiri Müslümanlar için bir "şer" değildir. Allah bunlarla iman eden kullarını denemeden geçirir ve
gösterdikleri sabrın karşılığını da hem dünyada, hem de ahirette kat kat fazlasıyla verir. Ve Müslümanlar bu
kısa imtihan dönemi sonucunda sonsuz bir cennet hayatı ile mükâfatlandırılıp şereflendirilir.
Allah başka ayetlerinde de Kendisine inanan ve teslim olan kullarının asla kopmayacak bir "kulba"

571

Bakara Suresi, 214
En’am suresi, 59
573 Detaylı bilgi için bkz. Zamansızlık ve Kader Gerçeği, Harun Yahya, Vural Yayıncılık
574 Teğabün Suresi, 11
575 Nisa Suresi, 141
572

229

yapıştıklarını bildirmiştir:
“Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse, artık gerçekten o
kopmayan bir kulba (Kur’an’a ve huzur kaynağına) yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.”576
“Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık
kim tağutu (İslam dışı sistemleri ve zalim kişileri) tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba
yapışmıştır; bunun kopması yoktur (Kur’an’a tutunanların mahrum ve mahcup olma endişesi
kalmamıştır). Allah, işitendir, bilendir.”577

Bütün yaşananları ”gelecekten izlemek” şuuru ve rahatlığı!
İman eden bir insanın, yeryüzünde denemeden geçirildiğinin bilincinde olması, olayları gelecekten
izlemesinin de yolunu açar. Peki, acaba "olup bitenleri gelecekten izlemek" ne demektir? Bir insanın
karşısına, ne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntı çıkarsa çıksın, bu durum kesinlikle geçicidir. Örneğin bir kişi
yapmadığı bir şeyle suçlanıp, haksızlığa uğrayabilir. Ama gerçeğin ortaya çıkacağı bir zaman mutlaka
gelecektir. Eğer haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyeti dünyada son bulmayacak olsa bile, hesap günü onu
haksızlığa uğratan kişiler mutlaka yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişi
de, bu duruma sabrettiği için hesap günü güzel bir karşılığa erecektir. Zaman hızla ilerlemektedir ve
dünyadaki her olay gibi bu olay da göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre içinde bitecektir. Ayrıca
Kuran'da Müslümanlar için her zorluğun yanında bir de kolaylık yaratılacağı haber verilmiştir: "Gerçekten
(her) zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, elbette (her) güçlükle beraber kolaylık vardır.”578
Müslüman kaderin izleyicisi olduğunu bilir. Bu sırrın bir güzelliği olarak da her şeyi büyük bir tevekkül,
teslimiyet ve sabır içinde izleyecektir. Olayların nasıl gelişeceği konusunda da herhangi bir müdahale,
engelleme ya da durdurma imkânı olmadığının bilincindedir. "… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin
için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz."579 ayetini
sürekli hatırlayıverir. Nitekim Allah kullarına, "eğer iman etmişlerse" başlarına gelen her musibetin sonunun
mutlaka güzellik ve hayır olacağını müjdelemiştir. Bu musibetler müminin kendisini eğitmesine, imani
konularda derinleşmesine, ahlâkını güzelleştirmesine, olgunlaşıp yücelmesine ve cennetteki derecesinin
artmasına birer vesiledir. Şunu da unutmamak gerekir ki bu durum yalnızca Allah'a samimi olarak iman eden
ve kadere teslim olan insanların eksiksiz olarak yaşayabilecekleri bir ruh halidir. Dinden uzak yaşayan
insanlar ise, karşılaştıkları olaylarda kadere olan teslimiyetsizlikleri sebebiyle ümitsizliğe, korkuya, heyecana
kapılıp bir türlü çıkış yolu bulamayacaklarını düşünmekte ve boşuna üzülmektedir.. Ahirete yönelik bir
ümitleri ve beklentileri de olmadığı için her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir ruh hali içinde bocalayıverir.

Ucuz kahramanlıkların değil, zor zamanların adamı!
"Zor anların Müslümanı" tabiriyle kast edilen: her türlü zorluğa, sıkıntıya, yokluğa ve
saldırıya karşı dayanıklı ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan bir insan özelliğidir. Güzel
ahlâkından asla taviz vermeyen, her belayı büyük bir olgunluk ve tevekkülle karşılayabilen,
olayların hikmetlerini ve hayırlı yönlerini gören, çevresindeki insanları da aynı üstün ahlâkı
yaşamaya davet eden kişi, "zor anların Müslümanı"dır. Bu zorluk anları da Kuran'da tarif
edildiği gibi iman edenlerin çok şiddetli denemelerden geçirildikleri, "Hani onlar, size hem
üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler kaymış, yürekler hançereye gelip
dayanmıştı…"580 ayetinde belirtildiği gibi şiddetli sıkıntılarla çevrelendikleri dönemlerdir.
Zorluk anları dendiği zaman cahiliyede yaşayan her insanın aklına bazı örnekler gelir.
Kimi için bu zorluk anı bir doğal felaket, kimi için işini kaybetmek, kimi içinse iflas etmektir.
Oysa iman edenler için zorluk anları çok daha şiddetli olay ve durumları ifade etmektedir.
Zorluk anlarındaki yokluk sıradan bir yokluk değil, insanın en temel ihtiyaçlarından bile
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mahrum bırakıldığı bir yokluk; sıkıntı ise insanın günlük hayatında yaşadığı sıkıntılardan
çok daha şiddetli bir sıkıntı halidir. Kur’an'da tarif edilen "yüreklerin hançereye dayandığı"
bu dönemler, insanın tahayyül edebileceği her türlü zorluğun, hastalıkların, felaketlerin üst
üste geldiği, Müslümanların sadece "iman ettim ve tağutları reddettim“ dedikleri için
işlerinden edildikleri, yurtlarından sürüldükleri, ailelerine, kendilerine ve kavimlerine
tuzakların kurulup, maddi ve manevi baskılarla hakaret gördükleri dönemlerdir.
Kuran'da elçilerin ve salih müminlerin tarih boyunca karşılaştıkları bu tür zorluklar örnek verilmektedir.
Önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi salih müminler çok şiddetli denemelerden geçirilmiş, türlü zorluklara
göğüs germişlerdir. Ayetlerde bu denemeler "dayanılmaz zorluklar" şeklinde ifade edilir:
“…Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi
sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki,
sonunda elçi, beraberindeki müminlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" demeye başlamıştı. Dikkat
edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.“ 581

Allah yukarıdaki ayetinde tüm inananların da bu zorluklarla karşılaşacağını bildirmekte
ve sabır gösterenleri de sonsuz güzelliklerle müjdelemektedir. İşte bu dönemler: "zor
anların Müslümanları" ile "kolay anların Müslümanları"nın ortaya çıktığı, birbirlerinden
ayrıldıkları denemelerdir. Zor anların Müslümanları üst üste gelen sıkıntılara ve zorluklara
"Biz Allah'a ait (kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz."582 cevabını verenlerdir.

Darlık ortamında ve zor anlarda nefsin ve vicdanın çağrıları!
İnsan bir zorlukla ya da bir sıkıntıyla karşılaştığında içinde iki farklı ses gelir. Bunlardan biri fedakârlığı,
kararlılığı, güzel ahlâkı ve her zaman Allah'ın dilediği şekilde davranmayı emreden vicdanının sesidir. Bu
sesi dinleyen kişi her zaman için Allah'ın en çok razı olacağı tavrı bulacak, sabrı ve tevekkülü tercih
edecektir. İkinci ses ise Yusuf Suresi'nin 53. ayetinde de bildirildiği gibi "var gücüyle kötülüğü emreden"
nefsin vesvesesidir. Bu ses insana isyanı, fıskı, kolaycılığı ve korkaklığı öğütlemektedir. Bu sesi dinleyenler
ise çok büyük bir kayba uğramış ve nefse etki eden şeytanı kendilerine dost edinmişlerdir. Bakara Suresi'nde
şeytanın bu özelliği şu şekilde tarif edilir:
“Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını
izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayâsızlığı ve
Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.”583
Tüm bu nedenlerden ötürü Müslümanların bir zorluk, sıkıntı ya da musibet karşısında hemen
vicdanlarına uymaları çok önemlidir. Çünkü önlerindeki iki seçenekten diğeri şeytanın vesvesesidir. Bu yol
bencillik, menfaatperestlik, rahatına düşkünlük, ikiyüzlülük, yani kısaca kötü ahlâka dair pek çok kötü
özelliktir. Diğeri ise salih müminlerin yoludur ki, şuurlu Müslümanlar vicdanlarının sesini dinleyecek ve her
zaman iyilerin yolunu izleyecektir.
"(Zorluk ve horluk anında Allah’a) İtaat ve maruf (güzel) söz (beklenirdi). Fakat iş, kesinlik ve
kararlılık gerektirdiği zaman, şayet Allah'a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı
idi."584 ayetinde de bildirildiği gibi güzel ahlâkın asıl olarak "kesinlik ve kararlılık" gerektirdiği zamanlarda
gösterilmesi önemlidir. Çünkü insanların büyük bir bölümü zorluk anlarında gösterilen sadakatin üstün bir
ahlâk olduğunu bilirler ve konuşmalarında böyle bir durumla karşılaştıklarında sadık ve güçlü olacaklarına
dair yemin ederler. Ancak zorluk anı geldiğinde tavırları daha önceki vaatleri ile bir olmaz ve en ufak bir
sıkıntı dokunduğunda kötü bir tavır gösterebilir, aniden hırçınlaşabilir, sevgi ve şefkat gibi duygulardan
uzaklaşıp kin ve öfkeyle hareket edebilirler. Bir anda tevekkülsüz, isyankâr, zalim bir tavra yönelebilirler. Bu
nedenle, böyle zamanlar imanda güçlü olanlarla, zayıf olanların birbirlerinden ayrılacağı, kötü ahlâkın ortaya
çıkacağı, imanı zayıf kimselerin endişeye kapılıp şaşıracakları bir dönemdir. Bu zayıf kimseler için bir adım
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ötesi ise inkârcılardan ve zalim (Siyonist ve emperyalist) odaklardan taraf çıkmaları ve onlarla birlikte
Müslümanlar aleyhinde faaliyetlerde bulunmaları halidir ki bu şerefsizlik ve seviyesizliktir. Oysa, karşılaştığı
herhangi bir olay için "herhalde bu kader planının dışındadır" diye düşünen kişi ise yoğun olarak şeytanın
etkisindedir. Şeytanın etkisi bu tür vesveselere neden olabilir. İnsanı çok aşağı bir mertebeye düşüren bu
duruma gelmek şeytanı sevindirir. Amerika ve Avrupa’yı güdümüne alan Siyonizm’i yenilmez ve baş edilmez
zanneden kişinin, şeytanın vesvesesiyle olayları kader dışında zannetmesi veya unutması büyük bir gaflettir.

İnsanın günlük hayatı içinde kader konusunun çok iyi anlaşılması, akıldan hiç
çıkarılmaması çok önemlidir. İnsanın karşılaştığı küçük veya büyük her olay, kaderdedir.
Şeytanın "bunlar günlük hayatın doğal ihtiyaçları, kaderle bağlantısı olamaz" şeklindeki
fısıltısına karşı müminlerin daima uyanık ve dikkatli olması gerekir. Bu konuyu tam anlayıp
hiç unutmadan akılda tutmak, her olaya, her şeye hayır ve hikmet gözüyle bakıp Allah'ın
güzel planı içinde gelişen bütün olayları bu şekilde değerlendirmek ahiret ve dünya için
büyük bir nimettir. Mümin için akıl, irade, konfor ve huzura vesile olan bir gerçektir.

İmtihanın sonucu iyilerle kötülerin birbirinden ayrılması
Allah dünya hayatında iyilikle kötülüğü, adaletle zulmü, yararla zararı, güzellikle çirkinliği bir arada
yaratmış ve hepsini, cennet ve cehenneme giden yolda birer deneme, eğitme ve eleme vesilesi olarak takdir
etmiştir. Dünya hayatındaki imtihan dönemi iyilerle kötülerin, sabır gösterenlerle zorluk karşısında yılgınlığa
düşenlerin, inkârcı ve zalim zihniyetlere karşı mücadele edenlerle, gevşeklik ve teslimiyete düşenlerin,
nefsine uyanlarla vicdanının sesini dinleyenlerin birbirlerinden kesin bir şekilde ayrıldığı bir sınama süresidir.
Dünya hayatında iyilik ve kötülüğün birbirleriyle bu kadar iç içe olmalarının pek çok hikmeti vardır. Bunlardan
biri bu tezat içinde iyiliklerin ve güzelliklerin değerinin anlaşılmasıdır. Çünkü kötülük, eksiklik ya da musibetler
olmasa, insanın güzelliklerin değerini anlaması mümkün olmayacaktır. Örneğin bir elmas, sıradan diğer
taşların arasına konduğu zaman güzelliğini ve göz alıcılığı daha iyi ortaya çıkmaktadır.. İyilik ve kötülüğün bir
arada yaratılmalarının çok önemli bir diğer hikmeti de imtihanın sırrıdır. İnsanlar geçici dünya hayatlarında
iyilik ve kötülüklerle sınanmaktadır. Bu denemelerle de aralarındaki derece farklılıkları ortaya çıkmakta,
kötüler bir tarafa, iyiler de diğer bir tarafa ayrılmaktadır. Kötülerin tarafında olanların canları ölüm melekleri
tarafından zahmet ve hakaretle alınırken, iyiler güzellik ve hoşnutlukla cennet yurduna davet olunacaktır.
Kur’an'da imtihan ortamının ve tüm bu zorlukların müminlerle, kalplerinde hastalık olanların ayırt edilmesi için
yaratıldığı şöyle anlatılır:
“İki (düşman) topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden (sıkıntı ve sarsıntılar)
ancak Allah'ın izniyle idi. (Bu, Allah'ın) müminleri ayırt etmesi; münafıklık yapanları da belirtmesi
içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Bizi (mazur
görün, eğer) savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik" demişlerdi. O gün onlar, imandan çok küfre
daha yakın kimselerdi. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını
daha iyi bilir.”585
Ayette de bildirildiği gibi, Peygamberimiz döneminde yaşayan insanların bir zorluk karşısında
gösterdikleri hal ve tavır, salih müminlerle münafıkların birbirlerinden ayrılmalarını sağlamıştır. Böylece, her
türlü zorluğun ve sıkıntının, aslında insandaki güzel özellikleri ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. İmtihan
dünyasındaki bu zorlu denemelerle insanda kötü özellikler de ortaya çıkmakta ve böylece onların yok
edilmesi için bir fırsat doğmaktadır. Örneğin şiddetli bir hastalık insanın çabuk yılgınlık ya da manevi zaaflar
gösterebildiğini ortaya çıkarır. Bu zaaflarının farkına varan kişi, hemen bunları telafi ve tedavi etmeye
koyulacaktır. Böylece hastalık onun hatalarını fark etmesine ve bu kısa hayatı içinde gidermesine yol açtığı
için bir güzellik halini alır. Bu musibet sonrasında bir manevi kir daha giderilmiş, insanın ahlâkı daha da
güzelleşmiş olacaktır. Veya hayatı boyunca namuslu bilinen bir insan iflas ettiğinde veya iftira ile hapse
düştüğünde gayri meşru yollara başvurabiliyorsa, bu fakirlik musibetinin kötü bir insanı ortaya çıkarmasıdır.
Ancak eğer bu insan fakirliğine ve ihtiyaç içinde olmasına rağmen asla harama girmiyor ve namuslu
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davranışlarından taviz vermiyor (ve zalimlere boyun eğmiyorsa), o zaman fakirlik musibeti bir insanın
gerçekten temiz ve salih olduğunu kanıtlamıştır.
Evet, Din bir imtihandır. İlahi sorumluluk bir tecrübe sahasıdır. Sonuçta, yüksek ruhlar ile
aşağılık ruhların birbirinden ayrılması lazımdır. Nasıl ki bir madene ateş verilip eritmekle; elmasla
kömür, altınla toprak birbirinden ayrılır. Aynı şekilde bu imtihan yurdunda mevcut olan ilahi
sorumluluklar bir yarışma aracıdır ki; insan madeninde bulunan üstün cevher ile aşağı unsurlar
birbirinden ayrılsın. Madem Kur’an, bu imtihan yurdunda bir tecrübe konumunda, bir yarışma
meydanında insanlığın ilerlemesi için indirilmiş bulunmaktadır, öyleyse bu kutsi imtihanı kazanmak
için çalışmalıdır.

Her türlü zorluk ve sıkıntı anlarında güzel ahlâk tavrı
Bir insanın günlük hayatı içinde yaşadığı çok çeşitli olaylar vardır. Normal şartlarda bir insan çok
çalıştığında yorulacak, yemek yemediğinde acıkacak, uyku uyumadığında zayıflayıp halsiz kalacaktır. Bunlar
çok doğal olaylardır. Allah ayetlerinde benzer durumların çok daha şiddetlilerinin, Müslümanlara bir deneme
olarak isabet edebileceğini hatırlatır. Fakat inkârcılarla inananların bu olaylar karşısında gösterdikleri ahlâk
birbirinden çok farklıdır. Bu sıkıntılar inkârcıları; isyana, yılgınlığa, saldırganlığa, umutsuzluğa, karamsarlığa
ve vefasızlığa sürükleyip yılgınlaştırır. Çünkü onlar ahirete inanmadıkları için tüm yapıp ettiklerinin bu
dünyada kalacağını sanmaktadır.
"…(Hayat) bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan
zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor..."586 ayetinde bildirildiği gibi onlara göre
ölümle her şey son bulmaktadır. Ahiretin varlığına inanmadıkları için de; yaptıklarının karşılığını, rahatı,
konforu ve her türlü arzularını bu dünyada yaşamaya çalışmaktadır. Bu nedenle de zorluk ve sıkıntılar onlar
için çok büyük bir azap anlamı taşır. Sabır gösteremez, tevekkül edemez, affedemez, fedakârlık yapamaz,
insaniyetli davranamaz, hiç kimseye karşı gerçek bir şefkat ve merhamet duyamazlar. Çünkü bunların bir
karşılığı olmayacağına ve eğer yaparlarsa da bir kazanca ulaşamayacaklarına inanılır.
Oysa bu şekilde düşünmek çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü ölümden sonra insanın gerçek ve sonsuz
hayatının başlayacağı, muhakkaktır. Hesap gününde de herkesin yapıp ettiklerinin hesabı, eksiksiz bir
şekilde yapılacak, insanlar bunların karşılığına kesinlikle kavuşacaktır. Ve güzel ahlâk gösterenler de bir
kayba değil, tam tersine çok büyük bir kazanca kavuşacaklardır. Söyledikleri her güzel söz, yaptıkları her
ihlâslı hareket, gösterdikleri fedakârlık, vefa, sadakat ve insaniyetli tavır ve özellikle Hak ve adalet hâkim
olsun diye yapılan cihat, zalimlere karşı hakkı tebliğ, mutlaka karşılığını bulacaktır. Ama dinden gafil insanlar
bu gerçeklerin şuurundan uzaktır. İşte zorluklar karşısında onların yılgınlığa düşmelerinin nedeni, tüm olan
bitenlerin bir deneme olduğunu inkâr etmelerinden kaynaklanmaktadır. Burada özellikle dikkat çekilmesi
gereken bir nokta bulunmaktadır: Aslında "… Siz (imtihan sahasında ve Allah yolunda biraz) acı
çekiyorsanız, şüphesiz onlar (düşmanlarınız) da, sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz,
onların umut etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz (bu sıkıntılara sabır, ibadet ve hizmete devam
sonunda, dünyada devlet ve hürriyete, ahirette cennete ulaşacağınızı bilmenin huzurunu
yaşıyordunuz)"587 ayetinde de bildirildiği gibi iman edenlerle etmeyenlere benzer musibetler, sıkıntılar ve
zorluklar dokunur. Fakat inkârcılar Allah'a iman etmedikleri ve her olayın hikmetini ve akıbetini
düşünmedikleri için müminlerin Allah'tan umdukları şeyleri ummazlar. İşte asıl farklılık bu kişilerin hayata
bakış açılarında yatmaktadır. İman edenlerin ahirete olan inançları onları inanmayanlardan tamamen
ayırmakta, onur ve mutluluk kazandırmaktadır.
Örneğin, Allah ayetlerinde insanları açlık ve yoksullukla imtihan edeceğini buyurmaktadır. Açlık inkârcı
ve gafil bir insan için çok büyük bir zorluk ve sıkıntı konusuyken, Müslüman için güzel ahlâkını
gösterebileceği bir sınav sayılır ve kaçırılmaması gereken güzel bir fırsat anlamı taşımaktadır. Teslimiyet,
tevekkül, sabır böyle zamanlarda çok büyük bir önem kazanmakta, ümitsizliğe düşmemesi, olanlarda bir
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hayır olduğunu düşünmesi onun bu sınavı başarıyla verdiğinin birer göstergesi olmaktadır. Bunun yanında
inkâr edenler için öncelik hep kendi çıkarları ve rahatlarıyken, iman eden kişilerin ahlâkında öncelik hep
karşıdaki insanlara ve özellikle mağdur ve mazlumlaradır. Daha rahat bir yer, daha iyi bir yemek, daha güzel
bir kıyafet hep karşıdaki mümine ve dava kardeşine teklifsiz sunulmaktadır. Samimi bir Müslüman, soğuk bir
ortamda kendisi de üşüdüğü halde yanındaki Müslüman kardeşini kollar, onun üzerini örter, sıcak içeceğini
ona verir. Kardeşinin sağlığını, güvenliğini, rahatını, neşesini ve konforunu sağlamaya çalışır ve bunlardan
çok büyük bir zevk alır. O içeceği kendisinin içmesiyle alacağı zevkle, yaptığı fedakârlıktan alacağı zevkin
birbirleriyle kıyas bile edilmeyecek kadar farklı olduğunu yaşayarak tatmaktadır.
İnsan her şeyin yolunda gittiği, çok büyük bir bolluk ve bereketin içinde yaşadığı, sağlığının yerinde
olduğu ya da hiçbir eksikliğin olmadığı durumlarda zaten rahatlıkla güzel bir ahlâk sergileyebilir. Ama asıl
önemli olan, insanın zarara uğradığı ya da kötü bir muameleyle, ters bir tavırla, haksız bir iftira ve
karalamayla, incitici sözlerle, maddi kayıplarla karşılaştığında güzel ahlâklı bir tavır göstermesi, kötülüğe
iyilikle karşılık vermesidir. İnsanın tokken yiyeceğini, sıcak bir ortamdayken kıyafetini vermesi de güzel bir
ahlâktır. İkisi de Allah katında çok değerlidir, fakat diğeri insanın samimiyetini, ihlâsını, imanının gücünü ve
üstün erdem sahibi bir kişi olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Aynı şey
hastalıklar, yorgunluk ve diğer sıkıntılar için de geçerlidir. İman eden bir kişi yaptıklarının karşılığını sadece
Allah'tan beklediği ve bu dünyanın geçici bir yararlanma dönemi olduğunu bildiği için her zaman dirayetli,
kararlı ve metanetlidir. Çünkü Allah ayetlerinde kendi yolunda çaba sarf eden müminlere manevi bir güç ve
destek vereceğini bildirmiştir. İmtihanın sırrını bilmek ise zorluklar karşısında Allah'ın verdiği büyük manevi
destektir. Başına gelen her türlü zorluğun bir deneme olduğunu bilen bir kişiyi, bu sıkıntıların üzüntü ve
karamsarlığa düşürmesi, ümitsizlik vermesi, korkuya ve endişeye kaptırması mümkün değildir.

Hakkıyla iman edenlerin arkasındaki güç kaynağı
İman edenlerin zorluklar ve sıkıntılar karşısında gösterdikleri şevkli, neşeli ve kuvvetli karakter, iman
etmeyen ve Allah'ın üstün kudret sahibi olduğunu bilmeyen bir kişinin kesinlikle anlayamayacağı bir özelliktir.
"Acaba bu kişilerin arkalarındaki güç nedir?" diyerek şüphe dolu bir arayış içine giren inkârcılar, inananların
arkasındaki gücün ve tek yardımcının Rabbimiz olduğu gerçeğinden gafildirler. Çünkü onlara göre insanın
güçlü olması için arkasında maddi bir dayanağı, güven duyduğu yakınları ve destek aldığı bir çevresi olması
gerekir. Bu nedenle de iman edenlerin gücünün arkasında hep bir art niyet, farklı bir maddi sebep aramaları
bu yüzdendir. Oysa bu güç Allah'a, kadere ve ahirete imanın, tevekkülün ve teslimiyetin bir neticesidir.
Peygamberlerin ve salih müminlerin hayatlarında bu gücün ve tevekkülün çok güzel örneklerini Kur’an’ı
Kerim haber vermektedir.
Bu zorluk zamanlarında gösterilen güçlü karaktere önemli bir örnek, Hz. Musa'nın dinine iman eden
büyücülerin Firavun'un öldürme tehdidi karşısında gösterdikleri tepkidir Ayetlerde Firavun'un iman eden
büyücüleri ölümle ve işkenceyle korkutmaya çalışıp, doğru yollarından engellemek için uğraştığı bildirilir.
Fakat Firavun, ordusunun ve maddi gücünün onları korkutacağını sanarak çok büyük bir hüsrana
düşmektedir. Çünkü büyücüler Firavun'a verdikleri cevapta; yalnızca Allah'tan korktuklarını ve başlarına bir
zorluk geldiğinde O'na yönelip döndüklerini ifade etmişlerdir. Büyücüler Firavun'un tüm tehditlerine rağmen
Allah'a imanın verdiği teslimiyet ve tevekkülle bu yoldan dönmelerinin mümkün olmadığını bildirmişlerdir:
“(Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden önce O'na (Musa’ya) inandınız öyle mi? Şüphesiz
(herhalde) o, size büyüyü öğreten (sihirbazların) büyüklerindendir. O halde ben de sizin ellerinizi ve
ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandırıp (öldüreceğim). Siz de
elbette, hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız." “(Sihirbazlar)
Dediler ki: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratan (Rabbimize karşı) seni asla 'tercih edipseçmeyiz." Ne şekilde hükmünü yürütebileceksen, durmaksızın hükmünü yürüt; sen, yalnızca bu
dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin." "(Çünkü) Gerçekten biz, Rabbimize iman ettik;
günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi Kendisine karşı zorlayarak-sürüklediğin (suçlarımızı) bağışlasın
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(diye O’na yöneldik). Allah, daha hayırlıdır ve daha süreklidir."588
Kur’an'da, Hz. Musa'ya iman eden bu salih gençler gibi, tüm müminlerin de düşman topluluğuyla ya da
şiddetli bir sıkıntı, zorluk ya da yokluk ile karşılaştıklarında aynı teslimiyetli ve cesur tavrı gösterdikleri
bildirilir:
“Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya kapılmadan) dediler ki: "Bu,
Allah'ın ve Resulü’nün bize vadettiği şeydir (zalim ve güçlü saldırganları yenmek için bize manevi
yardım edilecektir); Allah ve Resulü doğru söylemiştir." Ve (bu tehdit ve tehlikelere) yalnızca onların
imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan (başka sonuç vermemiştir)”.589

Sadece kolaylıkta değil, zor anlarda da Allah'ın emir ve tavsiyelerine titizlikle
uymalıdır!
Salih bir mümini diğerlerinden ayırt eden en önemli özelliklerinden biri de Allah'ın emir ve tavsiyelerine
gösterdiği titizliktir. Hiçbir zorluk, sıkıntı ya da darlık ortamı onu, bunları uygulama konusunda gevşekliğe
sürüklemeyecek, güzel ahlâkından taviz vermesine yetmeyecektir. Bir Müslüman ne kadar ihtiyaç içinde ya
da zor durumda olursa olsun, Allah'ın haram kıldığı bir fiile asla tenezzül etmeyecektir. Hastalığın,
yoksulluğun, başarısızlığın veya türlü saldırıların bir arada olduğu bir ortamda da dürüstlüğünden ve
samimiyetinden vazgeçmeyecektir.
Elbette şeytan insanları doğru yollarından saptırmak, nefislerine uymalarını sağlamak istemektedir.
Bunun için de Allah'ın haram kıldığı fiilleri yaptırmak, helal kıldıklarını uygulamalarına da engel olmak için
vesvese vermektedir. İnsanın nefsi de bu amaç uğrunda sürekli bir çaba içindedir; sahibine devamlı
kötülükleri dürtüklemektedir. Örneğin bir insanın nefsi, sabahları kalkıp, namaz kılmasını engellemek isteyip,
halsizlik, isteksizlik, uykusuzluk verir. Aklından bunları yapmaması için sürekli bahaneler uyduruverir. "Bir
gün kalkmasan ne olur ki?" gibi son derece şeytani bahaneler öğretir. Ama imanlı bir insan her sabah hiçbir
şekilde nefsinin bu fısıltılarını dinlemeden, şevkle ve istekle kalkıp namazını eda edecektir. Gerçek güzelliğin
ve kurtuluşun bunda olduğunu bilmektedir. Veya nefis, Allah'ın farz kıldığı bir ibadet olan oruç tutmayı zor
göstermek için türlü bahaneler üretir. İnsana açlığa ve susuzluğa sabretmeyi zor gösterir. Oruç tutarsa bazı
işlerinden engelleneceği yönünde olmadık vesveseler verir. Ama salih bir mümin, nefsinin tüm bu baskısına
ve ısrarlarına rağmen şevkle orucunu tutar. Allah rızası için sabrettiği açlığın ve susuzluğun veya herhangi
bir yorgunluğun karşılığını Rabbimizden umar. Ve bundan da çok büyük bir haz duyar.
Benzer şekilde, faiz ve fuhuş gibi gayri meşru yollardan para kazanmanın kanunen mubah sayıldığı bir
ortamda nefis, herkesin bunu yaptığını telkin ederek bu hayâsız tavrı caiz ve lazım gösterir. Ancak
Müslüman çok büyük bir ihtiyaç içinde olduğu ya da nefsinin en çok bastırdığı anlarda da gayri meşru yollara
asla tenezzül etmeyecektir; böyle bir ahlâkı son derece çirkin görecektir. Haram yollardan kazanılan bir
paraya asla el sürmeyecektir. Çok aç olsa da haram parayla donatılan bir masadan yemek yemeyecek,
böyle bir ortamda bulunmak bile onda çok büyük bir rahatsızlık ve sıkıntı meydana getirecektir. İhtiyaç içinde
olmasını, asla yanlış bir tavır göstermesine meşru bir gerekçe olarak öne sürmeyecektir. Önemli olanın her
zaman Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı titizlik göstermek olduğunu bilecek ve bunu da iç huzuruyla,
şevkle ve ihlâsla yerine getirecektir. Ve hele, maddi çıkar ve makam uğruna, hak davasından asla
vazgeçmeyecek, Siyonist ve emperyalist zalimlerle işbirliğine girişmeyecektir.
Allah'ı razı edecek davranışlar göstermenin zevkini yaşayan Müslümanları Allah Kuran'da "hayırlarda
yarışanlar" olarak da isimlendirmiştir. Allah'ın vaat ettiği dünyada izzete ve hâkimiyete, ahirette cennete
kavuşmak için yapılan bu yarışta Müslüman, her türlü zorluğa sabretmenin ve her türlü fedakârlığı, güzel
tavrı göstermenin neşesini ve iç huzurunu yaşayıp sevinecektir. Örneğin çok uykusuz olduğu bir günün
sabahında ihtiyaç içinde olan başka bir mümin kardeşini hoşnut etmek için erkenden kalkıp onun ihtiyaç
duyduğu eksikliğini giderir. Üstelik bu güzel tavrını çoğu zaman karşı tarafa hiç hissettirmeden, kendisi için
bir zorluk oluştuğunu asla dile getirmeden yapıverir. Ve özellikle cihat yolunda sıkıntılı sorumluluklarını seve
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seve yerine getirir. Allah Kur’an'da Müslümanların İslam ahlâkını yaşamaktan hoşnut olduklarını, bundan
derin bir haz duyduklarını; aksi bir tavrı ise çirkin gördüklerini şöyle haber vermiştir:
“… Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici hale getirdi ve size inkârı,
fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) kimselerdir. Allah'tan bir fazl (bir
ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.“590

Fakat şeytan her şeye rağmen tüm gayri meşru işleri insanlara makul ve mecbur
göstermeye yönelir. Bunun için kullandığı yollardan biri de kötülükleri yapanların çoğunlukta
olmasını söylemesidir. İnsanların çok büyük bir bölümü haram para yemekte, haram ve helallere
dikkat etmemekte, her türlü ahlâksızlığı sınır tanımadan işlemektedir. İşte şeytan insanlara
sürekli "çoğunluğu oluşturan" insanların doğru yaptıklarını, onların tavırlarının en mantıklısı
olduğu safsatasını fısıldayıverir. Oysa Allah'ın "Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak
olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar…"591 ayetinde de bildirdiği gibi, kötülük
yapanların sayıca çok olmaları onların doğru yolda olduklarına bir delil değildir. Tam tersine
Allah ayetlerinde ancak sayıca çok az bir topluluğun iman edeceğini bildirmekte, çoğunluğun ise
sapkınlık içinde olduklarını haber vermektedir. Bu nedenle de şeytanın iman eden bir insanı bu
yöntemle kandırması mümkün değildir; onun etkisi ancak imanı zayıf, şüphe ve vesveseye açık
insanlar ve inkâr edenler üzerinde olabilir.
Allah'ın ayetlerinde övdüğü bu güzel ahlâka sahip olan müminlerin kazandıkları bir

başka güzellik ise müminlerin saygı ve sevgisidir. Bir kimsenin Allah yolunda çaba
göstermesi, her türlü engele büyük bir şevkle göğüs germesi, hak bildiği hizmette kimseden
korkmadan, yorulmadan, aşkla ve şevkle kararlı davranması, her türlü fedakârlığa ilk talip
olan kişi olması, o Müslüman’a karşı duyulan sevgi ve saygıyı kat kat artıracak özelliklerdir.
Allah bu üstün ahlâkı yaşayan insanları Enbiya Suresi'nin 101. ayetinde, "Bizden kendilerine
güzellik geçmiş bulunanlar" olarak tanımlamış ve onların hem fiziksel, hem de ahlâki
güzelliklerini haber vermiştir.

Bu zor anlarda gerçek dostlarımız sadık müminler olacaktır
Dinden uzak insanlar arasında çok fazla kullanılan bir deyim vardır: “Düşenin dostu olmaz”
denilmektedir. Bu sözün de çok iyi ifade ettiği gibi cahiliyede insanların zorluk anlarında ve ihtiyaç
duyduklarında yanlarında gerçek bir dost bulmaları mümkün değildir. Oysa mümin bir insanın hayatında
dostluk, vefa ve sadakat kavramları oldukça önemlidir. Çünkü insan maddi bir sıkıntı ortamında bir hastalık
anında ya da manevi olarak desteğe ihtiyaç duyduğu sırada yanında gerçek bir yardımcı, içten bir dost
olarak bir mümin kardeşinin olmasını bekleyecektir. Fakat dinden uzak toplumlarda tüm ilişkiler menfaate
dayalı olduğu için bu dostu bulması mümkün değildir. Hatta bu insanlar birbirlerine yardım etmek bir yana,
yıllarca dost sandıkları kişilerin gerçek yüzlerini bu dönemlerde öğrenecektir. Zorluk çeken kişiye bu
dönemlerinde bir de onların kaypak tavrı sıkıntı verecektir. Buna benzer örneklere sık sık rastlanmakta,
insanlar sürekli olarak bir sıkıntı anında hiçbir yakınlarının aramadığından, yapayalnız kaldıklarından ve hiç
kimseden destek bulamadıklarından şikâyet etmektedir.
Örneğin çok zengin bir hayat yaşayan, lüks arabalarla dolaşan, pahalı yerlerde oturup kalkan bir
insanın genelde geniş bir arkadaş çevresi olduğu zannedilir. Fakat bu insanın günün birinde işleri bozulsa ve
kendi fabrikasında maaşlı memur olarak çalışmaya başlasa, bir işçi durumuna düşecek olsa, çevresiyle
ilişkisi tersine çevrilir. Etrafındakiler zenginken gösterdikleri sevgiyi ve saygıyı yine gösterirler mi? Eskisi gibi
pahalı kıyafetler giymeyip, lüks arabalarda gezmeyip, mütevazı bir görüntü sergilese, etrafına para saçmasa,
dostlarına yemek ısmarlamasa yine aynı ilgiyi, saygıyı ve alakayı görebilir mi? Tabi ki göremez; hatta tam
tersine daha önce dost kabul ettiklerinin tümü ondan yüz çevirirler. Gördüklerinde görmezlikten gelip, belki de
arkasından alay ederler. Aslında o insanın ruhu değişmemiş, sadece dış görüntüsü değişmiştir. Ama
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cahiliyedeki dostluklar dış görünüşe ve maddiyata dayalı olduğu için, o insanın "dostum" diye nitelediği kişiler
bir anda çevresinden kaybolurlar, o da yapayalnız kalıverir.
Başka bir örnek olarak evli bir çift gösterilebilir: Evlenirken birbirlerini iyi günde kötü günde terk
etmeyeceklerine dair birbirlerine söz vermişlerdir. Fakat içlerinden biri herhangi bir kaza sonucu felç olsa,
belinden aşağısı tutmayıp, konuşamaz ve hiçbir şey yapamaz duruma gelse, acaba eşinin tatlı tavrı devam
edecek midir? Belki belli bir süre buna dayanabilir, yardım edebilir. Ama bir fayda elde edemediğini, hatta
kendince zarar gördüğünü fark edince her şey bir anda değişir. Bu tip örnekler cahiliyedeki vefa, dostluk ve
sadakat anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Bu tip ilişkilerde menfaatin bittiği yerde ilişkiler de hemen son
bulmaktadır. Böyle bir ortamda eşlerini terk etmeyen kişilerin büyük bir çoğunluğu ise, bunu sevgi ve
merhametinden dolayı değil de, çevresinden bir tepki almamak için yapmaktadır. Görünüşte vefalı ve sadık
görünür, ama hiçbir zaman muhtaç durumdaki eşine karşı gerçek anlamda bir merhamet ve şefkat
duymamaktadır. Cahiliye toplumlarında sık sık yaşanan başka bir örnek de genç insanların yaşlılara, güçten
düşen anne ve babalarına karşı tavırlarıdır. Aileleri, uzun yıllar boyunca onların her türlü ihtiyaçlarını
karşılamıştır. Ama yaşlanıp elleri ayakları tutmaz bir hale geldiğinde, onlar ailelerine karşı aynı sadakati ve
özeni göstermek yerine bu yaşlı insanları kendilerine bir ayak bağı olarak görüp genellikle de bir huzur
evinde ölüme terk edip unutmaktadır. Oysa Müslüman’ın her tavrında olduğu gibi ailesine karşı tavrı da iyi
günde de kötü günde de çok vefakârdır.
“Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti.
Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları
azarlama; onlara güzel söz söyle”592 ayetinin emrettiği gibi inanan bir kişi ihtiyaç içinde olana hiçbir
şikâyetçi tavır göstermeden her türlü yardımı yapacak, insaniyetli ve vicdanlı davranacaktır. Gerçek
dostluğun, vefanın, samimiyetin, sadakatin yaşandığı tek yer salih müminlerin arasıdır. Müslümanlar ve
özellikle Hakkın hâkimiyeti ve cihat mesuliyeti için bir araya toplananlar birbirlerinin velileri, dostları,
yardımcıları ve kardeşleri konumundadır. Bir Müslüman, sahip olduğu ahlâk gereği en zor anında olsa dahi
mümin dava kardeşlerinin iyiliğini, rahatını düşünüp onları koruyup kollayacaktır. Her durumda onların nefsini
kendi nefsine tercih edecek, her türlü fedakârlığı yapacak ve bundan da büyük bir zevk alacaktır. Hastalık
anında tüm ihtiyaçlarını hiçbir rahatsızlık duymadan ve ihtiyaç içinde olan kişinin söylemesine fırsat
vermeden karşılayacak, maddi bir sıkıntı içindeyse tüm imkânlarını onun önüne koyacak, gerekirse uykusuz
kalacak, aç kalacak, ama Müslüman kardeşini hiçbir durumda mağdur durumda ve ihtiyaç içinde
bırakmayacaktır. Allah ayetlerinde iman edenlerin gerçek dostlarını şöyle anlatmaktadır:
“Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rükû' ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı
veren müminlerdir.”593
“Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat
edenler (çaba harcayanlar) ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi
olanlar bunlardır…”594

Müjdeli ayet: “Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır”
Bu arada özellikle vurgulanması ve asla unutulmaması gereken bir nokta; tüm zorlukların yanında
Allah'ın iman eden kullarına çok büyük güzellikler ve kolaylıklar verdiğidir. Allah pek çok ayetinde Salih
Müminlerin işlerinde büyük kolaylıklar kıldığını bildirir:
“Evet, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık
vardır.”595
”Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.”596
“Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.“597
592
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“Kim Allah'tan korkup-sakınırsa (Allah) ona (her hayırlı girişim ve) işinde bir kolaylık gösterir.
Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, Allah, kötülüklerini örter ve onun
ecrini büyütür.“598
“Fakat kim (Allah yolunda) verip hayırda harcarsa ve korkup-sakınırsa ve en güzel olanı
doğrularsa, Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstağni
görürse ve en güzel olanı (Hak çağrıyı) yalan sayarsa, Biz de ona en zorlu olanı (kötülük yollarını ve
azaba uğramasını) kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği (baş aşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona
hiç yarar sağlamayacaktır.“599
Tüm bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Allah zorluk ve sıkıntıyla karşılaşan müminlerin işlerini
kolaylaştırmakta ve aynı zamanda onları katından bir yardımla desteklemektedir. Allah meleklerle olan
desteğinin yanında müminleri "görünmez ordularla" da desteklemekte ve üzerlerine güven ve huzur duygusu
indirmektedir. Tövbe Suresi'nde Allah'ın bir zorluk anında Peygamberimize verdiği destek şu şekilde ifade
edilmektedir:
“Siz O'na (Peygambere) yardım etmezseniz (zararlı çıkan siz olacaksınız, çünkü), Allah O'na
yardımcıdır. Hani kâfirler, ikiden biri (Kelime-i Tevhidin ikinci iman gereği ve “Muhammedün
Resulüllah” gerçeği) olarak O'nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına
şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O'na 'huzur ve
güvenlik duygusunu' indirmişti, O'nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de
kelimesini (inkâr sözlerini ve küfür-sömürü sistemlerini) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi (Kur’an
Kelamı ve ahkâmı), yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”600
Yukarıdaki ayetlerde de belirtildiği gibi Müslümanlara bir deneme olarak verilen zorlukların yanında
çok büyük kolaylıklar da sağlanmaktadır. Müslümanların birlik içinde hareket etmeleri, her şeyin bir
denemeden ibaret olduğunu bilmeleri, sonsuz ahiret yurduna hazırlık içinde olduklarının şuurunu
göstermeleri, aslında bu zorluklar karşısında onlara verilmiş büyük bir kolaylıktır. Bunun yanında Allah
müminleri çok daha büyük bir güzellikle müjdelemektedir. İşte bu nedenle Hz. Yusuf'un hayatında inananlar
için çok güzel bir örnektir. Allah zorluklar karşısında tevekkül ve sabır gösteren kullarına mutlaka bir kolaylık
ve güzellik vereceğini vaat etmiştir:
“… Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, (Allah) ona bir çıkış yolu (ve kurtuluş kapısı) açacaktır; ve
onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette
Allah, Kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirmeye (kadir olandır). Allah, her şey için bir ölçü
kılmıştır.”601
“(Müminler öyle) Adamlardır ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı anmaktan, dosdoğru
namazı kılmaktan ve zekâtı (infak görevini yapmaktan) asla, 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar,
kalplerin ve gözlerin inkılâba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. Çünkü
Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından artıracaktır. Allah, dilediğini
hesapsız rızıklandırır.”602

Taklitçi Müslümanların ve cahiliye insanlarının zorluk karşısındaki tavırları
İçinde bulundukları şartlar ne olursa olsun, Müslümanlar Kur’an ahlâklarından taviz vermeyecektir.
İmansızlar veya kalplerinde hastalık bulunanlar ise zor zamanlara karşı asla dirençli değillerdir. Mutlaka bir
tahammül sınırları, bir "bam telleri" vardır. Bu nedenle de zorluk ve sıkıntıların üst üste gelmesi, onları çok
büyük bir gerginliğe sürüklemektedir. Bu gerginlik, kimi zaman ufacık bir olayda su yüzüne çıkar;
hiddetlenirler, bağırırlar, kavga ederler, hakaret ederler, saldırganlaşırlar, şiddete başvururlar… Günlük
hayatta neşeli, güler yüzlü, rahat olan insanlar, zorluk anlarında adeta karakter değiştirirler. O kişinin yerine
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saldırgan, huysuz, ters, asık suratlı ve kaba bir insan gelir. Müslüman doğruyu ve güzeli sabırla anlatırken,
cahiliye insanları anlatmak yerine saldırmayı tercih ederler. İşte bu, cahiliyenin gerçek yüzü, gerçek
karakteridir. Bu gerçek karakterin ortaya çıkmasına yol açan nedenler ise, işinden çıkarılması, bir hastalığa
yakalanması, bir kaza, felaket, iflas gibi belalara uğramasıdır. Bu karakterdeki insanlar iki gün soğukta
kalsalar ya da uykusuz bırakılsalar, hapse atılsalar, alıştıkları konfor herhangi bir sebeple ellerinden alınsa
hemen moralleri bozulup ümitsizliğe düşmektedir. Allah Kuran'da bir zorlukla karşılaştıklarında nasıl nankör
bir karakter gösterdiklerini şöyle haber verir:
“Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirmek (üzere), ona kerem etse,
nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" diyerek (sevinir ve böbürlenir).

Ama ne zaman onu

deneyerek, rızkını kıssa (sıkıntıya uğratsa), hemen: "Rabbim bana ihanet etti" diyerek (şikâyet edip
nankörlüğe yönelir).”603
Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi Allah dinden uzak insanları da kimi zaman nimetler vererek, kimi
zaman da bu nimetlerden mahrum ederek denemektedir. Müslümanlar böyle bir durumda mutlaka
mütevekkil ve şükredici davrandıkları halde, inkârcılar bir anda Allah'a karşı nankörlük etmektedir. İşte bu
insanlar, dünyada imtihan olduklarının şuurunda değildirler ve bundan dolayı da hem dünyada hem de
ahirette ziyan içindedir. İnkârcıların, Allah'tan kendilerine imtihan olarak bir zorluk verildiğinde gösterdikleri
tavırlardan bir diğeri de, bunalım ve üzüntü halleridir. Üst üste gelen zorluklara dayanamayıp, ya intihar eder
ya da içki ve uyuşturucu kullanarak bunalıma düşerler. Fakat hiçbiri bu zorlukların nedenlerini ve kendilerine
getireceği kazançları düşünmezler. Oysa Allah'ın inkâr edenlere bu sıkıntı ve eziyetleri vermesinin bir hikmeti
de, insanların "… Belki dönerler diye, onları azapla yakalayıverdik."604 ayetinde de bildirildiği gibi doğru
yola dönmeleri, yani tövbe edip iman etmeleridir. Fakat bu sıkıntı ve zorluklar çoğu zaman bu inkârcıların
kalplerinin katılaşması ve inkârlarının daha da artmasıyla sonuçlanır:
“Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri
katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. Derken kendilerine hatırlatılanı
(Kur’ani hakikatleri) unuttuklarında, onların üzerlerine (dünyalık) her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki
kendilerine verilen şeylerle 'sevince kapılıp şımarınca', onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar
umutları suya düşenler oldular.“605

Fani dünyaya bağlananların şaşkınlık ve perişanlıkları!
Müslümanlar imtihanın sırrını kavramanın verdiği mutluluğu ve rahatlığı yaşarlarken, dünyaya
bağlananlar çok büyük bir sıkıntı, azap ve yozlaşma içinde bir hayat sürmektedir. Müslümanlar sabrın
güzelliğini ve zevkini yaşarlarken, dünyaya hiç bitmeyecekmiş gibi bağlanıp bir denemeye tabi
tutulduklarını fark edemeyenler, sabırsızlığın, tevekkülsüzlüğün, bencilliğin, cimriliğin, dünya hırsının
sıkıntısını ve azabını çekmektedir. Bu azap, hayatlarının her anında kendini gösterir. Her işlerinde bir
bereketsizlik ve huzursuzluk gözlenir, mutluluk ifadeleri sahtedir. Bunlar güzellikleri göremez, üstün
bir ahlâkın verdiği zevki asla tadamaz hale gelmiştir. Namussuzluk, ahlâksızlık, riyakârlık hayatlarının
her anına hâkimdir. En büyük yanılgıları ise; hep kendilerini düşünürken, cimrilik ve bencillik
yaparken -ileriyi görüp, bunların kendilerine getireceği zararları göremedikleri için- kendilerini çok
büyük bir karda zannetmeleridir. Aslında bu şekilde düşünenler hem dünya hayatlarında hem de
ahiret hayatlarında çok büyük bir kayıp içindedirler, fakat bunu fark edemezler. Çünkü inkâr edenler
dünyada vicdan huzurunu, ahirette ise altından ırmaklar akan cennet yurdunu ve sonsuz mutluluğu
kaybetmişlerdir. En önemlisi ise Allah'ın rızasından ve rahmetinden mahrum edilmişlerdir. Allah Fatır
Suresi'nde inkârcıların nasıl bir kayıp içinde olduklarını şu şekilde bildirir:
“Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim inkâr ederse, artık inkârı kendi aleyhinedir.
Rableri katında kâfir olanlara kendi inkârları, gazaptan başkasını artırmaz ve kâfir olanlara kendi
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inkârları kayıptan başkasını artırmaz.“606
İnkâr edenlerin münafık kesimlerin içine düştükleri bu durum, onları dışarıdan izleyen bir Müslüman
için son derece ibret vericidir. Örneğin hırsızlık yapıp, yetimin, fakirin, ihtiyaç içinde olanın malını gasp eden
bir kişinin, bu haram paralarla alıp giydiği şeylerin manevi kiri her halinden fark edilmektedir. Allah
ayetlerinde iman etmeyenlerin durumlarını "Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik
çökertir."607 şeklinde bildirir. Onların üzerindeki fiziksel pisliğin yanı sıra manevi pisliği de haber verir. Bu kir,
belki fiziksel olarak görünmeyen ve Allah'tan korkan kişilerin fark edebilecekleri manevi bir kirdir. Mala ve
mülke sahip olmasına rağmen cimrilik eden, fakire, yoksula ve ihtiyaç içinde olana yedirmeyen, yardım
edecek bile olsa bunu minnet altında bırakarak işleyen bu kişilerin, manevi kirleri üzerlerindedir. "Dini
yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip-kakan; yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur."608 ayetinde
bildirilen bu tip kişilerin tüm hareketleri, haram yemeleri, sadakada bulunmayıp para yığıp biriktirmeleri ve bu
paraları gayri meşru şekilde tüketmeleri iman edenlerde çok büyük bir iticilik ve nefret sebebidir.
Günlük hayatta sık sık çok zengin olup, bu zenginliğini haram işlerle kazanan kişilerin resimlerine
rastlanır. Hayatlarını cinayetle, rüşvetle, yolsuzlukla, dolandırıcılıkla kazananların tavırları günahkâr bir
yaşamın izlerini taşır. Allah haksız kazanç sağlayan, yetim malı yiyen, yoksula, ihtiyacı olana vermeyen,
zulmü kendilerine yol edinen insanların tüm heybetlerini, güzelliklerini ellerinden alır. Onlar kendilerini
güzelleştirmeye çalıştıkça, manevi bir kir, şiddetli bir karartı ve çirkinlik onları sarıp kuşatır. Bu, ahlâksızlığın,
günahlara dalmanın ve şerefsizliğin bir işaretidir. Allah kötü ahlâkın sonunda insanların yüzlerini kaplayan bu
karanlık ve kirli ifadeyi "zillet" kelimesiyle bizlere açıklamaktadır:
“Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir
zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır. Kötülükler kazanmış olanlar ise; her
bir kötülüğün karşılığı, kendi misliyledir. Bunları bir zillet (aşağılık ve bayağılık) sarıp kaplayacaktır.
Onları Allah'tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu bulunmayacaktır. Onların yüzleri, sanki bir karanlık
gecenin parçalarına bürünmüş gibi olacaktır. İşte bunlar ateşin halkıdırlar; orada süresiz
kalacaklardır.”609
Ayette de belirtildiği gibi güzel ahlâk üzere olan kişilerin güzellikleri ve şerefleri artarken; kötü ahlâk,
karanlık bir gece gibi inkârcıların yüzlerini kaplayacak, gönül kirleri yüzlerine yansıyacaktır. Çünkü Allah
imtihan dünyasının bir gereği olarak herkese yaptığıyla karşılık verecek; kötüler kötülüklerle, iyiler de
güzelliklerle karşılık bulacaklardır. Böyle kişilerin her türlü tavır ve hareketi de inananlar açısından son
derece basit ve bayağıdır.

Son nefesimize kadar imtihan devamlıdır!
İnsanın dünya hayatındaki imtihanı, yaşamının son anına kadar devam etmektedir. Bir
insan eğer 75 yıl yaşıyor ise, 75. yılının en son gününde de Allah'a karşı olan sorumluluğu
sürmektedir; Allah tarafından imtihan edilip eğitilmektedir. Bu yüzden yaşamının her anında
Allah'ın hükümlerine göre hareket etmeli, ibadetlerini yerine getirmeli, O'nu anarak rızasını
gözetmelidir. Ve bu gerçek, çok önemli bir sonucu daha beraberinde getirmektedir: Eğer insan,
bu son gününde, hatta son anında dahi yolundan sapacak, Allah'a karşı nankörlüğe kalkışacak
olsa, imtihanı kaybetmiş ve tüm dünya hayatını boşa geçirmiş olabilir. Bu son andan önceki
hayatını Allah'ın rızasına uygun olarak geçirmişse bile, son andaki bir isyankârlığı, bir din
düşmanlığı, bir zulüm taraftarlığı tüm emeklerini boşa çıkarabilir. Bu, her Müslüman’ın dikkate
alması gereken bir tehlikedir. Çünkü insanın en büyük düşmanı olan Şeytan, son nefesine kadar
insanın gafil dönemlerini ve zayıf yönlerini kullanarak onu saptırmaya gayret edecektir. Türlü
yollar, yöntemler kullanarak insanları Allah'a karşı isyana ve inkâra sürükleyecektir. "Son an"
da, Şeytan'ın insanı saptırmak için çabalayacağı çok önemli bir zaman olabilir. "Ben nasıl olsa
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Allah'a iman ediyorum, O'nun rızası için bu kadar iş yaptım, elbette artık kurtuluşa erdim." diyen
insan büyük bir gaflet içindedir. Çünkü ayetlerde insanın son ana kadar hep "korku ve umutla
dua" etmesi gerektiği610 bildirilmektedir ve her Müslüman, Allah'ın aşağıdaki emri üzerinde
düşünmeye davet edilmektedir:
“Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup gereğini yerine
getirin ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmemeye gayret
gösterin”611
İmanlarından sonra inkâra dönenler, pişman ve perişan olacaktır!
İman, Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimetlerdendir. İnsanın bu dünya hayatındaki mutluluk ve
huzuru da, sonsuz hayatındaki kurtuluşu da imanı sayesinde ve seviyesindedir. Bu yüzden her nimet gibi,
iman nimeti için de Allah'a şükretmek gerekmektedir. Allah, imanı dilediği (ve hak ettiğini bildiği) kuluna nasip
eder, dilediğine yani kalbi kötü ve küflü kimselere ise etmez. Zulmü, küfrü ve nankörlüğü sebebiyle Allah'ın
iman nasip etmediği kişiler, tüm dünya onları imana davet etmek için uğraşsa dahi, hiçbir şekilde imana
gelmeyecektir. Bu gerçek, Allah'ın Peygamberimize hitaben indirdiği bir ayetinde şöyle belirtilmektedir:
“Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar hırsla istesen de, Allah, şüphesiz saptırdığına
hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.”612
İşte Allah'ın hidayet verdiği insanlar, yani müminler, O'nun rahmeti sayesinde inkârdan kurtulmuş
kimselerdir. Bu nedenle de her mümine düşen, cennet ehlinin yapacak olduğu duayı şimdiden yaparak "Bizi
buna

ulaştıran

ermeyecektik..."

Allah'a
613

hamd

olsun.

Eğer

Allah

bize

hidayet

vermeseydi

biz

doğruya

deyip şükretmektir. Bir nimete şükretmek ise, sözlü olarak Allah'a hamd etmenin

yanında, fiili olarak Allah'ın rızasına uygun tavırlar göstermekle olur. Çünkü, imanın şükrü ibadettir. Her
mümin, Allah'ın kendisine verdiği imana bir şükür olarak, ibadetlerini titiz bir biçimde yerine getirmeli, elinden
gelen tüm imkânları Allah rızası için seferber etmeli, kendisi Allah'a tam manasıyla teslimiyet göstermelidir.
Eğer bu şükür yapılmaz ise, yani mümin olan kişi, "Ben nasıl olsa müminim, cennet ehlinden olacağım." gibi
bir mantık içinde rehavete kapılıp, bir denemeden geçirildiğini unutursa, o zaman kendisine verilen nimet geri
alınabilir. Kuran'da Allah'ın tarif ettiği biçimde kalbi katılaşabilir ve sonunda inkâra düşebilir. Bu durumda,
daha önceki imanı ve yapmış olduğu salih işler kendisine hiçbir yarar sağlamayacak, boşa çıkacaktır. Allah
bu gerçeği birçok ayetinde haber vermiştir:
“… sizden kim dininden (ibadet ve istikametinden) geri döner ve (günah ve kötülüklere yönelip,
sonunda) kâfir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa
çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.”614
“Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz
amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın."615
“Onların bütün yapıp-ettikleri boşa çıkmıştır, böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır." derler.
Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisinin onları
sevdiği, onların da Kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 'güçlü ve
onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu,
Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.”616
Allah Kur’an'da imanlarından sonra inkâr eden bu gibi insanların varlığını bildirir. Ayetlerde, bu kişilerin
büyük bir sapkınlığa düştükleri ve Allah tarafından bağışlanmayacakları haber verilmektedir:
“Gerçek şu, iman edip sonra inkâra sapanlar, sonra yine iman edip sonra inkâra sapanlar,
sonra da inkârları artanlar… Allah onları bağışlayacak değildir, onları doğru yola da iletecek
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değildir.”617
“Doğrusu, imanlarından sonra inkâr edenler, sonra inkârlarını artıranlar; bunların tövbeleri
kesinlikle kabul edilmeyecektir. İşte bunlar, sapıkların ta kendileridir.”618
Bu gibi kişilerin ahiretteki durumları ise şöyle bildirilir:
“Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara:
"İmanınızdan sonra inkâr ettiniz (Haktan sonra Batıla yöneldiniz), öyle mi? Öyleyse inkâr etmenize
karşılık olarak azabı tadın" (denilir).”619

Tüm bu ayetler, "imandan sonra inkâra sapma" gibi bir tehlikenin varlığını açıkça
göstermektedir. Ayetlerde sözü edilen kişiler, yaşamlarının bir kısmında Allah'ın varlığına ve
birliğine iman edip, O'nun hükümlerine göre yaşamış kişilerdir. Ancak sonra, bir şekilde nefisleri
onları Allah'ın dininden ve davasından koparıp inkâra ve münafıklığa sürüklemiştir. Bu şekilde
ayrılık ve sapkınlığa düşmekle, belki de diğer pek çok inkârcıdan daha suçlu hale gelmişlerdir.
Çünkü onlar doğru olanı öğrenmiş, bir müddet yaşamış ama sonra vicdanları kabul ettiği halde
Allah'ın dinini ve Adil düzenini terk etmişlerdir. Bu yüzden bir zamanlar yaptıkları tüm hayırlı
işler de, tamamen boşa gitmiştir. (En doğrusunu Allah bilir.) Bu yüzden bir insanın dünyada
geçirdiği süre boyunca bir gün bile imtihan edildiğini unutmaması gerekir. Karşılaştığı tüm
olaylarla denemeden geçirildiğini, şeytanın kendisine çeşitli vesilelerle vesvese verdiğini,
karşısına çıkan zorlukları hiç bitmeyecekmiş gibi göstermek ve bu yolla onu doğru yolundan
döndürmek istediğini asla aklından çıkarmaması gerekir. Çünkü imandan sonra inkâra, Haktan
sonra Batıla sapmak, sonsuz bir azabı hak etmek demektir.
Üstelik bu kişileri, imanlarından döndükten sonra dünyada sefil bir hayat beklemektir. Maddi olarak
zenginliğe ve refaha ulaşsalar bile, hayatlarının sonuna kadar manevi bir azap çekmektedir. Gerçeği bildikleri
için sürekli olarak vicdanlarını bastırmaya yönelir, ama bunun verdiği vicdan azabı ise sürekli olarak
kendilerini perişan etmektedir. Asıl büyük azabı ise, ölümleriyle birlikte başlayacak olan ahiret hayatında
göreceklerdir. Allah bu gibilerin durumunu şöyle haber vermektedir:
“Şüphesiz (imandan ve Hakkı tanıdıktan sonra) küfredip kâfir olarak ölenler, bunların
hiçbirinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmeyecektir.
Onlar için acı bir azap vardır ve onların yardımcıları yoktur.”620
Madem böyle bir tehlike vardır, öyleyse her müminin hayatının en son anına kadar bu tehlikeden
sakınması gerekir. Çünkü insanın "iman ettim" deyip, gevşeklik göstermemesi çok önemlidir. İnsan ne zaman
yaptıklarının sonsuz ahiret hayatına ulaşmak için yeterli olduğunu düşünse, o zaman "Hayır; gerçekten
insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden."621 ayetinde bildirildiği gibi azgınlık gösterebilir. Bu nedenle
de her an bu tehlikeyi göz önünde bulundurmalı, her hareketinde Allah'ın rızasına uygun hareket etmelidir.
Çünkü imtihan, insanın hayatının son anına kadar devam etmektedir.

Haklı mücadeleden geri kalanlar ve kaçanlar, zalimlerin kuklasıdır!
Kalbindeki iman zayıflamış ya da kalbini nifak kaplamış bir kimse, bir süre sanki hiçbir şey
yokmuş gibi Müslümanların arasında bulunabilir ve dinin kurallarına uygun bir görüntü altında
yaşayabilir. Ancak Allah bu gibi insanları açığa çıkarmak için bazı imtihan ortamları yaratır.
Zorluklarla, açlıkla, yoklukla, hastalıkla, mallardan ve canlardan eksiltmeyle denemeden
geçirilen müminlerin bu zorluklar karşısında sağlamlığı artarken, kalplerinde hastalık olanlar ise
her geçen an inkâra biraz daha yaklaşmaktadır. İşte son anın önemi burada bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Bir insan hayatının büyük bölümünü iman ederek geçirebilir. Dine büyük
hizmetlerde bulunup, son derece hayırlı işler yapabilir. Ancak eğer vicdanına uymaktan
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vazgeçer, gevşeklik gösterir, dünyalık makam ve menfaatler için zalimlerin himayesine yönelir
ve bu nedenle de kalbi katılaşır ise, söz konusu imtihan anlarında gereken dirayeti
gösteremeyecektir. Dünya sevgisi ve rahatlık endişesi Allah rızasına ağır basıp, bu kişiyi küfre
sürükleyebilir. Ayetlerde pek çok Peygamberin, kendi döneminde saldırgan bir topluma karşı,
masum insanları korumak ve Allah'ın dinini yaymak için mücadele ettiğinden bahsedilmektedir.
Bu mücadele o dönemler için çok önemli bir ibadettir. Peygamberimiz döneminde de inkârcı
topluluklara ve münafıklara karşı güçlü bir mücadele yürütülmüştür. Allah'ın ve Peygamberin
emriyle gerçekleştirilmiş olan bu mücadelelerin hepsi dini bir vecibedir. Bu görevden kaçmak ve
Hak davadan kaytarmak isteyenler ise, Kuran'da kalpleri mühürlenmiş, yani tam olarak imandan
çıkmış kimseler olarak bildirilmektedir.
Günümüzde ve özellikle ülkemizde ise Müslümanların Masonlara karşı yapacakları bu
mücadele fikri ve siyasi alanda yürütülmektedir. Bu mücadele ise inkârcıların tüm dayanak
noktalarının bilimsel olarak çürütülmesi ve siyasi şuur ve sorumluluk düşüncesiyle, haklı ve
hayırlı zihniyetin iktidara getirilmesi hedeflidir. Bu konuda her Müslüman’a çok büyük bir
sorumluluk düşmektedir ve hiç kimse bu fikri ve siyasi mücadelede geri plana düşmemelidir.
Çünkü Allah ayetlerinde, geride kalmayı tercih edenlerin kalplerinin katılaştığını bildirmiştir:
“Allah'a iman edin, O'nun elçisi ile cihat etmeye çıkın" diye bir sure indirildiği zaman onlardan
servet sahibi olanlar, senden izin isteyip: "Bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım" dediler. Geri
kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıpanlamazlar.”622
Kur’an'da verilen başka bir örnek ise bir zorlukla karşılaştıklarında hemen bahaneler öne sürüp,
kaçmaya çalışanların kendi nefislerini nasıl helake sürükledikleridir:
“Eğer (çağırdığın hizmet) yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi.
Ama zorluk (ağır sıkıntı ve sorumluluk) onlara uzak (ve dayanılmaz) geldi. "Eğer güç yetirseydik
muhakkak seninle birlikte çıkardık." diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helake
sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor.”623
Gerek Peygamberimiz döneminden, gerekse geçmiş Peygamberlerin dönemlerinden verilen bu
örnekler şu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır: Allah insanları yaşamlarının her anında imtihan buyurmakta;
davasında doğrularla yalancıların birbirinden ayrılacağı ortamlar yaratmaktadır. Özellikle zorluk ve sıkıntılarla
karşılaştıkları dönemlerde sadık Müslümanlar güçlü bir kararlılık gösterirken, zayıf karakterli olanlar
kendilerini açığa vurmakta ve Haktan sapmaktadır. Bunun bir örneği de, Peygamberimiz döneminde
Müslümanlar ile inkârcılar arasında geçen bir savaş anında yaşanmıştır. Ayetlerde böyle bir zorluk anında
bazı Müslümanların zayıflık gösterdikleri ve "Allah hakkında cahiliye zanlarına kapıldıkları" anlatılmaktadır.
Şeytan, zorluk anında, bu Müslümanların "ayaklarını kaydırmaya" çalışmaktadır:
“İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden (gevşeklik gösterip davasından) geri
dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama
(sadakat ve samimiyet ehlini etkilememişti) andolsun ki, Allah onları affetti. Şüphesiz Allah,
bağışlayandır, yumuşak olandır.”624
Allah bu olayda bir anlık zayıflık gösteren ama tekrar sıratı müstakime yönelen Müslümanları affettiğini
bildirmiştir. Çünkü Allah iyilerle kötülerin ayrılması için insanların mutlaka denemelerden geçirileceklerini vaat
etmiştir. Bu "zor anlar"a karşı dayanıklı olmanın tek yolu ise Allah'a güçlü iman, ihlâs ve samimiyettir. Elbette
Allah salih kullarına kolaylık verir, onların "ayaklarını sağlamlaştırır", onların kalplerine her türlü zor ortamda
"huzur ve güven duygusu" indirir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki, Allah'ın yeryüzünde insanları imtihan
edeceğine ve iyilerle kötüleri ayıracağına dair vaadi kesindir:
“Yoksa siz, içinizden cihat edenleri (Hak hâkim olsun diye çaba gösterenleri) ve Allah'tan ve
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Resulü’nden ve müminlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan'
bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.“625
“İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun,
onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da
bilmektedir.”626

Özetle:
Şu an tüm insanlar, hızla ölüm anlarına doğru yaklaşmaktadır. Bugün en genç insan için de, en
yaşlı insan için de ölüm aynı uzaklıktadır. Çünkü kimin ne zaman ve nasıl öleceği saklıdır. 78 yaşında
yatağında ölümü bekleyen bir insan için ölüm ne kadar yakınsa, 18 yaşında yolda yürümekte olan bir
genç için de aynı yakınlıktadır. Belki de o genç birkaç dakika sonra karşıdan karşıya geçerken bir
kaza geçirecek ve bu dünyada yaşadığı hayatı son bulacaktır. Belki de şu an onun son dakikalarıdır.
İşte her insanın yaşamındaki en büyük gerçek ve kesin gelecek olan bu ölüm olayıdır. O halde her
insan bir nevi ecele doğru yarış yapmaktadır. Dünyada kendisine verilen süre içinde ahirete yönelik
en fazla kazancı sağlayanlar kazanacaktır. Bediüzzaman'ın da söylediği gibi bu dünya; iman eden
insanlar için "seyyar bir ticarethane ve kısa bir müddet için yol üstünde kurulmuş bir pazardır." Yani
bir insan, ya burada çok karlı bir ticaret yapacak ve ahirette sonsuza kadar bu dünyada kazandığı
ecirlerin karşılığını yaşayacaktır; ya da ömür sermayesini kötülük, küfür ve tembellik yolunda
harcayıp, cehenneme müstahak olacaktır. İşte burada sağduyu sahibi bir insana düşen vicdanının
sesini dinleyip, Allah'ın kendisini bir denemeden geçirdiğini hiçbir şekilde unutmamaktır. Allah, bu
zorlu gibi gözüken yolda insana rehber olarak Kur’an'ı, örnek olarak da elçileri ve salih müminleri
yollamıştır. Samimi kalple Allah'a yönelen bir insan karşısına ne tür bir zorluk çıkarsa çıksın, mutlaka
bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa kavuşacaktır. Yani bu imtihan dünyasının en büyük
sırlarından biri, iman edenler için mutlak bir kazançla noktalanmasıdır. Bundan sonra iman eden bir
insanın yapması gereken tek şey, kaderinin izleyicisi ve Hak davanın takipçisi olarak salih
müminlerin ayetlerde bildirilen ahlâkını kendine örnek almasıdır. Her ne olursa olsun Allah'a sadakat
gösteren, sabır ve kararlılıkla ahirete yönelen kişilerin durumu Kur’an'da şöyle anlatılmıştır:

“Nice Peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler (Hakkın hâkimiyeti için)
çarpışmaya girdiler (ve çok zorlu mücadeleler verdiler) de, Allah yolunda kendilerine isabet
eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah,
sabredenleri sever. Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kâfirler
topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya ve
ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.”627
Arapların bir deyimi vardır: “Küllü atiy garip”, yani, gerçekleşmesi kesin ve mukadder
olan her gelecek yakın sayılır. Ölümden kurtulmak mümkün olmadığına ve herkes sevdiği
her şeyden bir gün mutlaka ayrılmak zorunda kalacağına göre, akıllı insan, ölüm sonrasına
hazırlanan ve sürekli imtihan olunduğunun şuuru ve sorumluluğuyla yaşayandır. Ahmak
insan ise, rüya gibi gelip geçici bu dünya nimetlerine kapılıp, iman ve istikametten ayrılan,
haramlara ve günahlara dalan, isyan ve inkâr yolunda çabalayandır.
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“FASİT ÇOCUK” İMALATI VE BASİTLİK AHLAKI
(Bir Neslin Mahfı!)
Çocuklarımız, Allah’ın bize bir emaneti, evlerimizin şenliği, ailelerimizin nesil garantisi
oldukları kadar, aynı zamanda millet olarak geleceğimizin de güvencesi konumundadır. Onları
hangi heves ve hedeflerle doyurup olgunlaştıracak ve nasıl bir ahlak ve anlayış aşılayacak
olursak, kendimize, ailemize ve milletimize öyle bir gelecek hazırlayacağımız da açıktır.
Tamamen dünyevi hesaplar ve maddi kıstaslarla terbiye edilen, bu maksatla eğitilip öğretilen
çocukların… Allah’tan, Kur’an’dan, kutsallarından ve yaratılış amaçlarından habersiz ve ilgisiz
yetiştirilen çocukların, ileride inançlı, vicdanlı, duyarlı ve yararlı olmalarını beklemek boşunadır.
Bugün en örtülü hırsızlıkları, en düşük ahlaksızlıkları, en büyük haksızlık ve katliamları, İslam’a
ve insanlığa vatanımıza ve milli çıkarlarımıza aykırı en ürkütücü hıyanet ve kumpasları; en
yüksekokullarda okumuş, en örnek dini cemaat ve tarikatlar içinde bulunmuş insanların
yaptığını görmek, bazılarına şaşırtıcı gelse de, aslında bunlar doğal sonuçlardır, çünkü oldukça
yaygın ama o kadar da yanlış bir “çocuğa bakış açısının ve yetiştirme tarzının” acı meyveleri
toplanmaktadır.
Bebeklerimizin gençliğimizi, gençliğimizin ise geleceğimizi ve daha da ötesi ahiretimizi
şekillendireceği gerçeği unutularak, hiçbir ideal ve iddia sahibi olmayan, kutsalları, hatta yakın
akrabaları için bile “fedakârlıkta bulunmayı ahmaklık” sayan, kendisi ve ailesi dışında risk
almaya ve tehlikeye atılmaya değer hiçbir şey bulunmadığı kanaatiyle büyütülüp beyni sulanan
nesiller oluşturarak, dünyada huzur ve emniyete, ahirette ise cennete ulaşacağını sananlar elbette
aldanmaktadır. Bir zamanlar; vatanına, milli namus ve onuruna, inancına ve İslam davasına, gerekirse
seve seve “KURBAN OLMAK” şuuru ve sorumluluğu ile ruhu doyurulan ve kulağına ninniler okunan
ve bunun için askere giderken kurbanlık koç gibi kınalar yakılan çocukların yerini: şimdi sözde en
şuurlu ailelerde bile, “her okulda ve sınıfta ille de en seçkin talebeler arasında bulunması için

sürekli ders ve test manyağına çevrilen, en prestijli üniversiteleri kazanmaları için teşvik
edilen; ama bu arada dini bilgileri öğrenip ibadetlerini yerine getirmelerinin performansını
düşüreceği ve zihnini güdükleştireceği düşünülen ve uzak durması öğütlenen ve hele insani
ve İslami amaçlar taşıyan, milli ve manevi sorunlara çözüm arayan parti ve derneklerle
uğraşmalarının, sorumluluk bilinciyle mitinglere ve gösterilere katılmalarının tehlikeli ve
gereksiz bir girişim olduğu öğütlenen” böylece sadece konuşup dolaşan ROBOT’lar almıştır. İşte
bu yüzdendir ki, Asrı Sadette Hz. Üsame’ler 19 yaşında ordu komutanı (Genelkurmay Başkanı)
yapılırken, Sultan Mehmetler 21 yaşında Fatih olup yepyeni çağlar açarken, şimdi 20 yaşına girmeden
askerlik bile yapamayacağı, 30 yaşından önce evlense hanımına ve yuvasına sahip çıkamayacağı
düşünülen gençler çoğalmaktadır. Ama bunun yanında 17 yaşında Gemicilik Filosuna sahip olan
şanslı yavrucuklar da vardır!..

Kırşehir Esnaf Odaları Emekli Başkanı muhterem büyüğümüz: “Üniversiteyi bitirip
Ankara’da yüksek bir bürokratik makama gelen oğlunun, Devlet Malzeme Ofisi’ne ait sarı renkli
resmi zarf içinde kendisine gönderdiği mektubu hiç açmadan ve üzerine “milyonların hakkı
bulunan devlet zarfıyla bana gönderilen özel mektubu okumuyorum ve böyle bir evlat
tanımıyorum!” yazarak geri yolladığını anlatmıştı.
Bugün ise postal kutularında ve soğutucu raflarında saklanan milyonlarca haram ve
haksız paranın nasıl aklanacağını gizli şifreli özel telefonlarla birbirine soran muhteşem
Babaların ve mübarek oğulların nasıl “KUTSANDIĞINA” ibretle ve hayretle şahit olunmaktadır.
Çünkü “Kurban evlat”tan “kutsal çocuk” mantığına kayılmıştır. 10 yaşında porno izlemeye,
11 yaşında bonzai çekmeye, 12 yaşında hırsızlık etmeye, 13 yaşında çete kurup yönetmeye ve
annesini dövmeye, 14 yaşında kız ve erkek arkadaşlarıyla eve gelip aynı odalarda geceledikleri
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için kendileriyle gurur duyan anne-babalarınca övgüler dizilmeye, 15 yaşında gebe kalıp çocuk
düşürmeye, 16 yaşında dağa çıkıp büyük Kürdistan için mücadele vermeye, 19 yaşında “gerilla
reisi” olarak Türk ordusuna baskınlar düzenlemeye, 25’inde PKK partisinin eş başkanı
seçilmeye, 30’unda meclise girip “TC”(!)ye rest çekmeye başlayan “kutsal çocuk”ların çoğaldığı
bir ülkede, 17 yaşında Gemicilik Filosu kuran kahraman evlatlarımız elbette gurur kaynağımız ve
yüz akımızdır(!)
Siyonist Yahudi kabalistler; Hıristiyanlığı, İslamlığı ve tüm insanlığı, bütün dini ve ahlaki
değerlerden koparıp; “gelişmiş hayvan olduklarını, güçlülerin zayıfları yok etmesinin
doğallığını ve tüm ahlaki ve ailevi kuralların çağdışılığını” aşılamak ve dünyayı “iki ayaklı
hayvan köleler olarak” avuçlarına almak üzere Yahudi Hahamı Darwin’e “İnsan ve

hayvanların aynı kökten türedikleri ve sonunda maymundan insana evrildikleri”
safsatasını yazdırıp bilimsel gerçek diye dayatmışlardı. Hitler Faşizminin “Üstün (Ari) ırk”
saplantısının ve diğer “ırkçı ve kafatasçı sapkınlıkların” da fikri temelini oluşturan bu asılsız ve
kasıtlı yalanlar ne tesadüf ki, Darwin’in kuzeni Francis Galton ve yine Darwin’in oğlu
Leonard Darwin gibi diğer Yahudi kökenli İngiliz vatandaşı sahte bilim adamlarınca
yaygınlaştırılıp kurumsallaştırılmıştı. Leonard Darwin “Ojeni-Sağlıklı doğum” teorisiyle,

“İngiliz ırkının ve Avrupa halklarının ıslahı için, tüm zayıf, sakat ve hastalıklı kimselerin
imhasını ve sadece seçkin-asil kanı taşıyanların evlenmesi yasasını” hazırlatmış bu arada
hem Darwin Yahudisi hem de takipçileri: “Türklerin, bazı Asyalı kavimleri ve Zencileri,
henüz evrilmemiş maymun-insan arası (yarı hayvan) türleri” saymışlardı. Ülkemizde bile
hala bu safsata ve sapkınlıkları bilim diye okutan ve savunan, Darwinist Ulusalcıların ve bazı
kafatasçı ırkçıların hazırladığı gençlik, bugünkü sefalet ve rezaletlerin temelini oluşturmaktaydı.

Kalabalık Psikolojisi
Kuşatmaktadır!

ve

Basitlik

Karakteri, Bir Ur Gibi Toplumu

Allah’ın yüceliğini hakkıyla kavrayan bir insan yaptığı işlerin her aşamasında yüksek bir ahlak
ortaya koyacaktır. Ancak “basitlik” insanı, Kur’an ahlakına uygun bir yaşam şeklinden tamamen
uzaklaştırır. Peygamberimiz (sav) “Edepsizlik ve çirkin sözün girdiği yer çirkinleşir” (Tirmizi, Birr 47)
buyurmaktadır. Bu hadiste bildirildiği gibi gafil bir ruh haliyle yaşayan insanın hayatına da günahlar
ve karmaşa hâkim olacaktır. Bulunduğu yerler çözümsüzlüklerin yaşandığı, konuların bir türlü
başarılamadığı, gerilime müsait ve huzursuz ortamlara dönüşüp kalacaktır. Ancak burada “batıl

basitlik dininin” çok önemli bir özelliği daha ortaya çıkmaktadır: Basitlik tek başına
yaşanamayacaktır, bu kişilerin bu kirli kültürlerini sergileyebildikleri arkadaşlarına, yani kendileri gibi
aynı basit ve fasit kültürün içindeki gafil insan topluluklarına ihtiyaç vardır.

“Basit insan” denilince genel olarak görgü kurallarından habersiz, cahil, bilgisiz, nerede nasıl
hareket edeceğini, neler söyleyeceğini bilmeyen, ölçüsüz ve törpüsüz bir insan modeli hatırlanır. Oysa bizim
anlatacağımız konu halk arasında kullanılan anlamdaki “basitlik” değil, din ahlakına göre basitliğin nasıl bir
ruh hali olduğunu vurgulamaktır. Burada ele alınacak olan basitlik, bilinen anlamından çok daha köklü ve
derin bir hastalıktır. Ve insanı dünyada zillet ve cehalete, ahirette ise cehenneme sürükleyebilecek büyük bir
ruh hamlığıdır.

Basitlik; insanın, ruhunu Kur’an ahlakına ve İslam ahkâmına uygun bir şekilde
yoğurmaması, Allah’a yakın olma ve O’nun rızasını kazanma konusunda istekli olmaması
sonucunda, davranış ve düşünce biçiminde meydana gelen yüzeysel ve sahte tavırlardır. Bu
yüzeysellik, insanın, Allah’ın gücünün sınırsızlığını, kendi etrafında ve dünya çapında meydana
gelen olaylardaki hikmetli mesajları ve yaşamın gerçek manasını anlamada zayıf bir kavrayışa
sahip olması ve ilgisiz davranması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Basitlik, kimi insanlar tarafından hayat şekli olarak yaşanan ve temelde içteki basitlikten kaynaklanan
tavır düşünce ve konuşma bozukluklarıdır. Ancak basitlikle yanlış bir takım algıları karıştırmamalıdır.
İnsanların samimiyetlerinden kaynaklanan doğal tavırları basitlik sayılmaz, doğallığın kendine göre bir
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güzelliği, derinliği ve etkileyiciliği vardır. Dolayısıyla basitlikten sakınmak doğallığı kısıtlamak şeklinde
anlaşılmamalıdır. Basitlik bunlardan farklıdır; doğallık gibi safiyet samimiyetten ziyade; şuur kapalılığından,
din ahlakından uzaklaşmaktan, yüce değer ve hedefleri bırakıp yüzeysel ve magazinsel konulara
kapılmaktan kaynaklanır. Cahiliye toplumlarında kimi insanlar basitlikten sakınmanın yolunun sahte bir asalet
anlayışı olduğunu sanırlar. Bu suni ve sahte asaletin gereğinin de; soğuk ve resmi davranmak, yapmacık
tavırlar takınmak, kibarlaşmak olduğunu zannedip gaflet ve gurura kapılmaktadır.

Basitliğe yol açan başlıca nedenler ise şunlardır:
Allah’ı unutarak insanları ve çıkarlarını ön planda tutmak
Basitlik denilince insanların büyük çoğunluğunun zihninde; konuşması bozuk, gülüşleri ve
tavırları estetikten uzak, güçlü bir kişiliği olmayan insanlar canlanır. Oysa basitlik bunların yanı sıra
çok daha geniş bir anlam taşır. Basitlik yalnızca görgüden ve nezaketten uzak tavırları kapsayan bir
kavram değil, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edememekten kaynaklanan bir ahlak yozlaşmasıdır.
Dolayısıyla böyle bir karaktere sahip insanın mutlaka abartılı tavırlar sergilemesini beklemek de
yanlıştır. Bir kişinin insanlardan korkması, makam ve menfaat umması, onların rızalarını kaybetme
endişesi

taşıması,

onların

sevgisini

ve

hoşnutluğunu

kazanmayı

Allah’ın

sevgisine

ve

hoşnutluğundan daha önemli sayması, bunların yanı sıra bir kişinin karşısına çıkan olumsuz olayların
Allah’ın kontrolünde olduğunu unutarak paniğe kapılması, yakınması, öfkelenip telaşlanması da

basitlik karakterinin yansımalarıdır.
Kur’an’da bildirilen; “Ey Şuayb” dediler. “Senin söylediklerinin çoğunu biz ‘kavrayıp
anlamıyoruz’. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın-çevren olmasaydı, gerçekten
seni taşa tutar-öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin” (Hud Suresi, 91) ayeti bu tiplerin
karakterini anlatmaktadır.

Gafil ve maddi (hayvani) bir hayat yaşamak
Gaflet; insanların, Rabbimiz’in varlığını unutarak, ölümü ve ahiret gerçeğini hiçe sayarak, dünyevi istek
ve tutkularına uyup bunlarla uğraşmaları sonucunda Allah’ın yüce emirlerini uygulamaktan uzaklaşmalarıdır.
Allah’ın “Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler (maddi şeylerle avunup oyalanır).
Ahiretten ise gafil olanlardır” (Rum Suresi, 7) ayetinde bildirdiği gibi olayları sadece dıştan görünen
yönleriyle bakmakta olanlar, Allah’ın bu olaylar üzerindeki mutlak hâkimiyetini düşünmeden yüzeysel bir
bakış açısıyla yaşamayı kendileri için bir kültür (hayat tarzı) haline sokanlar, basit ve bayağı insanlardır.
Yaratıcımız olan Allah’ın büyüklüğünü, gücünün ve hâkimiyetinin sınırsızlığını gerektiği gibi kavrayamamış
olmaları, onların, bu cahil ve basit kültürü yaşama konusunda çirkin bir cesaret kazanmalarına sebep
olmaktadır.

Hayatlarında yüksek idealleri bulunmamak
Müslümanlar dünyada farklı kültür ve kökenden herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Adil
Düzen’i kurma gayretiyle birlikte ahirete yönelik de büyük idealleri olan insanlardır. Bu ideallerin
başında ahirette Allah’ın iman edenler için hazırladığı cennete girme isteği yer alır. Ancak bunun
üstündeki yegâne idealleri Allah’ın kendilerinden razı olmasıdır.
“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar
akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiş (bulunmaktadır). Allah’tan olan asıl

hoşnutluk ise en büyük (karşılık ve mükâfattır).” (Tevbe Suresi, 72)
Cennet, nefsin arzu ettiği her türlü nimeti içinde barındıran kusursuz bir mekândır. İslam ahkâmını ve
Kur’an ahlakını yaşayan bir insanın içinde yaşamayı tutkuyla arzuladığı, kavuşmak için çaba harcadığı
sonsuz bir güzellikler vatanıdır. Ancak ayette de bildirildiği gibi bir mümin için sonsuz güç sahibi Rabbimiz’i
razı etmek her şeyin üzerindeki bir mutluluk kaynağıdır. Bu amaç doğrultusunda bir Müslüman kendisini her
an daha güzel ahlaklı ve ahirete hazırlıklı olacağı şekilde olgunlaştırır, insani özelliklerini ise daha güçlü ve
kaliteli hale getirmek için hedefini her geçen gün biraz daha yükseğe çıkarır. Bu bağlamda Hakkın hâkim
olması Adil Düzenin kurulması için çabalarını sürekli artırır. Bu nedenle samimi bir Müslüman kendini hiçbir
konuda yeterli saymayacak, ilmü irfanını, ahlakını, alışkanlıklarını, davranış kurallarını ve hayat tarzını
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Kur’an’a ve Resulüllah’a göre değiştirmekten ya da geliştirmekten sakınmayacaktır.
Eğitim ve yetiştirilme tarzının kişiyi basitlik kültürüyle yoğurması
İnsanların kendi aile çevrelerinden, yakın ilişki içinde oldukları arkadaş ekiplerinden, ya da
içinde yaşadıkları sosyal çevreden aldıkları telkinlerin de, basitliğin kültürünü yaşamalarında
önemli bir etkisi vardır. Aile ortamından başlayarak okul ve arkadaş ortamı ile devam eden eğitim
sırasında kişinin çevresindeki insanlardan öğrendiği düşünce ve davranış biçimleri tüm yaşamını
etkisi altına almaktadır. Eğer bir insan cahiliye toplumu içinde yetişmişse ve kendisi de Kur’an
ahlakını ve İslam ahkâmını öğrenip benimsememişse, o zaman çevresinden edindiği çirkin karakteri
aynı şekilde yaşayacaktır. Özellikle çocukluk yıllarındaki gözlemlerin, bu karakterin yaşanmasındaki
rolü çok fazladır. O çağda anne babasının, yakın akrabalarının ya da arkadaşlarının içinde yaşadığı
kültür kişiyi derinden etkileyip belirli bir kalıba sokmaktadır. Henüz hiçbir şey bilmeyen bir çocuk
çevresindeki insanlarda gördüğü iyi ve kötü her şeyi hafızasına almaktadır. Belli bir süre sonra da
bunları taklit ederek benzer olaylar karşısında aynı tepkileri vermeye, aynı mimik ve konuşma tarzını
kullanmaya başlamaktadır. Belli bir yaşa kadar arzuları, alışkanlıkları, davranışları hatta duyguları
neredeyse bu kişilerin birer kopyası olmaktadır. Hatta kendisine yeni ve iyi bir şey öğretilmek
istendiğinde hemen annesinden, babasından ya da yakın görüp kültürünü benimsediği başka bir
kişiden böyle görmediğini öne sürerek haklı ve hayırlı bir davranışı uygulamaktan kaçınacaktır.

Allah Kur’an’da “(Onlar); hayır” dediler. “Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk.” (Şuara
Suresi, 74) ve “Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denilse, onlar: “Hayır, biz, atalarımızı
üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız” derler. …” (Bakara Suresi, 170) ayetleriyle cahiliye

insanlarının ve basitlik bağımlılarının körü körüne atalarının asılsız uygulamalarına uymakta
ısrar ettiklerini açıklamaktadır.

Fasit tavırların ve basit davranışların bazıları:
Bakış açısındaki basitlik ve bayağılık
Bilindiği gibi insanların bakış açıları, sahip olduğu kişiliği ve yaşadığı kültürü yansıtır. Yüze
gerçek anlamını veren bakışlar, kişinin içinde yaşadığı ruh halini, kültür düzeyini, kişiliğini, karakter
yapısını teşhis etmede önemli bir etken sayılmaktadır. Allah’a imanı gerçek olan, içinde ahiret
korkusu duyan, ihlâslı bir müminin bakışlarında derin bir tevazu, teslimiyet ve olgunluk göze
çarpacaktır. Gözlerinde dünyevi tutkulardan uzak ve olgunluğa ulaşmış bir insanın mutmain olmuş
bakışları okunacaktır. Allah’a iman ettiği, akıllı ve şuurlu bakışlarından açıkça anlaşılır. Peygamber
Efendimiz (sav) bir hadisinde “Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonraki (hayatı) için en güzel

şekilde hazırlananı (tanıyın ve örnek alın). İşte onlar en akıllı-şuurlu olanlardır” (İbni Mace, Cilt

10, Syf.540) şeklinde buyurmuştur.
Basitlik kültürüne ait sohbetlerin kısırlığı
Bakışlar gibi, bu kültürün içindeki kişiler arasında geçen konuşmalar da; gerek konusu, gerekse
konuşma sırasında kullanılan ses tonu ve konuşma üslubu açısından içinde yaşadıkları ruh halini yansıtır.
Örneğin basit insanlar basit konuları halletmek için gereğinden fazla zaman ayırmaktadır. Tek bir cümle ile
çözülebilecek bir konuyu aralarında büyüterek saatlerce konuşup boşuna tartışmaktadır. Örneğin bu kültürü
yaşayan bazı kadınlar çok iyi bildikleri halde yemeğin nasıl yapılacağı konusunda bitmek bilmeyen
sohbetlere dalmaktadır. Aynı şekilde bu kültürü yaşayan erkekler arasında da bir araba markasının
özellikleri, futbol sohbetleri gibi konular uzadıkça uzamaktadır.
İncir çekirdeğini doldurmayan basit içerikli konuşmalar yapan kişiler samimiyet adı altında son
derece avami ve argo kelimeler hatta küfürler kullanmaktan sakınmamaktadır. Konuşma sırasında
hayretlerini veya kınamalarını belli eden ses çıkışları yapmak, bahsi geçen kişileri küçümsediklerini,
onlarla alay ettiklerini ifade eden ses tonları ve vurgulamalar kullanmak, basitlik kültürü içinde
yaşayan insanlar için doğal konuşma şekli halini almıştır. Oysa dünya hayatı boyunca Kur’an’a
uygun olmayan her hareketinden sorumlu olacağının bilincinde olan kişi kendisini hesap gününde
utandırmayacak tavır ve konuşmalara odaklanır. Onu küçük düşürecek, basit bir insan konumuna
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sokacak konuşmalardan şiddetle kaçınır. Ancak basitliği kendisi için bir kültür haline getiren
insanların bu tür endişeleri bulunmamaktadır.

Fasit (ifsat edici) ahlaklı basit insanların düşünce ufukları, ancak kendi kültürlerine
ait sıradan konuları anlatacakları kadardır
Bu nedenle aynı kültürü yaşadıkları insanlarla çok yakın diyalog kurabilirlerken, bu
kültürden uzak ve olgun kişilerle konuşmaları son derece dar bir çerçeve içinde kalmaktadır.
Kendi basit dünyalarında yaşayan insanların gün içinde açtıkları sohbet gündemleri ve bu sırada
kullandıkları kelimeleri dahi hemen hemen hep aynıdır. Sınırlı düşünmelerine ve
konuşabilmelerine, geniş görüş sahibi olmamalarına rağmen bu insanlar, kendilerini çok önemli,
çok zeki ve akıllı sanmaktadır. Bu nedenle konuşmaları sırasında genelde kendilerini hep öne
çıkaran bir üslup kullanıp, içinde bulundukları kirli kültürün kendilerini soktuğu alçaltıcı
durumdan habersiz bir şekilde gizli ya da açık şekilde övünmeye kalkışırlar.
Bayağılık ve aşağılık kompleksini yansıtan BASİTLİK kültürü yaşayan insanların ortak
özelliklerinden bir diğeri de; dünyada meydana gelen olaylardan, Müslümanlara yapılan
zulüm ve zorbalıklardan, zayıf bırakılan ve çaresiz kalan insanların yaşadıkları acılardan
habersiz ve ilgisiz konulara dalmalarıdır
Bu kişiler dünyada yaşanan bu gerçeklere hiçbir zaman ilgi duymamakta, sorumluluklarını
hatırlamaktadır. Akılları her zaman kendileri için kurdukları küçük dünyalarındadır. Dünyada yaşanan
olayların gidişatından, Kur’an ahkâmının ve İslam ahlakının yaşanmamasından dolayı insanların
karşılaştıkları

zorluklardan,

yine

zalim

emperyalistlerin

çıkardığı

iç

savaşlardan

ve

ülkelerarası

çatışmalardan, açlık ve sefalet içinde yaşayan insanların maruz kaldıkları zorluklardan haberleri dahi
olmamaktadır. Daha doğrusu bu olaylar kendilerinden uzakta olduğu için onları ırgalamamaktadır!

Aciz, beceriksiz ve basit insanlar fiziksel ihtiyaçlarını sık sık gündeme taşıyan ve
kendilerini acındıran konuşmalar yapmaktadır
Böyle insanlardan sık sık “acıktım, susadım, usandım, başım ağrıdı, hiç uyuyamadım”
gibi sözler duyulmaktadır. Elbette insanın bir ihtiyacını gerektiğinde dile getirmesi doğaldır. Ama
şimdi sözü edilen basit karakterli insanların bu konuları gündeme getirmeleri ihtiyaçlarını karşılamak,
çözüm bulmak amacı taşımamaktadır. Bu insanlar bazen “laf olsun” diye bazen de dikkat çekmek için
böyle konuşmalar yapmaktadır.

Bilgiç geçinen aslında cahil ve gafil kesimlerin ve basit kişilerin yaptıkları şakalar
genelde karşı tarafı kırma ve kendisini üste çıkarma amaçlıdır
Bu tipler kendilerini yüceltmeye, karşı tarafı ise yermeye, eleştirmeye hatta küçük
düşürmeye çalışmaktadır. Olgun ve onurlu Müslümanlar ise yaptıkları esprilerde mutlaka karşı
tarafın da hoşnutluğunu ve ortamın huzurunu ön planda tutacaktır. Eğer yerici bir şaka
yapacaklarsa ancak kendi nefislerini eleştirerek bunu yapacaklardır. Müslümanlar gelişmiş bir
insaniyet duygusuna sahip oldukları için karşı tarafın izzeti nefsine ve memnuniyetine uygun
davranmayı amaçlayacaktır. Ve hele basitlik kültürünü yaşayan insanların esprilerinde,
müminlerin asla başvurmayacağı bir yöntem olan alaycılık da sıkça rastlanmaktadır. Alaycı
espriler bu insanların sözde karşı tarafı ezmek ve kendilerini yüceltmek için sık sık
başvurdukları yöntemler olmaktadır.
Basit insanların en belirgin özelliklerinden biri de sürekli olarak olumsuz yorumlar
yapmalarıdır.
Çoğu zaman olayların hayırlı yönlerini göremediklerinden, sürekli mağdur edilecekleri, üzülecekleri,
sıkıntıya düşecekleri yorumları yapılır ve haksızlığa uğradıklarına yönelik kuşkulara kapılır. Bu insanların bir
başka basitlik yönü de insanların dikkatlerini üzerlerine çekmek için olayları abartarak anlatmasıdır.
İnsanların, söylediklerini dinlemelerini sağlamak, onları güldürmek, kendisini sempatik bulmalarını
sağlayarak dikkat çekmek gibi basit amaçları için çok rahatlıkla abartılı anlatımlar yapmaktan, karşı tarafa
doğruluğu şüpheli olan ilginç bilgiler aktarmaktan şeytani bir zevk alınmaktadır.
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Farklı ortamlarda farklı karakter sergilemek bir basitlik hastalığıdır
Basit karakterli insanların yaşamlarına ve dine yaklaşımlarına bakıldığında pek çok noktada
samimi olmadıkları anlaşılacaktır. Bu kişilerin söyledikleri ile yaptıkları çoğu zaman farklıdır. Dine
bağlı olduklarını söylerler ama bir zorlukla karşılaşınca imanlarındaki zayıflık hemen sırıtır. Örneğin
sağlıklı olduğu zamanlarda son derece şevkli ve neşeli olan bir insanın, biraz sağlığı bozulduğunda
birdenbire neşesi kaçmakta, Allah'a ettiği duaları unutmakta, hatta Allah'ın kendisine bu hastalığı
neden verdiğini kendi kendine sormakta, daha da ileri giderek böyle bir şeyi hak etmediğini
sanmaktadır.
Bir diğer basitlik örneği de, her fırsatta yaptığı iyi ve olumlu şeyleri hatırlatmaktır!
Basit karaktere sahip insanlar yaptıkları iyilik ve hayırları, gösterdikleri olumlu tavırları herkesin bilmesi
için çırpınır. Bu yüzden de bunları olabildiğince insanların görebilecekleri şekilde ortada yapmaya çalışılır.
Örneğin bir yoksula para yardımında bulunurken bunu açıktan açığa etraftakilerin görebilecekleri şekilde
ulaştırır. Sonrasında da yine yaptıkları bu yardımın, ya üstü kapalı şekilde vurgulayarak anlaşılmasını sağlar,
ya da bunu açık bir dille anlatırlar. Veya bu tarz insanlardan sık sık “O hediyeyi ben yolladım, üzerindekini
ben aldım, o eksiği ben tamamladım, o dosyayı ben hazırladım, fikri ona ben hatırlattım, arabamla
evine bıraktım, hastayken ona ben baktım...” şeklinde cümlelerle kendilerini öne çıkarmaktadır. İşte bir
insanı bunları yapmaya iten sebep basitlik ahlakıdır. Çünkü basit karakterdeki insanlar bu tip şeylerle
kendilerini sözde yüceltmeye, övmeye ve böylece insanların yanında bir değer kazanmaya çalışılır. Şayet
kalplerinde ve düşüncelerinde Allah'ın rızası yerleşmiş olsaydı kuşkusuz insanların takdirine ve övgüsüne
tenezzül edip durmayacaklardı.

Basit insanlar kolay kızıp hırçınlaşır!
Öfke ve gerginlik genellikle menfaat çatışmalarında ortaya çıkmaktadır. Basit karaktere
sahip insanların birçoğu çıkarlarına zarar geleceğini düşündükleri durumlarda hemen asabileşip
hırçınlaşır. Her zamanki karakterlerinin dışına çıkarak bambaşka bir görünüm kazanır. Öfke;
sakin, umursuz, şakacı veya ağırbaşlı bilinen bir insanı, birdenbire tanınmayacak hale getirerek
son derece katı ve acımasız yapabilen psikolojik bir rahatsızlıktır. Ancak bunu yapabilmesi için,
o insanın iradesinin ve vicdanının zayıf, Allah'ı unutmuş ve nefsine karşı zaafa düşmüş basit bir
insan olması lazımdır.
Bu kişilerin öfkelerini belli etmek için kullandıkları yüzlerce farklı yöntemleri vardır: 1Soru soran bir kişiye bir müddet sustuktan sonra alaylı cevap vermeye kalkışmak, 2- İmalı ve
suçlayıcı konuşmalar yapmak, 3- Sürekli her şeye itiraz ve şikâyet ederek aksilik çıkarmak, 4Gülünecek ortamlarda gülmeyip suratını buruşturmak, 5- Surat asmak, 6- Konuşmalara katılmamak,
7- Hızlıca kapı çarpmak, 8- Bir eşyayı yere vurmak ve ortalığı dağıtmak gibi yöntemler bunlardan
sadece bazılarıdır. Bu öfkeli tavırların ve imaların hepsi de basitlikten kaynaklanır ve hiçbiri İslam
ahlakına uymamaktadır. Çünkü insanın başına gelen her olay Allah'ın kontrolünde ve takdiriyle
gerçekleşmiş olmaktadır. Hayatımızın her saniyesi ve her hadisesi Allah'ın hükmü altındadır. Bu
nedenle insanın kendisini kaybedip, öfkeye kaptıracağı bir durum şeytanın kışkırtmasıdır.

Milli Görüş mücahidi geçinip, Erbakan Hocaya yapılan: “Cihat paralarını mala çevirip
üstüne tapuladı ve çocuklarına miras bıraktı!” iftirasına susarak: “dilsiz dangalak” olup
pişkinlik numaraları ve parti içi disiplin nakaratları atanlar, uyduruk YİK Başkanlarına
dokunulduğunda ise hemen hırçınlaşıp saldırmaktadır. İşte bu bir “Basitlik, Fasitlik ve
hasitlik” ahlakıdır.

Gençliğimizi Bencillik ve Beleşçilik dürtüsünden ve Basitlik Kültüründen
kurtarmak için, canlı ve çağdaş örnekler (rol modeller) tanıtılmalıdır!
Çocuklarımıza ve delikanlılarımıza “Örnek Kahraman!” diye asırlar öncesinde yaşamış,
aziz hatıraları bir kısım hayali kuruntulara bulaştırılıp bir nevi masallaştırılmış ve gerçeklikten
soyutlaşmış şahıslardan ziyade; günümüzde yaşayan, canlı tanıkları ve yol arkadaşları aramızda
bulunan, tek başına başlattığı “imkânsız” görünen tarihi ve talihli işlere kalkışan, kısaca
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medeniyet nehrinin önüne bent kurup akış yönünü değiştirmeyi başaran yerli ve milli şahsiyetler
tanıtılmalıdır. Çünkü öğrencilerimizin sadece hayali ve hamasi duygularını kabartmakla
yetinmeyip, onların; haklarında rahatlıkla bilgi toplayacağı, araştırmalar yapacağı tartışmalar
başlatacağı ve dünya çapındaki program ve projelerinin anlaşılmaya ve yorumlanmaya
çalışılacağı örnek ve önder liderlerimiz vardır.

Ve gerçek yiğitlik; piyonlara ve kuklalara sataşmak değil, Erbakan gibi,
Masonlara ve Siyonist patronlara kafa tutmaktır!
Hasan Aksay Bey anlatmıştı:
“1. Milliyetçi Cephe Koalisyonu zamanında bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu. Adalet
Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel toplantıya başkanlık ediyor, sağında Milli
Selamet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, solunda Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş ile Cumhuriyetçi Güven
Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu oturuyordu. Ben Devlet Bakanıyım ve diğer bakanlar da
hazır bulunuyordu.
O sırada Milli Gazete’de yazar olan ama sonra sapıtan Selahattin Eş, 2. Abdülhamid Han’ı metheden
bir yazı yazmıştı. Turhan Feyzioğlu gündem dışı söz aldı. Elinde Milli Gazete vardı:
-Demokrasi düşmanları sadece dışımızda sanılmasın, bunlar içimize de sızmışlardır! Bakın şu
Milli Gazete’ye. İşte Hasan Aksay’ın yayın organı! İşte şurada bir yazar Abdülhamid’i methedip
göklere çıkarmış. Bu nasıl bir kafa yapısı? İçimizdeki hainleri ve demokrasi düşmanlarını
unutmayalım!
Diye konuşmayı sürdürmeye kalkışınca, biz ayağa fırladık. Bizi tutuyorlar, biz fiili harekete
geçmek istiyoruz, ortalık karıştı. O arada Erbakan Hoca yumruğunu masaya öyle bir vurdu ki;

masadaki bardaklar, tabaklar devrilip yerlere saçıldı. Bir şangırtı, bir gürültü ortalığı kapladı.
Hoca bağırıyordu:
-Bre Mason!... Sen kim oluyorsun da İslam’a sataşıyorsun!.. Biz burada varken, Dinimize ve
geçmişimize hakaret edebileceğini mi sanıyorsun? Senin haddin değil, çünkü artık burada biz varız!..

Masaya bir iki yumruk daha vurdu. Herkes şaşkındı, ve hele Demirel özellikle
telaşlanmıştı!.. Hoca her yumruk vuruşunda:

-Bre Mason!.. diye Feyzioğluna bağırmaktaydı. Ortalık iyice karışmıştı. Kavga için atak yapıyoruz,
bizi tutuyorlar falan! Adalet Partili Bakanlar bizi tutmak için, Milliyetçi Hareket Partili Bakanlar Feyzioğlu’nu
engel olmak için uğraşıyorlardı. Söz istiyoruz, Demirel söz vermiyordu. Sonunda İhsan Sabri

Çağlayangil’e söz hakkı tanındı. Çağlayangil bir buçuk saat kadar yatıştırıcı ve bizi haklı çıkarıcı bir
konuşma yaptı. Söz arasında:
-Beyler burada aramızda hain mi var? Bunları nereden çıkarıyorsunuz? Aramızda demokrasi
düşmanı mı var, Cumhuriyet düşmanı mı bulunuyor? Sayın Feyzioğlu, bunları nereden ortaya atıyor
ve bu toplantıda dillendiriyorsunuz? Aramızda böyle kişiler mi bulunuyor?
Diyerek Feyzioğlu’nu yeterince haşlamıştı. Biz de kızmışız, her birimiz söz alıp o adama haddini
bildirmek için hazırlanmışız... Ama Çağlayangili’in sözleri biter bitmez, Demirel dedi ki:
-Oturumu kapatıyorum!
Zaten Bakanlar Kurulu bu olaydan sonra bir daha toplanamadı ve ülke erken seçime taşındı”628

Kendisine ve partilerine yönelik onca haksızlık ve hakareti, milli birlik ve dirliğin korunması
hatırına sabredip sineye çeken bu muhterem Zat’ın; dinine, devletine ve tarihine saldırıldığı
zaman nasıl arslan kesildiği, en başta ucuz kahramanlarımıza ve tabi bütün çocuklarımıza örnek
olarak anlatılmalıdır.

628

Allah dostu Erbakan, Ekrem Şama, Sh. 290
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AHMET AKGÜL KİMDİR?
Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde
önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.
2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini
çıkarmaya başlamıştır.
Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç
bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve
hapis yatmıştır.
İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat
düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani
temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi
konularında yoğunlaşmıştır.
Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış
ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizce’ye çevrilip
merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya
genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 20 kadar ülkede yayınlanıp
okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim
yorumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça tercümeleri tamamlanıp basılmış
olup; Almanca, Japonca ve Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.
Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40
yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara
katılmaktadır.
Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun
vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle,
Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış;
Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip
kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten
de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri,
Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.
1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 70 (yetmiş) eseri bulunan
yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.
Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Hazırladı) ■Milli Sorunlarımız ve
Sorumluluklarımız. (2 Cilt) ■İnsan’ın Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur'an-i Kavramlar ve
Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve
Akıbeti. ■AKP İntihara Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor.
■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan
Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı.
■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız.
(2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet
Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Bilgeliği. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At
Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde
Yazdıklarım. ■Din Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol'la Rantiye Savaşı.
■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve
Cüceler. (3 Cilt) ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve İnsanlığın Gereği. (Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi
ve Abdulhamit Siyaseti. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi
Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte,
Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç
Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı) ■Türkiye
Büyüyor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. ■Amik Ovası ve
Armegeddon Savaşı. ■Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı)
■Cemaatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. ■Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni
İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okumasın).
■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve
Siyaset Tenkidi. ■Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe Analizi ve Sistem
Krizi. ■Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması. ■Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması. ■Pazarlık
Partisi ve Palavra İktidarı. (Hazırlanıyor) ■Kemalizm-Tayyibzm Kavramları ve Çelişkili Kurguları.
(Hazırlanıyor)
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ARKA KAPAK YAZISI:

Bu kitapta:
Kişilerin yozlaşmasına ve yobazlaşmasına... Kitlelerin insani ve
ahlâki değerlerinden soyunup soysuzlaşmasına neden olan; politik,
psikolojik, ekonomik ve sosyolojik mikropları; ve bunların, huysuz ve
huzursuz hale getirdiği insan manzaralarını ve kendi iç dünyamızın
fotoğrafını bulacak; ve İslam’ın ışığında, ilmi metotlarla önerilen
gerekli ve gerçekçi kurtuluş kurallarını ve mutluluk yollarını
okuyacaksınız!..
Böylece “Nefsini tanıyan, Rabbini tanır!” hikmetini daha iyi
kavrayacak;

olumlu,

onurlu

ve

huzurlu

bir

insan

olarak,

sorumluluklarımızın ve yaratılış sırlarımızın farkına ve tadına
varacaksınız!..

