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ÖNSÖZ
Birlikte yaşamaya, aynı ortamları ve aynı olanakları paylaşmaya mecbur olduğumuz insanlarla, daha
olumlu ve daha olgun ilişkiler kurabilmek için... Ve yine şirket, ticaret, dernek ve devlet gibi, işbirliği ve iş
bölümü yapmak zorunda bulunduğumuz her kurum ve konuda daha verimli ve kaliteli sonuçlar alabilmek için,
artık özel bir eğitim ve birikim gerekmektedir. Bu amaçla kitaplar yazılmakta, seminerler yapılmakta ve
kurslar açılmaktadır.
Duyulan ihtiyaç üzerine, biz de hem kendi insanımıza ve inancımıza, hem de çağdaş sorunlara ve
standartlara uygun düşecek şekilde, “iletişim ve işbirliği kuralları”nı ve “barış, bereket ve hoşgörü ahlakını” bir
el kitabı halinde okurlarımıza sunmayı amaçladık.
Mesajımız: Sevgi ve saygı, Metodumuz ise: Sağduyu ve sabırdır. Çünkü sevenler sevilecek, sayanlar
sayılacaktır. Aklıselim ve sabırla davranabilenler başarıya ulaşacaktır. Bencil, beleşçi, bilinçsiz ve beceriksiz
kimseler ise, devamlı huzursuz ve başarısız olacaktır.
Aile ve komşuluk ilişkilerimizden, ticaret ve memuriyet işlerimize... Siyasi girişimlerimizden, manevi ve
ahlaki hizmetlerimize kadar, pek çok konudaki başarısızlığımızın altında, samimiyet ve gayret
yetersizliğimizden ziyade, iletişim ve işbirliği kurma konusundaki bilgi ve beceri eksikliğimiz yatmaktadır.
Zalimler ve hainler hariç, farklı din ve düşünceden, ama herkesle barışık yaşamaya, hayatı
paylaşmaya ve işbirliği yapmaya hazır ve razı olmalıdır. Ve zaten manevi değerlerimiz ve milli geleneklerimiz
de buna uygun bulunmaktadır.
Bizzat Kur’ani Kerim, uygar ve uyumlu bir toplum ve teşkilat düzeninin kurulmasını istemektedir.
Kur’an, ahireti kazanmak için Müslüman olmayı, ama dünyada bütün haklarına sahip ve saygın yaşamak
için, sadece “insan” olmayı yeterli saymaktadır.
İnançlı İnsanların;
1- Hem, her şeyden önce, huzura ve hürriyete kavuşmaları ve güçlü ve güvenilir bir yönetim
oluşturmaları için, yapmaları gereken görevleri yerine getirebilmek üzere teşkilat şuuruna varmaları şarttır.
Yani;
a- Tebliğ ve davetle kazanılan elemanları kendi bünyesinde barındıracak bir kurum ve adrese
kavuşmak,
b- Bu elemanları eğitecek ve yetiştirecek ortamı ve imkânları hazırlamak,
c- Bunların ilgi alanlarını ve yetenek ayarlarını belirleyip tanımak,
d- Asıl önemlisi, bunların samimiyet ve sadakat durumlarını denemek ve çeşitli tecrübelerle tartmak,
e- Ve bu elemanları hedeflenen amaçlar doğrultusunda, zaman ve imkān israfına yol açmadan,
organize ve koordine içerisinde hizmete koşturmak için, mutlaka teşkilat lazımdır.
2- Hem de, kurulacak dirlik ve düzenin korunmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayacak kadroların
hazırlanması için, teşkilat önem kazanmaktadır.
“İçinizden hayra çağıracak, iyilikleri yaptırıp yaşatacak, kötülükleri ise önleyip yasaklayacak
bir ümmet (topluluk ve teşkilat) bulunsun. İşte asıl felaha ulaşacak onlardır.”1 Ayetinde geçen “ümmet”
kavramı, “bir başkanın çevresinde, bağlılık şuuru ve sorumluluk duygusuyla toplanan cemaati” ifade
etmektedir.
Bu ayet aynı zamanda İslami irşat ve islah (eğitim ve iyileştirme) teşkilatının kurulmasını da
öngörmektedir.
“Allah kendi yolunda (malzemeleri birbirine kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak çalışan ve)
çarpışanları sever”2 ayetinde de, hem milli savunma için, hem de yerli kalkınma ve ülkede huzuru sağlama
konusunda, toplum düzeni ve disiplini altına girmeyen Müslümanların, aralarına bir kaynaştırıcı koymadan
üst üste yığılan tuğlalardan farksız olacakları ifade edilmektedir.
Ve zaten “Hem Allah’a, hem peygambere hem de devlet ve cemaat liderine itaat”3 birlikte
1

Al-i İmran:104
Saf: 4
3 Nisa: 59
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emredilmekte, bunlardan birinin bulunmaması durumunda selamete çıkamayacağımıza dikkat çekilmektedir.
Adil devlete ve yetkililerine itaat, hem birlik ve kuvvetin oluşması için gereklidir, hem de ayrıca bizim imtihan
vesilemizdir.
“Sizi yeryüzünün halifeleri olacak (imkân ve istidatlarda) yaratan, size verdiği (maddi ve
manevi) şeylerden dolayı, sizi denemek için kiminizi kiminizden derece derece üstün kılan O’dur.”4
Ayeti bu durumu bildirmektedir.
Evrensel Hukuk düzenine ve adalet ölçülerine bağlı kaldıkları müddetçe şirket, teşkilat, devlet ve
hükümet yetkililerimize verdiğimiz bağlılık ve saygınlık sözüne sadık kalmak, fitne ve fesat çıkarmamak bizim
hem görevimizdir, hem dinimizin gereğidir.
“Sana biat edenler, gerçekte Allah’a biat etmekte (ve O’nun emrini yerine getirmekte)dirler.
Allah’ın (Rahmet ve Kudret) eli onların elleri üzerindedir. Artık kim ahdini bozarsa kendi aleyhine
bozmuş olur. Her kim de Allah (adına) verdiği (biat ve itaat) sözünü tutarsa Allah ona çok büyük
ecirler verecektir.”5
İşte “gerçek mü’minler o kimselerdir ki, Allah ve Resulüne (gönülden) inanmışlar (İslam’ın
prensiplerine sadakatle bağlanmışlar)dır. (Bu yüzden) cemaat (ve teşkilatla) ilgili bir işi (görüşmek) üzere
onunla (Peygamberle veya hizmet yetkilisiyle birlikte bulundukları zaman, ondan izin almadan (hizmetten
kaçıp) gitmezler. (Ey Resulüm) Senden (veya devlet ve teşkilat yetkilisinden) haklı mazeretleri için izin
istediklerinde (ise), dilediğine müsaade et ve (basit) ve gereksiz bahanelerle izin istiyorlarsa onlar için
Allah’tan mağfiret dile:
“Ey iman edenler (ve toplum düzenine girenler!) sakın elçinin (ve temsilcilerinin) talimat ve
davetini aranızda herhangi birinizin diğerini (hizmete) çağırması gibi tutmayın.
Allah sizden, birbirinizin (ve uydurma mazeretlerin) arkasına gizlenerek sıvışıp kaçanları (ve
görevden kaytaranları çok iyi) bilir. Elçinin (devlet ve hizmet görevlilerinin) emrine aykırı davrananlar,
kendilerine bir belanın çarpmasından yahut kendilerine acı bir azabın dokunmasından korksunlar!..”6
Ayetleri de toplum ve teşkilat düzenindeki sorumluluklarımıza dikkatimizi çekmektedir.
Adil devlet ve teşkilat başkanlarına saygı duymayan, basit bahanelerle görevden kaytaran, teşkilat
içinde izinsiz ve disiplinsiz davranan kimseler bu ilahi uyarıları dikkate almalıdır. Bu ayetlerde, aynı zamanda,
demokratik katılıma, farklı düşünce ve mazeretlere katlanmak lüzumuna da işaret vardır.
“(Hz. Musa şöyle yalvardı) Ya Rab! Lisanı (ve konuşma tarzı) benden daha düzgün olan
kardeşim Harun’u, benimle birlikte beni tasdik ve takviye eden bir yardımcı olarak gönder...”7 Ayeti de,
hem bütün birim ve bölük başkanlarının, hem de hizmet ve davet için yola çıkanların, yanlarında bir yardımcı
bulundurmalarının gerekli olduğunu anlatmaktadır. Yalnız ve yardımcısız hizmetlerin verimli ve bereketli
olamayacağı vurgulanmaktadır.
Aynı zamanda tebliğci ve davetçilerin tatlı ve etkili konuşma tarzına sahip olmaları gerektiği de
unutulmamalıdır.
“(Hz. Süleyman Hudhüd’e) haydi bakalım, doğru mu söylüyorsun, yoksa palavra mı atıyorsun?
(Bunu anlamamız için) şu mektubu götür onlara (Belkıs’ın Sarayı’na) at, sonra biraz öteye çekil ve
seyret, hele ne yapıyorlar ve nasıl bir tepki gösteriyorlar (anlayalım) dedi.”
“(Nihayet mektubu gören Belkıs) danışmanlarına dedi ki: Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir
mektup bırakıldı...”
“O Süleyman’dan geliyor. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlamaktadır”
“Bana karşı büyüklük taslamayın teslim olarak gelin (diye yazıyor)”
“Şimdi ey fikir ve tecrübe ehli olup ileri gelen kimseler... Bu konuda bana bir yol gösterin ve
akıl bildirin. Çünkü ben size danışmadan hiç bir işi (kendi başıma) kesip atmam (ve istişaresiz karar
vermem)”
“(Onlar dediler ki) Biz güçlü ve cesur insanlarız (istersen hiç çekinmeden onlara karşı çıkarız).
4
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Ama yine de emir senindir. Bak, (düşün taşın) ne buyurursan öyle yaparız.” (Bunun üzerine Belkıs
dedi ki) Hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi, oranın (düzenini ve güzelliklerini) bozarlar. Halkının
şerefini zelil ve perişan kılarlar. (Evet, evet) işte böyle yaparlar...”
“(Savaşmaktan ve her iki tarafı zarara sokmaktansa durun) ben onlara hediye göndereyim de
bakayım elçiler ne ile dönecekler” dedi.” 8 Ayetlerinde de;
1- Teşkilat ve hükümet işlerinde bazı insanlara güvenmek ve önemli görevlere getirebilmek için,
onların önceden denenmesi gerektiğine,
2- Rakip tarafın ve düşmanların hakkımızdaki tutum ve tavırlarını veya aleyhimizdeki hazırlıklarını
önceden öğrenmek ve karşı tedbir alabilmek için, gerektiğinde “casus” kullanılabileceğine,
3- Lider ve komutanların ehil ve emin kişilerle istişare yapmadan karar vermesinin, sonunda pişmanlık
duyacağı neticeler doğurabileceğine, yani, danışma, dayanışma ve demokrasinin önemine,
4- Fikrine müracaat edilen kişilerin de, haklı ve hayırlı bildiklerini cesaret ve samimiyetle söylemeleri
lazım geldiğine,
5- Ama son kararı yine yetkili ve sorumlu makamların vereceğine,
6- Artık karar kesinleşince herkesin buna mutlaka itaat edeceğine,
7- Mümkün olduğu kadar karşı tarafın gönlünü alarak ve uzlaşma yolları arayarak hedeflerimize
ulaşmaya çalışmanın daha münasip düşeceğine işaret edilmektedir.
“Onlara (hizmet ve hareketle ilgili) güven ve moral verici veya korku ve endişeye düşürücü bir
haber gelince, bunu hemen (etrafa) yayarlar. Hâlbuki o haberi, Resule veya aralarındaki emir ve yetki
sahiplerine götürselerdi, aralarından işin iç yüzünü anlayanlar, bunun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer
Allah’ın lütfu ve inayeti olmasaydı (böyle her haberi izinsiz ve istişaresiz rasgele yaydığınızdan
dolayı) pek azınız hariç şeytana uyup gitmiştiniz.”9 Ayeti kerimesi de, hizmet döneminde ve teşkilat
içerisinde;
a- Gevşeklik ve tembelliğe sevk edecek ve tedbiri terk ettirecek derecede ümit ve güven verici
haberler olsun,
b- Cemaatin moralini bozacak, korku ve ümitsizlik aşılayacak şekildeki haberler olsun,
c- Bunların Genel Merkeze ve teşkilat yetkililerine danışılmadan ve doğruluk derecesi araştırılmadan
etrafa yayılmayacağını,
d- Hizmet ve geçiş döneminde her türlü basın-yayın hizmetlerinin mutlaka izinli ve istişareli
yürütüleceğini,
e- Rasgele haber ve yorum yazmanın ve yayınlamanın “kaş yapayım derken göz çıkarmak” cinsinden,
hizmet edeyim derken hezimet verebileceğini ve şeytanı sevindirecek neticeler doğurabileceğini ikaz ve ifade
etmektedir.
Evet, bir vücut için beyin ve sinir sistemi ne ise, başarı ve bereket için teşkilat düzeni ve
disiplini de aynı şeydir.
Bu düzeni ve disiplini kuramayan ve koruyamayan hiç bir girişimin başarılı olması mümkün
değildir. Ticaret, şirket, dernek ve siyaset gibi her türlü hizmet ve hareketin mutlu sona ulaşması için,
“inanç ve azim, plan ve program, ekip ve eleman, takip ve kontrol, deneme ve değerlendirme” gibi
prensip ve prosedürler mutlaka gereklidir.
İşte bu kitap, Erbakan Hocamızın öğütleri ve öğretileri istikametinde; çağdaş teşkilatçılığın gereklerini,
iletişim ve işbirliği sanatının prensiplerini ortaya koyarak, kendi insanımıza başarı ve mutluluk yollarını
göstermek amacıyla hazırlandı.
İyi niyetle başlamak bizden, hayırlı sonuçlara ulaştırmak Rabbimizdendir.
Ahmet AKGÜL

8
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BAŞKANLIĞIN ESASLARI VE BAŞARININ SIRLARI
Liderlik ve yöneticilik, insanları yönetme ve yönlendirme mesleği ve becerisidir. Liderlik özel bir
yetenek işi olduğu kadar, aynı zaman da özel bir yetişme ve bu sahada eğitilme işidir.
Liderliği;
A - Askeri liderlik,
B - Siyasi liderlik, olarak iki kategoride incelemeyi münasip görüyoruz..

A - Askeri Liderlik:
Resmi ve düzenli ordu birliklerindeki komutanlık görevleri, silahlı kurtuluş mücadelesi veren özel birlik
ve bölüklerin reislikleri, illegal örgüt faaliyetleriyle ilgili yetkilileri içine alır.
Kur’an’da örnek hikâyesi anlatılan Hz. Talut’la ilgili olarak “Allah sizin üzerinize O’nu seçti. (Zira)
ilimde ve cisimde, ona sizden daha çok üstünlük verdi”10 ayetinde ifade ve işaret buyurulduğu gibi,
askeri liderlik ve komutanlıklarda; savaş sahaları ve silahlarıyla ilgili olsun, askeri metot ve manevralarla ilgili
olsun, yeterli ve gerekli bilgi ve becerilere, zor ve zahmetli savaş şartlarına dayanacak kuvvet ve cesarete
sahip olmak gibi sıfatlar aranır.

B - Siyasi Liderlik:
Bizim asıl üzerinde duracağımız sivil ve siyasi liderliktir. Hizmet ve şirket yöneticiliğidir.
Askeri liderliklerde resmiyet ve yetki zoruyla yönetme esas alındığı halde, sivil ve siyasi liderlikte ise,
“insanları belli ideallere inandırarak ve gönüllerini kazanarak sevk ve idare etme kuralı ve kabiliyeti”
geçerlidir.
Tarikat şeyhliği, meşrep ağabeyliği, gurup reisliği de birer “sivil liderlik” sınıfına girmekle beraber; biz
özellikle vakıf, dernek ve parti liderliği ve şirket yöneticiliği üzerinde durmak istiyoruz. Bizim kanaatimizce
parti genel başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı ile dernek, vakıf ve belediye başkanlıkları siyasi liderlik
konumundadır... Genel Başkan Yardımcılıkları, Merkez Karar ve Yürütme Organları, İl ve İlçe İdare Heyeti
Mensupları ise teknik kadrolardır. Çünkü pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır ki, çok başarılı bir Genel Başkan
Yardımcısı, bağımsız bir İl Başkanlığı yapamamaktadır. Veya çok becerikli Büyükşehir Belediye Başkan
Yardımcısı, sıradan bir ilçe başkanlığında yetersiz kalmaktadır. Çağdaş eğitimciler ve sosyal bilimcilerce,
liderlik; “Belirli gurupları veya toplulukları, zorlayıcı ve dayatmacı olmayan yöntemlerle, planlanan
hedeflere doğru yönlendirme yeteneği” olarak tarif edilir. Çünkü liderlik; hem kendini yetiştirme ve
yenileme işlevi, hem de başkalarını etkileme ve sürükleme süreci ve becerisidir.
Gerçek ve başarılı lider ve örnek bir yönetici, bir yandan kendisini ve cemaatini değiştiren, bir
yandan yeni ve yeterli stratejiler geliştiren, bir yandan da farklı karakter ve kabiliyetteki insanları, aynı
hedefe doğru yönlendiren ve peşinden sürükleyen kimselerdir.
Özellikle ulusal ve evrensel boyutlu cemaat ve hareketlere liderlik yapacak şahsiyetler, bu “başkanlık”
makamını, bir nimet ve ganimet değil, ağır bir emanet ve büyük bir mesuliyet kabul ederler. Hem ayet ve
hadislerden, hem tarihi tecrübelerden, hem bilimsel araştırma ve incelemelerden, hem de cemaat ve teşkilat
üyesi kimselerin teklif ve temennilerinden anlaşıldığına göre dernek, sendika ve vakıf başkanlığı, il ve ilçe
parti başkanlığı veya genel başkanlık yapmak üzere sivil ve siyasi liderlik konumunda olacak kimselerde,
hizmet ve sorumluluk sahalarıyla orantılı olarak, şu vasıfların bulunması gereklidir:
1- Sağlam bir inanç ve istikamet:
Topluluklara başkanlık yapacak kimselerin, bozuk ve batıl düşüncelerden uzak sağlam bir inanca ve
en azından kötülükleri terk edip iyilikleri yaptıracak bir olgunluğa sahip olmaları gerekir. Dini ve ahlaki
konularda laçka ve laubali olan kişiler, cemaatleri üzerinde itimat ve itibar telkin edemezler ve etkinlik
gösteremezler
“(Nefsin kötü arzularına ve hayatın zorluklarına) sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle iman
10
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ettikleri zaman, onların içinden emrimizle hidayet rehberi olan önderler tayin etmiştik”11 ayeti de bu
gerçeğe dikkatimizi çekmektedir.
“Rabbimiz! Bizi takva sahiplerine önder kıl”12 ayeti de
a- Hem iman, ibadet ve istikamette ileri geçmeye,
b- Hem söz dinleyen ve itaat eden kimselere rehberlik etmeye,
c- Hem de öne geçmek ve lider konumuna yükselmek için, takva sahibi olmak gerektiğine işaret
etmektedir.
Özellikle savunduğu davaya tam inanmamış, o davanın özel ve orijinal metot ve prensiplerine hala aklı
yatmamış ve merkezi teşkilatla uyum sağlayamamış tiplerin başkanlığı bereketsiz olmaktadır.
2- Zihni yetenek ve feraset:
Liderlik ve yöneticilik yapacak kimselerin süper zekâya sahip olmaları gerekmez. Ancak konulan genel
prensipleri yorumlamada ve uygulamada, hatta gerekirse özel yöntemler ve orijinal fikirler ortaya koymak
hususunda yeterli ve yetenekli olmalıdır.
Düşünen, değerlendiren, karşılaştıran, karar veren ve fikir üreten bir kafa yapısına sahip bulunmalıdır.
3- Sosyal ve siyasi kabiliyet:
Sorumluluğu altındaki insanlara ve özellikle cemaat ve teşkilat mensuplarına, onların ilgi ve bilgi
seviyelerinden yaklaşamayan, onları kendi ayarlarında ve kendi diyarlarında idare etmesini ve bununla
beraber dava istikametinde sürüklemesini başaramayan kimseler lider olamazlar, başkanlık yapamazlar.
Çünkü liderlik aslında “Başkaları yoluyla iş başarmaktır.” Her işe kendisi koşan, her şeyi bizzat yapmaya
çalışan lider, başarılı olamaz.
Lider ve yönetici, otoritesini kullanarak organize yapan, uygun görev bölümü hazırlayan, arkasından
takip ve değerlendirmeyi unutmayan ve sonunda eksiklikleri tamamlayan ve boşlukları dolduran ve ikinci bir
girişimde aynı hataları tekrarlamayan kişidir.
4- Kararlılık, cesaret ve metanet:
Yetkili yöneticiler ve liderlik yapacak kişiler, gerektiğinde o konunun uzmanlarıyla, kendi yardımcıları
ve yakınlarıyla istişare yapmalı, ortaya atılan fikir ve önerileri dikkate almalı ve sonunda kendisinde hasıl olan
vicdani kanaatine göre verdiği kararı uygulamada cesaret ve ciddiyet sahibi olmalıdır.
Karar vermede tereddüt gösteren ve kararı geciktiren veya sık sık karar değiştiren tipler başarılı
olamazlar. Kararsız ve korkak liderler, saygın ve etkin olamazlar...
“O vakit, Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın, şayet kaba ve katı yürekli olsaydın,
hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. O halde onların kusurlarını affet, bağışlanmaları (ve ıslah
olmaları) için dua et. (Cemaat ve teşkilata ait) işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da,
Allah’a güven. Çünkü Allah kendine sığınanları sever”13 ayetinin hükmüne uygun hareket edilmelidir.
5- Problem çözmede marifet:
Liderler ve yöneticiler, hem ani ve yeni problemleri çözmede, hem de zorlukları ve olumsuzlukları
yenmede, girişimci ve becerikli olmalıdır.
Problemleri tehdit ve tehlike derecesine göre sıraya koymada olsun, problem çözümünde orijinal ve
yeni metotlar uygulamada olsun, keşfedici-icat edici bir karaktere sahip bulunmalıdır.
Sıkıntı ve saldırılar karşısında, hemen yılgınlığa ve şaşkınlığa kapılmamalıdır. En zor anlarda bile,
çevresine ümit ve gayret aşılamalı, onların hırs ve heyecanlarını diri tutmalıdır.
Sık sık paniğe kapılan ve pısırıklık psikolojisinden kurtulamayan tipler, liderlik yapamazlar. Altından
kalkamayacağı sorunları ise, bir an evvel daha üst makamlara iletmeli, yardım istemeli, gerekli talimat ve
takviye gelinceye kadar da durumu idare etmelidir. Bu konuda şu ayet-i kerimenin emrine dikkat ve riayet
edilmelidir.
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“Onlara (İslami cemaat ve hareketle ilgili) güven veya korkuya dair haber gelince hemen onu
yayarlar. (Bu tür haberlerin psikolojik veya stratejik kârını ve zararını hesaba katmazlar) Hâlbuki o
haberi Resule veya aralarındaki emir ve yetki sahibi kimselere götürselerdi onların arasında olayın iç
yüzünü anlayanlar, o haberin ne anlama geldiğini (ve yayılıp yayılmaması gerektiğini) bilirlerdi.
Allah’ın size fazilet ve merhameti olmasaydı (böyle rasgele haber ve yorum yazmak ve yaymaktan
dolayı) pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz.”14
6- İletişim ve hitabet:
İnsanları etkilemede ve onları mutlu ve mukaddes hedeflere yönlendirmede, konuşma tavrı ve ifade
tarzı çok önemlidir. Konuşmanın ana hatları önceden planlanmalı ve konu başlıkları not alınmalı, hazırlıksız
toplumun karşısına çıkılmamalıdır. Bu nedenle idareci makamında oturanlar ve Başkanlar, genel ve özel
basın-yayın araçlarından yararlanmasını da çok iyi bilmelidir.
Hz. Musa (as)’ın:
“Rabbim! Ruhuma genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz (konuşma kabiliyetimi
ve ifade yeteneğimi arttır) ki sözümü anlasınlar.”15 Duası, bunun önemini belirtmektedir.
Liderler basın ve yayını takip etmeli veya bu konuları araştıran ve kendisine rapor sunan ekipleri
bulunmalı, halkın ilgi ve ihtiyaç konularını çok iyi tespit etmeli, kendi hedeflerine, halkın heveslerini kullanarak
varmasını becermelidir.
7- İktisat, kanaat ve bereket:
Başkanlar ve idareci olanlar, her türlü israfı önleyici tedbirleri almasını mutlaka bilmelidir. Mali
kaynakların ve maddi imkânların çarçur edilmesinin önüne geçilmesi gerektiği gibi, eleman israfına, ekip
israfına, zaman israfına ve imkân israfına da asla izin vermemelidir.
Üç kişinin başaracağı işe beş kişi görevlendirmek ekip israfı, hatiplik yapacak kapasitedeki insana afiş
astırmak eleman israfı, sakin ve seyrek bir kenar mahalleyi büyük reklâmlarla donatmak imkân israfı,
güncelliğini yitirmiş konuları konuşmak ve yazmak ise zaman israfıdır.
Kıt kanaat toplanan paralar, “harcanırken kazanılmalı”, yani yüksek kaliteli işler ve ürünler, ucuz
maliyete getirilmeye çalışılmalıdır. Her şeyin kuruşu kuruşuna hesabı tutulmalıdır.
Plansız, programsız, hazırlıksız, ekipsiz, takipsiz bütün işler başarısız ve bereketsiz olacağından,
sonuçta zaman ve imkân israf edilmiş sayılacak ve tabii, hizmetin neticesi hezimet ve iflasla noktalanacaktır.
8- Herkese hürmet ve muhabbet:
Başkanlık ve yöneticilik yapacak kişiler hem olgun ve ağır başlı, hem de herkese saygılı olmalıdır.
Başkalarını sevmeyen, kendisi de sevilmeyen kişilerde hayır yoktur. Başkanların, karizmatik ve sempatik bir
kişiliğe sahip olması lazımdır. Herkesle ve her kesimle iyi ilişkiler kurabilen, başkalarıyla asgari
müştereklerde uzlaşabilen, ama kendi doğrularından ve değerlerinden de taviz vermeyen bir kabiliyet ve
karakter taşımalıdır.
Hürmet etmeyene hürmet edilmez. Sevmeyen sevilmez.
Elbette, lakayt, laçka ve laubali tipler, gırgır, geveze ve hafif meşrep kimseler de sevilmez ve
sayılmazlar.
9- Bilgi, başarı ve galibiyet:
İşler, neticelerine göre değerlendirilir. Sonuçta başarılı olan ve planlanan hedefe ulaşan liderler
alkışlanır, sevap ve dua kazanır.
Yukarıda sıraladığımız maddeleri özetleyerek, yeterli ve yetenekli başkanlarla, yetersiz ve yeteneksiz
başkanları mukayese edecek olursak;
a- Kararlı başkan, problemlerin içine dalar ve çözüm yolları arar. Kararsız başkan, problemlerin
çevresinde dolanır ve kendini kurtarmaya bakar.
b- Tutarlı başkan, galiplere ve rakiplere saygı duyar ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışır. Aciz
14
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başkan ise, ucuz kahramanlık yapar ve herkesi kötüleyip küçümseyerek kendini aldatır.
c- Akıllı başkan sevilmeyi de tercih eder, ama daha çok saygı duyulmayı ister. Diğeri ise, kuru sevgiyi
ve reklâm edilmeyi benimser.
d- Oturaklı başkan, başkalarına nazik davranacak kadar kendini güçlü hisseder. Acemi başkan ise,
hırçınlık ve huysuzluk yapacak şekilde kendine güvensizdir.
e- Başarılı başkan, icabında hatasını kabul eder, yanlışını düzeltmeye ve tekrar etmemeye çalışır.
Diğeri ise hep suçu başkalarına yükler, böylece sorumluluktan sıyrılmaya uğraşır.
f- Samimi ve saygılı başkan, tenkit ve tekliflere açıktır, bundan hoşlanır ve ders alır. Zavallı başkan ise,
sadece övülmekten ve yağcılıktan hoşlanır.
g- Tutarlı başkan, öncelikle ve özellikle “ne için savaşacağını ve hangi konularda uzlaşacağını” çok iyi
bilir. Tutarsız başkan ise, uzlaşmaması gereken hususlarda uyuşur ve anlaşır, uğraşmaya değmez
konularda ise, boşuna savaşır ve çırpınır.
h- Akıllı başkan kaybetmekten korkmaz. Bazı başarısızlıklar onu yolundan geri koymaz. Yeni
girişimlere ve deneyimlere güç ve heyecan kazandırır. Zavallı başkan ise, kaybetmekten ödü kopar, hatta
kazanmaktan bile korkar.
i- Becerikli ve başarılı başkan, yararlı çalışmaları ve icabında hataları hakkında bile gerekli açıklamalar
yapar, tenkit ve temennileri dinler, “bunu daha iyi yapmanın yollarını ve yöntemlerini birlikte bulalım” der.
Bereketsiz ve beceriksiz başkan ise, kimseye bilgi ve hesap vermek mecburiyeti hissetmez ve “bu iş burada
biter, ileriye gitmez, hiç kimse bunu beceremez” der.
j- Hayırlı ve hakikatli başkan, sadakat ve teslimiyet ehline, hizmet ve gayret sahiplerine, kabiliyetli ve
marifetli kimselere rağbet eder, değer verir, yolunu açar, imkân hazırlar. Hayırsız ve başarısız başkan ise,
sadece kendi yağcılarına ve şakşakçılarına rağbet gösterir ve yalnız onlara görev verir. “Hep benden
aşağılar arasında olayım da, herkesten üstün görüneyim, herkes başarısız olsun ki ben başarılı bilineyim”
diye düşünür.
Evet, başkanlara ve başkan adaylarına faydası olur düşüncesiyle bazı temel ve genel esasları
anlatmaya çalıştık. Bu konuda yazılacak daha pek çok şey bulunmakla beraber şimdilik bu kadarını yeterli
saydık.

 YÖNETİCİLERE ÖĞÜTLER
"Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorulacaksınız" şeklinde tercüme edilen hadisi
şerifi, "Her biriniz yöneticisiniz ve yönettiklerinizden dolayı hesaba çekileceksiniz" şeklinde
anlamamız gerekir. Zira baba evinde, anne çocukları üzerinde, öğretmen öğrencileri nezdinde, birer yönetici
makamındadır. Patron işçilerine, müdür personeline, başkan üyelerine, komutan askerlerine, Lider
cemaatine karşı, "idare edici" bir konumdadır.

Yöneticilik: Sevk ve idare etmek hayra ve hizmete yönlendirmek koruyup gözetmek tanzim takip
ve terbiye etmek anlamlarını ve sorumluluklarını içermektedir. O nedenle “yönetici” konumunda olan
herkesin başarılı olması ve idare ettiği kimselerin saygınlığını kazanması için şu prensiplere mutlaka uyması
gerekmektedir.
1- Herkese ve her hizmete karşılık mutlaka teşekkür edin!
İyilik ve hizmetlere karşı teşekkür etmesini bilmeyen bunların tekrarını ve devamını göremeyecektir.
Zira teşekkür hem nimeti hem de hizmeti arttıran ve insana yakışan bir eylemdir.
“Eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi arttırırım.”16 ayeti, teşekkür edilen iyilik ve hizmetlerin de
artacağını haber vermektedir.
“Ve Allah şükre karşılık verendir.”17
“İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmemiş demektir.”18
16
17
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Evet teşekkürsüzlük bir nevi nankörlüktür. Nankörlük ise, hem yakın çevremizin ve hem de
emrimizdekilerin nefretini çekecektir. Oysa “Teşekkür edenin kârı, yine kendisine dönecektir.”19
2- Farklılıkları mutlaka gözetin!
Farklı gayret ve kabiliyetleri duruma göre gizli veya açık ama herhalde ödüllendirin. Daha fazla hizmet
ve himmet gösteren elbette karşılığını almalıdır. Aksi halde tembelliği ve beleşçiliği teşvik etmiş olursunuz.
“Çünkü insan için kendi sa’yu gayretinden başka bir şey (eline geçecek) değildir.”
“Ve (herkesin) emeği ve hizmeti ileride görülecek (ve mutlaka değerlendirilecek)tir. Sonra ona
karşılığı tastamam verilecektir.”20
3- Birlikte yola çıktığınız ve beraber çalıştığınız insanların, ihtiyaçlarını sorun ve giderin!
En doğal ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamış sıkıntı ve sorunlarını aşamamış insanlardan verim
alamazsınız. Bu nedenle kendi aile fertlerinize gösterdiğiniz ilgiyi teşkilat mensuplarından da esirgemeyin.
Kazançlı çıkacak olan sizlersiniz.
“Din ve dünya hususunda sizden yardım bekleyen mağdur ve mazlum kimselere el atmak
üzerinize borçtur.”21
“İyilik yapmak ve kötülükten sakınmak hususunda yardımlaşın.”22
4- Hata yaptığınız zaman hemen kabullenin. Bunu bir gurur meselesi haline getirmeyin!
“Hatasını anlayanları ve nefsini kınayanları Allah övmektedir.”23
Hatada ısrar ve inat etmek ise babayiğitlik değil az gelişmişlik ifadesidir. Yanlışlığın farkına varmak ve
ondan vazgeçip uzaklaşmak ise fazilettir.
“Ancak (hatasından) tevbe edip vazgeçen ve inanarak salih ve halis ameller işleyen (devamlı
Hakka ve hayra yönelen) kimselerin Allah kötülüklerini iyiliklere çevirir.”24
5- Büyük düşünün Büyük neticeler hedefleyin! Hayal etmekten çekinmeyin!
Dünyada izzet ve hakimiyete Ahirette ise cennet ve ebediyete odaklanın. Zira hedefi büyük olanın
himmeti büyük olacaktır. Himmeti büyük olanın gayreti büyük olacak... Gayreti ve hizmeti büyük olanın da
kıymeti ve ücreti büyük olacaktır.
Ama küçük düşünenler, büyük adım atamayacaktır... Özündeki gizli kabiliyet ve marifetleri ortaya
koyamayacaktır. Ve haliyle silik ve sıradan birisi olarak kalacaktır.
“Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de hasaneyi (her türlü nimet ve faziletlerin en iyisini ve en
yükseğini) ver!” ayetinden ders almalı ve gözümüz yükseklerde olmalıdır.
6- Hiç bir zaman ana caddeyi terk etmeyin!
Ara sokakların girişi cazibeli, ama çıkışı zahmetlidir. Hatta yolunu ve hedefini kaybetmek açısından
tehlikelidir.
“Sizden hepinize bir şeriat ve bir yol verdik.”25
“Sonra seni de (her konudaki) işten (haber ve hüküm veren) bir şeriat sahibi yaptık. Sen sadece
ona tabi ol. Cahillerin heva ve heveslerine uyma!”26
“Ya Rabbi bizi sıratı müstakimden (İslamiyet’in ana caddesinden) ayırma. Âmin.”27
Öyle ise her hususta temel doğrulara ve genel kurallara bağlı kalın.
7- Yaptığınız işlere kendinizi iyice verin!
O işle sadece uğraşmayın onu yaşayıverin... Onu zevk haline getirin. Meşguliyet ve mücadelenizi
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sevin ve bir nevi yoldaş edinin.
“Ey

iman

edenler!

Yapmayacağınız

(yapamadığınız

ve

yaşamadığınız)

şeyleri

niçin

konuşuyorsunuz?”
“Yapmadığınız ve yaşamadığınız şeyleri konuşmanız (ve yapıyor gibi davranıp hava atmanız)
Allah katında nefretle karşılanır ve gazabını arttırır.”28 ayetleri, görevlerimizi gevşek tutmayıp, onlara dört
elle sarılmamız, yani zevkle ve şevkle çalışmamız gerektiğini bildirmektedir.
8- Başladığınız işi ve aldığınız görevi yarı yerde terk etmeyin! Mutlaka bitirin!
Başlanıp ta yarım bırakılan pek çok işten ise tamamlanan ve başarı ile sonuçlandırılan birkaç iş daha
hayırlı ve daha yararlıdır. Tez bitip tükenen gelip geçici heves ve heyecanların kıymeti yoktur. Başladığın bir
yarışın ilk turlarını en önde koşarak sonra nefesiniz tıkanıp sahayı terk etmektense; sabredip o yarışı
sonuna kadar götürmek marifettir.
“İbadet ve hizmetlerin az da olsa devamlı olanı kıymetlidir.”29
Üstelik böyle yarım ve yüzüstü bırakılacak ibadet ve hizmetlere girişmek, zamanını imkânını ve
heyecanını israf etmektir.
“De ki ey nefislerini israf eden kullarım”30 ayetinde de bu gibiler işaret ve ikaz edilmektedir.
9- Başarıları tebrik ve takdir edin!
Asla, haset ve hıyanete yeltenmeyin. Başarı ve mutlulukları kutlamak paylaşmaktır. Paylaşılan
sevinçler çoğalır. Paylaşılan üzüntüler ise azalır. Tebrik ve takdir etmek, aynı zamanda teşvik etmektir.
Grup ve teşkilat çalışmalarındaki genel başarı toplamı hepimizin ortak sevabı ve sevincidir. Bu
manevi bir şirket gibidir. Sonunda her birimizin şerefini arttıracak becerikli ve bereketli çalışmaları tebrik
yerine takbih etmek (kusurlu ve kabahatli görmek) takdir yerine tahkir etmek (basit ve hakir görmek)
insanların çalışma zevkini ve başarma şevkini yok edecektir.
“Aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler.” ayetinin emrine kulak verilmelidir.
10- Teşebbüsten çekinmeyin! Deneyin! Deneyin! Ve yine Deneyin!
Ahlaki prensiplere ve ilmi verilere uygun olan tasarılarınızı icraata dökmekten gecikmeyin... Teşebbüs
sahibi tevekkül ehlidir! Başlamak başarmanın yarısı kabul edilmiştir. Bunun için cesaret ve öz güven
gereklidir. Kaybetmekten korkanlar asla büyük işlere girişemeyecektir.
“Yapacağın işlerde onlara danış. (Ehil ve emin kimselere konuyu sor ve araştır.) Kesin karar
verdikten sonra da artık Allah’a güven (ve giriş)”31 ayeti, gerekli alt yapıyı hazırladıktan sonra girişimci ve
gayretli olmamızı öğütlemektedir. Marifet iltifata tabidir. Yani iltifat ettikçe ve kendilerini önemseyip
hizmetlerini övdükçe, insanlar daha bir gayrete gelecek ve marifetlerini göstereceklerdir. En büyük sermaye
insandır ve insandaki kabiliyet ve marifetlerin statik enerjiden dinamik güce (kuvvetten fiiliyeye)
dönüştürülmesi gerekir. Bunun en etkili yolu ise iltifat ve ilgidir.
“Belkıs (çevresine dönerek) Beyler, ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin (ve yardım
edin. Biliniz ki siz yanımda olmadan (ve size danışmadan) hiçbir işi kestirip atmam (ve sizler olmadan
başarıya ulaşamam) dedi”32 ayeti, çevremizdekilere ilgi ve iltifatın gereğine ve girişimciliğin önemine
işarettir.
11- Hemen pes etmeyin ve direnin!
Unutmayın ki, savaş tek bir muharebeden ibaret değildir. Hayat uzun ve sürekli bir mücadeledir. Her
bir yanılgı ve yenilgi yeni bir girişim için, en azından önemli bir tecrübedir.
Cephede sadece bir mevzide yenmek veya yenilmek savaşın galibini belirleyemez. Çünkü savaş bir
maratondur ve uzun soluklu ve sabırlı olanlar kazanacak ve galip gelecektir.
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Saf: 2-3
Hadis
30 Zümer: 53
31 Al-i İmran: 159
32 Neml: 32
29
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“Men sabere zafere”33 Sabredenler zafere erişecektir.
“Gevşeklik göstermeyin üzüntüye girmeyin. Eğer inanıyorsanız (sonunda) galip ve üstün
gelecek olan sizsiniz.”34 Sorunlar ve zorluklar karşısında direnenler, deneyim ve birikimlerini değerlendirip
yeni hamlelere girişenler, büyük başarılar elde edecektir.
12- Kararsızlığa ve karamsarlığa düşmeyin!
Her zaman ve her yerde gerekli ve değerli olan, mutlak doğrular ve kesin kararlar bellidir ve bunlar çok
fazla değildir. Ancak bunlar dışındaki diğer kararlarımızı sık sık gözden geçirmemiz gerekir... Bu
anlattığımız, kararsızlıktan farklı bir şeydir. Çünkü kararsızlık tutarsızlık demektir. Ve başarısızlık nedenidir.
Ancak değişen ve gelişen şartlara ve yeni ihtiyaçlara göre kararlarımızı kısmen veya tamamen düzeltme ve
değiştirebilme cesaretini de gösterebilmelidir.
Problemleri yenmenin bir şartı da kendimizi sürekli yenileyebilmektir.
“İyice dinleyip (değerlendirip) te (o konudaki) sözlerin (ve görüşlerin) en güzeline (ve
kafalarında oluşan kendi vicdani kanaatlerine) uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın hayır ve hidayet
yoluna ilettiği kimseler onlardır.”35 ayetleri, her konuda en iyiyi araştırıp, kendini yetiştiren ve yenileyen
kimseleri övmektedir.
13- Davanıza ve mesai arkadaşlarınıza daima sadakat ve samimiyet gösterin!
Çünkü doğruluk ve dürüstlük size olan itibarı güçlendirir. Yalan ve hile ise şüphe ve güvensizlik
meydana getirir. Kendilerine hıyanet ettiğinizi ve yalan söylediğinizi fark eden yakınlarınız sizi zahiren
olmasa da kalben terk edecektir. Öyle ise asla doğruluktan şaşmayın ve yalana yanaşmayın ki, sevabınız ve
şerefiniz ancak böyle yükselecektir.
“Ey iman edenler! Her halde ve her yerde Allah’tan korkun ve doğru söz konuşun! Ki Allah
işlerinizi ıslah edip rast getirsin ve kötülüklerinizi mahvu mağfiret etsin.”36 ayetlerinin emri
gözetilmelidir.
14- İnsanlara sorumlulukları kadar yetki de verin!
Her zaman nimet-külfet dengesi gözetilmeli emrimiz altındakilere görev ve sorumlulukları kadar, yetki
de verilmeli ve tabi yetki ve ücretleri karşılığı da hizmet ve sorumluluk yüklemelidir.
“Allah her şahsı ancak gücünün yettiği kadar yükümlü tutmaktadır. Ve herkesin kazandığı iyilik
kendi yararına ve yine kazandığı kötülük kendi zararınadır.”37
15- Mükemmel olmadığınızı kabul edin!
Mutlak kemal Allah’a aittir. Bizlerin ise devamlı olgunlaşmaya çalışmakla beraber asla tam kâmil
olamayacağımızı kabul etmelidir. Öyle ise yanlışlıklarımızı ve noksanlıklarımızı hatırlatanları dost bilmeli ve
dinlemelidir. Hatasını kabul etmeyen ve kusurunu görmeyen çiğliğini ve çirkinliklerini gideremeyecektir.
"Melekler bile “Ey Rabbimiz! Seni noksan sıfatlardan ve yanlışlıklardan tenzih ederiz. Ve senin
öğrettiklerinden başka bir şey de bilmeyiz”38 demişlerdir.
16- Soru sormasını öğrenin!
Maalesef doğruyu bilenler ve doğruyu söyleyenler azalmış vaziyettedir. Öyle ise öğrenmek
istediklerinize ulaşmak istiyorsanız önce, “doğru sormasını” bilmelidir. Yanlış soru yanlış sona götürecektir.
Sorulara cevap vermek te böyledir. Her konuştuğumuz doğru olmalı ancak her doğru her yerde
söylenmemelidir.
Fitne ve fesada sebep olacak doğrular dile getirilmemelidir. Çünkü Allah (cc) “Doğruları da
doğruluktan dolayı sual edecek (ve hesaba çekecektir.)”39 (Doğruları söylerken neyi amaçladığı

33

Hadis
Al-i İmran: 139
35 Zümer: 17-18
36 Ahzap: 70-71
37 Bakara: 286
38 Bakara: 32
39 Ahzap: 17
34
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önemlidir.)
17- Telaş ve tedirginliğe düşmeyin!
Bulanık sonuçlar ve belirsiz durumlar karşısında hemen paniklemeyin. Sabır ve metanetinizi muhafaza
edin. Dünya sadece siyah ve beyazdan ibaret değildir. Bir sonuç ya çok iyi, ya da çok kötü değildir. Karanlık
ve bulanık durumlar geçicidir ve bir imtihan gereğidir. Her zorluktan sonra bir kolaylık, mutlaka gelecektir.
“Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma!”
“Zira Rab' binin rahmetinden sapıklardan başkası ümit kesmez.”40
“Allah sabredenlerle beraberdir. Rab’bimiz üzerimize sabır yağdır ayaklarımızı kaydırma ve
inkârcı zalimlere karşı bize yardım et”41 Âmin.

 Olgunlaşma ve Başarıya Ulaşma Aşamasında: ÖZ BİLGİLER VE

ÖZET PRENSİPLER
A- İmanın Şartları:
1- Allah’a İman; Her şeyde O’nu görmek, her halde O’na yönelmek ve yalnız O’na güvenmek,
imanın temelidir.
a- “Her şeyden önce O’nu gördüm.” (Tümden gelim) Hz. Ebu Bekir’in derecesidir.
b- “Her şeyden sonra O’nu gördüm.” (Tüme varım) Hz. Ömer’in mertebesidir.
c- “Her şeyle birlikte O’nu gördüm.” (Fenafillah-Bekabillah: Allah’ın varlığında yok olma-Allah ile
sonsuzluğa ulaşma) Hz. Osman’ın feraset ve faziletidir.
d- “Her şeyde O’nu gördüm.” (Vahdet-i Şühud: Yalnız Bir’i görme. Bütün evrenin, hadiselerin,
sebeplerin sahibini bilme) Hz. Ali’nin iman ifadeleridir.
2- Meleklere İman; Kâinat değişmez kanunlarla yönetilir. Bu kanunların sevk ve idaresiyle
görevlendirilen ama bizce görünmeyen, Allah’ın sayısız nurani ve ruhani askerlerine melek ismi verilir.
3- Kitaplara İman; İnsanlara Rabbini ve nefsini bildirmek, Yaradılış gayesini ve kulluk görevini
öğretmek ve hayatlarını düzenlemek üzere gönderilen İlahi Mesajlar içeren kutsal metinlerdir.
 Son ve mükemmel kitap: Kuran-ı Kerim’dir.
4- Peygamberlere İman; Bu kitapları bizzat yaparak ve yaşayarak öğretmek... Örnek ve model
olarak yol göstermek üzere seçilen yüce şahsiyetlerdir…
 Efendimize kadar ŞERİATLARIN değişme dönemi yaşanmıştır… Ondan sonra İÇTİHADLARIN
değişme dönemi başlamıştır. Yani İslam yeni bir Peygamber ihtiyacını, içtihad kurumuyla
karşılamıştır.
 İslam: Barış ve bereket anlamındadır.
 Hz. Peygamberimizle: Hükümette Cumhuriyet, hukukta içtihad dönemi açılmıştır.
5- Ahirete İman; Hayatımızın her anının ve hep tavrımızın sürekli kaydedilip ona göre hesaba
çekileceğimize ve amellerimizin karşılığını göreceğimize inanmak… Ahiret hayatını ve Allah’ın rızasını
dünyamıza ve nefsi arzularımıza tercih ederek yaşamak demektir.
6- Kadere İman; Kaderimizin ve hayatımızın tamamı, Allah tarafından takdir, tanzim ve tasvir edilip,
ruh ekranımıza sürekli gösterilen mükemmel görüntülerden ibarettir. Aslında, Maddi bir evrenin ve
bedenimizin mevcut olması da gerekli değildir. Ruh ekranımıza seyrettirilen bu sürekli görüntü durumlarına
karşı, cüzi irademiz ve niyetimizle nasıl tavır takındığımıza göre imtihan edilmekteyiz.
 Ne kâinat düzenini ne de kendi kaderimizi asla belirleyemeyiz ve değiştiremeyiz. Öyleyse,
ilahi

kararlara

ve

hukuki

kurallara

uygun

hareket

ve

hizmet

etmeliyiz.

Haklarımızı

da

sorumluluklarımızı da bilmeliyiz… Yüce Mevlamıza hürmet, bütün mahlukatına şefkat göstermeliyiz.
 Kuvvet ve kudreti yalnız Allah’a vermeliyiz. Zalimlerden korkmamalı, mazlumlara merhamet
ve muavenet göstermeliyiz.
40
41

Hicr: 55-56
Bakara: 250
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 Geçmişi ve Musibeti; KADER çerçevesinde değerlendirmeliyiz.
 Geleceğe ve Ma’siyete karşı; İRADE-İ cüziye ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz.
Not: İman ruh, Vatan vücut gibidir. Vatan’ı ve bağımsızlığı olmayanların insanca ve inancı
doğrultusunda yaşaması mümkün değildir. İşte bu nedenle cihat (Milli Savunma) farz kılınmış ve
emredilmiştir.

B- “10 – İ” Mertebesi ve İnsanın Olgunlaşma Basamakları.
1- İman: (Kur’an’ın her hükmüne ve her haberine tam inanmak.)
2- İlim: (Dünyamıza ve ahiretimize gerekli bilgileri öğrenip bilgi sahibi olmak.)
3- İbadet: (Farz, Vacip ve Sünnetleri yerine getirmek, kötülüklerden uzak durmak.)
4- İnfak: (İhtiyaç sahiplerine ve dava hizmetine, maddi fedakârlıkta bulunmak.)
5- İttika: (Gizli açık kötülüklerden sakınmak ve Allah’tan korkmak.)
6- İstikamet: (Özümüzde, Sözümüzde ve İşimizde doğruluktan ayrılmamak.)
7- İhlas: (Her şeyi Allah’ın rızası için yapmak… Gösterişten sakınmak.)
8- İhsan: (İbadet ve hizmetimizde, dikkatli ve ciddiyetli olmak.)
9- İslah: (Nefsimizi, Ailemizi, Çevremizi ve Düzenimizi düzeltmeye çalışmak.)
10- İttifak: (Hak’ta ve hayır yolunda güç ve gönül birliği yapmak.)
Bunların sonucunda İflah: (Başarı ve Mutluluğa ulaşmak.)
Bunlar, bir vücudun azaları ve bir motorun parçaları gibi, bir bütün oluşturur. Biri olmazsa, diğerleri de
işe yaramaz ve randıman alınmaz…

C- İhsan; “9 – İ” Reçetesi ve Ahlak Kuralları:
1- İyi Ahlak ve İffet: (Günah ve Kötülükten sakınma. İnsaniyetli iyi niyetli olma)
 “Kötü ambalajlı baklavayı kimse yemek istemez ve satın almaz.”
 “Yalan kötüdür. Ama liderine, ağabeyine ve dava kardeşine yalan söylemek ise, onlara
küfürdür!”
2- İzzet-i Nefis: (İslami Vakar sahibi olmak, Gurur değil, Onurlu yaşama. Şeref ve haysiyetini
koruma.)
 “Lakayt, Laçka, Laubali Mü’min olmaz.”
 “Arsız, ayarsız ve duyarsız tavırlar, hayra alamet sayılmaz.”
3- İkram ve İltifat: (Paylaşmacı ve barışçı davranma.)
 “Cimri, bencil ve beleşçi insan, dost bulamaz!”
4- İrtibat ve İtaat: (Teşkilat düzenine ve Disipline uyma, İttifak kurma.)
 “Sürüden ayrılanı kurt kapar!”
 “Ekipten kopan, takipten çıkar ve istikametten sapar!”
5- İstişare ve İşbirliği: (Danışma ve Dayanışma içinde olma.)
 “Danışan dağlar aşar, sormayan düzde şaşar.”
6- İşgüzarlık ve İnkişaf: (Çalışkan olma, kendini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye bakma.)
 “Yürüyen kirpi, yatan tilkiden daha çok yol alır.”
7- İhtimam ve Dikkat: (Allah’ı görüyor gibi ibadet, imtihan oluyor gibi hizmet yapma.)
 “Ahiret kaygısı taşımayanlarda, kanun korkusu da olmazsa; görevini yavaşlatır ve
zihniyeti yamuklaşır.”
8- İddia ve İnat (Hak’ta sebat): (Yılmaz ve Yorulmaz bir kişilik kazanma. İradeli ve dirayetli
davranma.)
 “Yorulmayan yoğrulmaz; yoğrulmayan doğrulmaz.”
9-

İrfan, İnce Kavrayış ve İletişim: (Feraset ve hikmet ehli olma, halden anlama, insanların

önceliklerine ve özelliklerine saygı duyma, sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun davranma.)

D- İslah (Düzeltme ve Güzelleştirme) Yolları:
Bunlar iki aşamadır:
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A – Nefsimizi İslah: (Din ve Ahlak terbiyesiyle, tasavvufi tavsiyelerle olgunlaşır.)
B– Düzenimizi İslah: (Vatan ve insan sevgisiyle, Milli ve siyasi sorumluluk bilinciyle ve teşkilat
disipliniyle başarılır.)
Bu yolda başarının sırları şöyle sıralanır:
1- İnanç ve Azim: (Davaya – Lidere – Zafere Güvenme)
2- Bilgi ve Birikim: (Sürekli öğrenme, kendini yetiştirme ve yenileme.)
3- Plan ve Program: (Yıllık – Aylık – Haftalık projeler üretme ve yerine getirme.)
4- Ekip ve Eleman: (1-Görevi verilir. 2-Yetkisi belirlenir. 3-Katkısı hesap edilir. 4-Başarısı gözden
geçirilir. 5-Terfisi veya tenzili gerekir.)
5- Koordine ve Organize: (İrtibat ve İşbirliği içinde hareket etme.)
6- Takip ve Kontrol: (Elenme ve Dökülme.)
 (Kur’an’da Bakara Suresi (246-251) ayetlerinde haber buyrulan Talut-Calut hikâyesi
elenme, dökülme ve teknolojik üstünlükle zafere erişme sürecine dikkat çekmektedir.)
7- İntaç ve Değerlendirme: (Sonuç ve Başarı derecesini belirleme.)
İslam’a ve insanlığa hizmetin bereketli sonuçları ise şunlardır:
Manevi Yönden:
1- Allah’ın rızası ve ahiret sevabı kazanılır.
2- Namusu, malı ve sağlığı, manevi yönden sigortalı sayılır.
3- Gönül Huzuruna ve Vicdan rahatlığına ulaşılır.
4- Mutlu ve umutlu yaşanır. Zorluklar ve sorunlar kolay aşılır.
Dünyevi Yönden:
1- Toplumda ağırlığı ve saygınlığı fazlalaşır.
2- Aile saadeti ve geçim kolaylığı sağlanır.
3- Bilgili, birikimli, bereketli ve becerikli bir insan olarak hayatı anlam kazanır.

E- Sosyal Mikroplar ve Teşkilat Hastalıkları
“10 – B” Mikroplarından sürekli sakınmak lazımdır:
1- Benlik: (Kendini Beğenmek, böbürlenmek.)
2- Bencillik: (Hep kendini düşünmek.)
3- Birincilik: (En önde ben olayım düşüncesine ve şöhret hevesine düşmek.)
4- Bilgisizlik: (Okumaya ve Öğrenmeye isteksizlik ve ilgisizlik göstermek.)
5- Bilgiçlik: (“Her şeyi en iyi ben bilirim” havasına girmek.)
6- Beceriksizlik: (Tembellik, ürkeklik, tehircilik, kendine güvensizlik.)
7- Beleşçilik: (Başkası çalışsın ben övüneyim düşüncesiyle hareket etmek.)
8- Bozgunculuk: (Dedikodu, Fırsatçılık, Ayrımcılık ve Fesatçılık üretmek.)
9- Barbarlık: (Kaba, Katı ve Kırıcı olmak) ve Bağnazlık: (Yobazlığın, kayırmacılığın ve saplantıların
esiri haline gelmek.)
10- Bitkinlik: (Ümitsizliğe ve çaresizliğe düşmek, bedenen bitkisel hayat yaşasa da, ruhen ölmek.)

Haset ve Kıskançlık Şöyle Başlayıp yaygınlaşır:
a-Hasret ve Gıpta: (“Keşke benim de / bende de olsa, diye başlanır”.)
b-Kıskançlık ve Çekememe: (“Niye bende yok?” diye sızlanır.)
c-Haset: (“Niye onda var?” Damarı kamçılanır.)
d-Husumet: (Kıskandığına karşı kin ve nefret duygularıyla kıvranır.)
e-Hakaret: (Kıskandığını hor görmeye ve küçük düşürmeye çalışır.)
f-Hıyanet: (Hile ve tuzak hazırlanır, nankörlük yapılır.)
g-Adavet: (Sonunda düşmanlık ve saldırganlık noktasına ulaşılır.)

F- Hayırlı Hareketlere Karşı, Şer Odakların Taktik ve Tahrip Tarzları:
Tarihi değişim ve dönüşümlere yol açacak İslami hareketlere karşı Şeytani merkezler
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sırası ile şu tavırları takınmaktadır.
Dokuz dikenli dönem ve direnme aşamaları:
1- Hak davayı gizleme ve ilgisiz görünme, ciddiye almıyor havası takınma dönemi.
2- Sadık ve seçkin mü’minlerle alay etme ve küçük düşürme ve horlama dönemi.
3- Sindirmek ve Haktan vazgeçirmek üzere zulüm ve işkence yapma ve ambargo
uygulama dönemi.
4- Dava Liderine ve müntesiplerine yönelik uzlaşma teklifi tuzağı kurma ve yozlaştırma
dönemi.
5- Halkın kafasını karıştırmak ve katılımlara engel olmak için iftira kampanyası

başlatma ve psikolojik yıpratma dönemi.
6- Lideri etkisiz kılma veya ortadan kaldırma dönemi.
7- Münafıklıklığa mecbur kalma ve içten karıştırma (sahte peygamber- sahte lider) dönemi.
8- Zorbalıkla sindirme ve saldırma dönemi.
9- Sonunda mecburen barışa yanaşma ve durumlarını korumaya çalışma dönemi.
Sonuç; Fetih ve Teslimiyettir: Hz. Peygamber Efendimiz bu dönemlerin hepsini yaşamıştır.
Olayların seyri ve düşünürlerin değerlendirmeleri, artık yeryüzünde hâkimiyet sırasının İslam’a
geldiği yönündedir. Türkiye’mizde Milli siyaset’ de bu dönemleri tek tek atlatmıştır.
 İslami değişim hareketlerinin özeliği:
a- Dışa doğru tedrici bir büyüme ve çoğalma süreci yaşanır.
b- İçe doğru ise bir elenme dökülme ve azalma süreci yaşanır. Böylece çok az sayıdaki sadık ve
stratejik kadrolar tanınıp ortaya çıkarılır. Şimdi: %1’e yaklaşılmıştır!?..
 Niçin anarşiye hayır?
1- Çünkü İslamiyet’e aykırıdır.
2- Anarşi insaniyete aykırıdır.
3- Masum ve mazlum insanların canına kıymak, yasaktır ve canavarlıktır.
4- Ama Cihat ve Milli Savunma hazırlığı şarttır. Çünkü ülkemizin, bölgemizin ve İslam aleminin
güvenliği ve geleceği tehdit altındadır.
 Zafer; şu üç vasfı taşıyan hareketlere nasip olacaktır:
1- Merkez ülkesinde halkın her kesimini kucaklayan ve şuurlandıran farklı teşkilatları kuran.
2- İslam âlemini ve insanlığı kuşatan vahdet ve kuvvet unsurlarını hazırlayan.
3- Kur’an’dan kaynaklanan ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan ilmi ve insani bir Adil Düzen projelerini
tamamlayan hareketin ve Liderinin gerçek talebeleri ve takipçileri zafere ulaşacaktır.

G- “Sabırsız ve Başarısız” insanların Ortak Yanları 9–D Olumsuzlukları:
1- Doğru ve derinlikli değerlendiremezler: (Zamanın, İmkânların ve Fırsatların kıymetini
bilmezler.)
2- Dikkat etmezler ve hedefe kilitlenmezler: (Ciddiyet gösterip, bir konuya kendilerini
vermezler.)
3- Derece ve basamakları gözetmezler: (Sabır gösterip, sıra ile gitmezler, acelecidirler.)
4- Dengesiz ve düzensizdirler: (Maymun iştahlı kimselerdir, çabuk usanıp vazgeçerler ve
istikrarsız hareket ederler.)
5- Dirençsizdirler: (Çabuk pes ederler, zorluklara ve sorunlara göğüs geremezler.)
6- Değişimci ve deneyimci değildirler: (Klasik yöntemlerinde inat ederler, yeniliklere
ilgisizdirler.)
7- Duyarsız ve düşüncesizdirler: (Vurdumduymaz, boş verici ve beleşçidirler.)
8- Destek ve dayanışma istemezler: (İşbirliğinden, yardım istemekten çekinirler, bencil ve
kibirlidirler.)
9- Değer bilmezler: (Kendi değerini fark etmez ve Allah’ın verdiği yeteneklerine güvenmezler.
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Öğreticilerin, iyilik edenlerin, hizmet ehlinin, yakın çevresinin, kadrü kıymetini bilmezler.)

Oysa başarının sırrı şu ifadede saklıdır:
“İstediği şeylere ulaşmak için, nefsi’nin istemediği şeyleri yapabilenler, başarılı
olurlar.”
Şunları unutmayın ve elemanlarınızı başıboş bırakmayın. Çünkü:
a- Söyledim; (Ama duydu ve dinledi anlamına gelmez!...)
b- Duydu ve dinledi; (Ancak doğru ve doyurucu şekilde anladı anlamına gelmez!...)
c- Anladı ve beğendi; (Fakat hak verdi anlamına gelmez!...)
d- Hak verdi; (Lakin inandı ve sahip çıktı anlamına gelmez!...)
e- İnandı ve güvendi; (Ama uyguladı ve yanlışını bıraktı anlamına gelmez!...)
f- Uyguladı ve hizmete yöneldi; (Ancak bu gayret ve ciddiyetini sürdürecek ve zorluklara
göğüs gerecek anlamına gelmez!...)

H- Dört Önemli Soru ve Cevapları:
1- Niçin siyaset önemlidir?
a- Siyaset; büyük liderlerin ve nebilerin mesleğidir.
b- Siyaset; en etkili ve yetkili tebliğ ve terbiye (irşad ve islah ) vesilesidir.
c- Siyaset; Sünnetullah gereğidir. (Bütün peygamberler ve mücedditler, o devirde en çok revaçta
olan ve ihtiyaç duyulan konularla takviye edilmiştir. Hz. Davut’un demircilik, Hz. İsa’nın tabiplik, Hz. Musa’nın
sihirleri iptal edicilik, Hz. Yusuf’un Rüya tabircilikle itimat ve itibar kazanması, Resulüllah’ın (SAV) müşrik
şairlerin Kâbe’ye asılan şiirlerini, Kur’an’ın belağatıyla boşa çıkarması gibi, bu asırda siyasetle işe başlamak
bir gerekliliktir.)
2- Niçin Milli şuur desteklenmelidir?
a- Ülke çapında ve her sahada teşkilat ve hizmet ekiplerine sahip tek harekettir.
b- Dünya çapında, çeşitli, yeterli ve gerekli oluşum ve organizelere sahip tek harekettir.
“3 - O” Formülü evrenselliğin gereğidir:
1- Otorite,
2- Organize,
3- Ortak irade.
c- İnancımıza ve insanlığın ihtiyacına uygun ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi evrensel Plan ve Projelere
sahip tek harekettir.
d- Siyonist ve Emperyalist güçler, şiddetle ve ittifak halinde Milli şuur’un aleyhindedir.
3- Niçin “Büyük Beyin” gereklidir?
a- Büyük devrim ve değişimleri, büyük beyinler gerçekleştirir.
b- İslam dini bakidir. Ama İslami hareket ve devletler ehil ve kâmil şahsiyetlerle kaimdir. (Fatih’siz
fetih, İmamı Azam’sız Hanefilik düşünülmez.)
c- Şu üç özellik sadece büyük Lidere aittir:
1- O’nun dışında, tarihte hiçbir liderin karşısında, tüm dünyadaki küfür ve nifak cephesi, böylesine
organizeli ve otoriteli şekilde birleşmemiştir.
2- Tarihte hiçbir liderin karşısında, şeytani güçlerin, ekonomik, teknolojik, siyasi ve askeri yönden,
bu günkü kadar kuvvetli ve etkili olduğu görülmemiştir.
3- Ve yine tarihte hiçbir lider bu denli kuşatılmış; kendi içinden ve iyilik ettiklerinden, bu denli
hıyanet ve nankörlüğe uğramış değildir.
 “Büyük Lider tek kişilik bir ordu gibidir.” (Bu tespit 1980 yılında söylenmiştir ve Mümtaz
Soysal’a aittir)
4- Niçin artık mutlu sona gelinmiştir ve niçin sabrın sonu selamettir?
1- Ayet ve hadislerin müjdeleri tezahür etmektedir.
2- Dokuz dönemin geçirilmesi gerekliydi, şükür bitmiştir.
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3- Olayların seyri ve düşünürlerin değerlendirmeleri bu yöndedir.
4- İnsanlığın yeni ve adil bir medeniyete ihtiyacı çok şiddetlidir. Aksi halde insanlık iflas
edecek ve büyük bir felakete sürüklenecektir.

 İSTİŞARENİN ANLAMI VE ÖNEMİ
Gönül birliği gaye birliğini, gaye birliği, fikir ve görüş birliğini, görüş birliği de eylem ve güç birliğini
meydana getirir. Bu bakımdan cemaat düzenine ve teşkilat disiplinine girmek ve istişare/danışma ve
değerlendirme toplantıları tertip etmek oldukça önemlidir ve hatta başarının temelidir. Ancak istişarenin
bilinçli ve disiplinli yapılması gerekmektedir. Bu nedenle önce istişarede yapılması ve sakınılması gereken
durumları bilmelidir.

A- İstişarede mutlaka uyulması ve yapılması gereken durumlar:
1- Gündem mutlaka belirlenmeli ve “ne maksatla toplanıldığı ve hangi amaca ulaşılmaya çalışıldığı?”
toplantıya katılanlara önceden bildirilmeli ve gündem anlaşılmış olmalıdır. İstişare konusuyla ilgisi ve bilgisi
bulunmayanlar bu toplantıya çağrılmamalıdır.
2- Amaçlanan hedefe yetişmeye veya ortaya konulan problemi çözmeye yarayacak, her türlü teklif ve
tasarılar, orijinal fikir ve teoriler samimiyetle ortaya konulmalıdır.
3- Ortaya atılan teklif ve teorilerden bize göre yararsız veya tutarsız olanların ise, yine münasip bir dille
tenkidi yapılmalıdır. Bu konuda "Tenkit meşru tahkir memnudur." Yani yapıcı ve uyarıcı ikaz ve itirazların
güzel ve gerekli olduğu, ancak hakaret ve haksızlık edici davranışların yanlış ve yasak olduğu
unutulmamalıdır.
4- Teklif edilen çözüm önerilerinden, açıklanması gereken yerler, öneri sahiplerinden tekrar sorulmalı,
tasarımları hakkında daha geniş bilgi alınmalıdır.
5- Bu tür istişare toplantılarında, kurula sunulan teklif ve temennileri özet halinde yazacak bir kâtip üye
bulunmalı ve gerektiğinde münasip proje sahipleriyle daha geniş görüşme imkânlarına zemin hazırlanmalıdır.
6- Toplantıya katılanların o konuda özel ve orijinal bir fikri yoksa bile, toplantıda dinlediği ve beğendiği
görüş ve önerileri teyit ve teşvik edici veya eksikleri bütünleyici konuşmalar yapmaları da yerinde ve
yararlıdır.
7- Başkan olan kişi hem belirli aralıklarda, hem de toplantı sonunda, yapılan önerileri özetlemeye,
bunların ortak noktalarını tespit etmeye ve asıl amaca ulaştıracak projenin şekillenmesine yarayacak fikirlerin
gelişmesine öncülük yapmalıdır.
- Çünkü başkan demek her işi bizzat üstlenen değil, yükünü taksim ederek hafifleten.
- Farklı kabiliyet ve karakterdeki insanlar ve muhalif gruplar arasında denge kurabilen...
- Teşkilat mensupları içerisinde hakem ve organizatör rolü oynayabilen...
- Rakiplerinin ve muhaliflerinin tenkitlerinden bile ders alıp yanlışlarını düzeltebilen...
- Yetkilerini, insanları harcamak, hizmet ve marifet ehlinin yolunu tıkayıp devre dışı bırakmak gibi, nefsi
kararlar doğrultusunda kullanmaktan sakınabilen ve birileri hakkında karar verirken, kendisini onların yerine
koyabilen kişidir.
Zira Efendimiz (sav): "Kişi kendi nefsi için istediğini, başkaları için de istemedikçe olgun

mü'min olamaz" buyurmaktadır.
“Ey müminler! Allah için hakkı (ve haklıyı) savunan (hakimler ve yetkililer) ve mutlaka
adalet ve hakkaniyetle şahitlikte bulunan kimseler olun. Herhangi bir kavme (partiye, meşrebe,
tarikata veya kişiye) olan kininiz (kırgınlık ve kızgınlığınız) sakın sizi adaletsizliğe sürüklemesin!..
(Karar verirken his ve heyecanlarınızla değil, aklınız ve vicdanınızla davranın, İslâm'ı esas alın ve
mutlaka) adil olun ki takvaya yakışan budur... Her halde Allah'tan korkun. Çünkü o bütün
yaptıklarınızdan haberdardır."42 hükmü asla unutulmamalıdır.
42
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8- Yapılan istişareler sonucu bir plan üzerinde karar kılınırsa, hemen ardından bunu program ve
paylaşma takip etmeli ve “hangi işi kimlerin yapacağı” tespit edilmeli ve mutlaka herkes ekip/grup
çalışmasına alışmalıdır.
"Allah'ın (rahmet ve inayet) eli cemaat (ve teşkilat)la beraberdir. Öyleyse her kim (cemaat ve
teşkilattan) ayrılırsa, o kişi kendisini cehenneme atmıştır"43 hadisine kulak asmalı, kişisel ve keyfi
hareketlerden sakınmalı ve ekip çalışmasına katılmalıdır.
9- İslâm'ın temel esasları ve merkezî teşkilatımızın genel amaçları yanında, asıl bu ekiplerimizin özel
ve bireysel görev ve sorumlulukları da ortaya konulmalı ve mutlaka bir çalışma takvimi ve görev taksimi
yapılmalıdır. Yani hangi işlerin kimden sorulacağı, ekip ve elemanların sorunları ve sıkıntıları için kime
başvuracağı, belli olmalıdır.
10- İstişareler sonucu alınan kararların tatbikata koyulmaması ve oluşturulan ekiplerin hizmete
sokulmaması, yani her şeyin sözde ve kâğıt üzerinde kalması halinde, teşkilata ve başkana olan güvenin
sarsılacağı ve bundan sonraki istişarelerin ciddiyetini kaybedip laubalilik ve laçkalığın başlayacağı
unutulmamalıdır. Bu konuda;
Hz. Nuh, inkâr eden kavmine: "Siz ve ortaklarınız yapacağınız işi (görüşmek ve kararlaştırmak
üzere) toplanın... ki sonunda yapacağınız işler size pişmanlık ve perişanlık (sebebi) olmasın!.. (İyice
düşünüp değerlendirdikten sonra verdiğiniz kararı ve) hükmü bana tatbik edin!.. Ve asla mühlet de
vermeyin!.."44 ayeti de bizlere;
a) Yapılacak işleri önce ehliyle istişare edip görüşmeyi,
b) İstişaresiz ve plansız işlerin pişmanlık ve zararla neticeleneceğini,
c) Tatbik edilmeyen kararların hiçbir işe yaramayacağını ve hedefe götürmeyeceğini,
d) Ve alınan kararların mühlet verilmeden ve geciktirilmeden hemen uygulamaya koyulması
gerektiğini anlatmaktadır.

B- İstişare Sırasında Asla Yapılmaması Gereken Davranışlar:
1- Görüşme ve tartışmaları gündem dışına taşırmamalı ve gereksiz yere konuyu dağıtmamalıdır.
Yüzlerce meseleyi konuşup, ama hiçbir karara varamamaktansa, bir konuyu görüşüp karara bağlamak daha
hayırlıdır. Felaha ve kurtuluşa erecek; "Olgun ve onurlu mü'minlerin yersiz ve yararsız söz ve
davranışlardan uzak duracağı" unutulmamalıdır.45
2- Aklına yatmadığı veya yanlış bulduğu teklif ve tasarıları tenkit ederken, arkadaşlarının gururunu
kırıcı veya alaya alıcı söz ve davranışlara yanaşmamalıdır.
3- O toplantıya, sadece kendisini tanıtmak ve bilgiçlik taslamak veya şahsi başarı ve becerilerini
kanıtlamak maksadıyla katılmamalıdır.
4- Toplantıyı hafife alan, lüzumsuz gören ve genel ciddiyet ve samimiyeti gideren tavırlar
takınılmamalıdır.
5- O cemaati kendi şahsî heves ve hesaplarına alet etmekten ve sadece nutuk çekme arzusunu tatmin
edeceği hazır bir kalabalık olarak görmekten şiddetle sakınmalıdır.
6- Ve hele grup üyelerini ve istişareye katılan kimseleri etkileyerek, kendi otoritesini gerçekleştirmek,
teşkilatı gayrı meşru yollarla ele geçirmek gibi, kötü niyet ve gayretler asla taşımamalı ve şahsî sorunlarını
böyle umumî toplantılarda tartışmamalıdır.
"Siz nefsinizi övmeyin (Ve kendinizi tezkiye etmeyin) İçinizden kim makbul ve muttakî ise, Allah
onu bilip durmaktadır."46
7- Cemaatin moralini bozucu, kafalarını bulandırıcı veya kendisi dışında herkesi suçlayıcı ve karalayıcı
konuşmalardan kaçınmalı ve bu ruhî hastalıktan kurtulmalıdır.
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8- Görünüşte dava adamı ve teşkilat mensubu bilinip, ama aslında kişisel makam ve menfaatleri için
bu cemaati istismar amacı güden “özel grup ve kliklerin” veya kendi ailesinin ve yakın çevresinin
sözcüsü gibi konuşmamalı, onların avukatlığına soyunmamalıdır. Kişisel ve keyfi davranışlarını ve
yanlışlarını meşrulaştırmak amacıyla, bu cemaat ve teşkilatı kullanmaya kalkışmamalıdır.
9- Kınanmak, azarlanmak ve hatta bazı haklarından mahrum bırakılmak endişesiyle, haklı ve hayırlı
bildiği gerçekleri söylemekten korkmamalı ve yanlış gördüğü hareketleri tenkit etmekten geri durmamalıdır.
10- Bu tür istişare toplantıları eğer gizlilik gerektiriyorsa, yapılan konuşmalar, tartışmalar ve alınan
kararlar, yetkili makamlarca ilan edilinceye kadar, asla açıklanmamalı ve başka yerde anlatılmamalıdır.
Evet, her iş ve ibadet ancak samimiyet, ciddiyet, gayret, sabır ve metanetle başarıya ulaşır. Bunlardan
birisinin bulunmadığı işler mutlaka yarım kalır. Çünkü iş yapıyor görünenler değil, gerçekten iş görmek ve
hizmet etmek isteyenler kazanır. Gerekli ve yeterli hazırlıkları görmeden, her türlü sebeplere riayet etmeden,
çeşitli vasıta ve vesileleri denemeden becerikli ve bereketli iş yapmak ve hele yaşadığımız bilgi ve teknoloji
çağında rasgele hizmet ve hareketlerle başarıya ulaşmak imkânsızdır.

 KARAR VERME CESARETİ
Karar vermek, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve imtihan için gönderildiğimiz şu
dünyada bütün amellerimizin onunla değerlendirileceği bir "niyet ve vicdanî kanaat" olayıdır.
Karar vermek Kur’an’da "Azm" ve "Azimet" gibi kelimelerle ifade olunmaktadır. Herhangi bir konuda
hayırlı ve yararlı olanı tercih ve teklif etmek üzere, gerekli araştırma ve soruşturma sonucu oluşan kasıt ve
kanaatini belirtmek anlamındaki "Karar vermek", her birimizin sık sık başvurmak zorunda olduğumuz bir
durumdur.
"Hepiniz (kendi çapınızda) bir yöneticisiniz ve kendi raiyetinizden mesul ve mükellefsiniz" hadisi
şerifinde ifade buyurulduğu gibi, baba aile fertlerinden, öğretmen öğrencilerinden, imam cemaatinden,
müdürler memur ve işçilerinden, teşkilat başkanları kendi üyelerinden, komutan askerlerinden, devlet ve
hükümet başkanları ise bütün milletinden sorumludurlar. Ve bu sorumluluklarının gereği sık sık karar vermek
durumunda kalırlar.
Herhangi bir yola gitmeye niyetlenmek, verdiği kararda katiyet ve sebat göstermek, büyük ve önemli
işlere girişmek manalarına gelen "Azimet" Kur’an’da,
"Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak bu azmi'l-umur"dan (değerli ve şerefli
davranışlardan) dır."47 ayetin de bu anlamda kullanılmıştır.
Biz, özellikle cemaat lideri ve teşkilat yetkilisi olarak vereceğimiz "karar"lar üzerinde durmak istiyoruz.
Kur’an’daki "(Cemaat ve teşkilata ait) işlerde onlara danış. (Artık) kesin kararını verdiğin zaman
da Allah'a tevekkül et"48 ayeti kerimesi, a) karar vermeden önce, o konuyla ilgili gerekli bütün bilgileri
toplamaya, b) güvenilir ve iş bilirkişilerle ve üyelerle istişare yapmaya, c) arkasından da dinimiz ve davamız
açısından hayırlı ve başarılı olacağına inandığımız vicdanî kanaatımıza uygun şekilde kararımızı verdikten
sonra, d) bu kararı uygulamak üzere Allah'ın nusret ve inayetine güvenmemiz ve asla tereddüt ve tedirginlik
göstermememiz hususuna dikkatimizi çekmektedir. Çünkü kararsızlık, tutarsızlık ve yetersizlik alametidir.
"... İş ciddiye bindiği zaman Allah'a sadakat (Ve teslimiyet) gösterselerdi, Elbette kendileri için
daha hayırlı olurdu”49 ayeti bu gerçeği bildirmektedir.
Öyle ise “karar” verirken şu gerekçeler ve gerçekler mutlaka dikkate alınmalıdır.
1- Rasgele ve gereksiz yere karar alınmamalı, mevcut durumu daha da kötüleştirici tavırlardan
sakınılmalıdır. Sadece liderlik taslamak ve bilgiçlik damarını rahatlatmak için, keyfi kararlar vermek, sonunda
laçkalık ve laubalilik doğuracaktır.
2- Karar vermeden önce
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a- Hangi konuda karar verileceği, yani asıl sorunun ve sıkıntının ne olduğu, niçin ve nasıl çözüleceği
iyice ortaya konulmalıdır.
b- Bu konuda çeşitli teklif ve tasarılar dinlenmeli ve dikkate alınmalıdır.
c- Birbirine yakın "doğru çözüm" önerilerinden, kendi şartlarımıza ve ihtiyaçlarımıza en uygun olanında
karar kılınmalıdır.
3- Vereceğimiz karar idari ise, yani günlük yürütme ve yönetme işleriyle ilgili ise, bunlar kısa vadelidir.
Ve özellikle bölgesel ve alt birimleri ilgilendirir.
Ancak cemaat ve teşkilatın tamamını ilgilendiren kararlar stratejiktir, uzun vadelidir ve bu konuda karar
verirken daha ciddi ve tedbirli hareket edilmelidir.
4- Alınacak kararlar,
a- En başta inancımızın temel ve genel esaslarına,
b- Evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına,
c- Ülke ve bölge şartlarına uygun hazırlanmış ve üzerinde kurmaylarca ittifak sağlanmış hizmet
metotlarına
d- Kendi birim ve bölüğümüzdeki özel durumlara uygun olmalıdır.
5- Uygulanma şansı bulunmayan, tatbik edecek eleman ve imkânları hazır olmayan kararlar, lüks ve
fantazi sayılacak ve başkanların saygınlığını azaltacaktır.
"Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyi neden söylersiniz?"50 ayeti, yapılması mümkün olmayan
kararların verilmesini de yasaklamaktadır.
6- Stratejik kararlar konusunda istişare/danışma yapmanın dışında, daha sağlıklı ve kalıcı sonuçlara
ulaşmak için röportaj, anket, bilgisayar, akademik raporlar ve kitap ve ansiklopedi gibi diğer dokümanlardan
da yararlanmalıdır.
7- Kendi kişisel heves ve hesaplarımız doğrultusunda verdiğimiz kararları, istişare üyelerimize
benimsetmek ve onları yönlendirmek için değil, daha doğru ve değerli bir karara varmak üzere onların teklif
ve tecrübelerinden faydalanmak amacı taşımalıdır.
Bunun için önce istişare üyelerinin hepsi kendi görüş ve temennilerini sıra ile anlatır ve bunlar ana
başlıklarıyla kaydedilir. Sonra lüzumsuz edebiyat yapılmasını önlemek şartıyla kendi önerilerinin
gerekçelerini açıklama fırsatı verilir. Ve sonunda da, bunların uygulanma açısından en şanslısı, zaman ve
imkân bakımından en kârlısı, önem ve öncelik bakımından en hayırlısı tartışılır ve karara bağlanır. Özellikle,
muhalif grupların tenkit ve tekliflerine de önem verilmeli, orijinal ve garip tasarılar bile dikkatle dinlenmeli ve
değerlendirilmelidir.
8- Bu tür istişare toplantılarında başkan olarak, ne intizamı bozacak ve inisiyatifi başkalarına
kaptıracak kadar yumuşak ve pasif, ne de üyelerin fikir ve düşüncelerini anlatmaktan korkup çekinecekleri
kadar sert ve katı olmamalıdır. Çünkü Bediüzzaman Hz.'lerinin; "Her söylediğin doğru olmalıdır. Ancak her
doğruyu söylemek doğru değildir" tespiti halka karşı konuşur ve yazarken bir düstur kabul edilebilir. Ancak
istişare sırasında kınanmak ve dışlanmak korkusuyla doğru bildiklerimizi söylememek, hıyanettir.
9- Halkın ayıplamasından ve bilmediği ve aklı yetmediği için karşı çıkmasından korkarak veya cüzî ve
geçici bazı zararlar verebileceğini hesaba katarak, doğru ve gerekli bir kararı vermekten sakınmak yanlıştır.
Gerçek liderler, kalabalıkların arzusu ve anlayışı istikametinde hareket eden değil, onları kendi doğruları ve
değerleri peşinde sürükleyebilendir.
"Zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur"51 bir genel kural hükmündedir. Yani “cüzi ve geçici bir
zarar korkusuyla, kalıcı ve genel yararlar terk edilemez” demektir. İbni Teymiye de “Hisbe fil İslâm” eserinde
bu gerçeği; Bir kararın doğru ve yararlı tarafı ağır basıyor ve mutlaka açıklanması ve uygulanması
gerekiyorsa, bazı hafif yanlışlara ve zararlara yol açsa bile yürürlüğe konmalıdır."52 şeklinde izah etmektedir
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"Def’i mefasit celbi menafiden evladır"53 kaidesi de gösteriyor ki, önce toplumun maddî ve manevî
yapısını bozan batıl sistem değiştirilmeli, bunu yapabilmek için iktidar ele geçirilmeli, arkasından da haklı ve
hayırlı kurum ve kurallar yerleştirilmelidir.
10- Alınan kararları uygulayacak ekip ve elemanları bulunmayan, gerekli ve yeterli araç ve imkânları
hazırlamayan, kararları sadece sözde ve not defterinde kalan bir başkan, ciddiyetini kaybeder. İtimat ve itaat
edilmez. Ve artık kendisine güvenilmez.
Beceriksiz ve bereketsiz birisi durumuna düşer.
"Emir verdim yapmadılar... Görev verdim başaramadılar" demek kendisini kurtarmaz.
Çünkü doğru karar almak yetmiyor. Bu kararı uygulayacak yeterli ve yetenekli ekip ve elemanlar
oluşturmak, nimet-külfet dengesine göre yetki ve görev taksiminde bulunmak, verilen görevleri takip ve teşvik
ederek, işi kendi oluruna bırakmamak, mutlaka icap eden değişiklik ve düzeltmeleri vaktinde yakalamak da
gerekiyor...
Velhasıl, özellikle yetkili bir başkan olarak karar veren kişi, o kararın uygulanmamasından dolayı da
birinci derecede suçlu ve sorumludur.
Sonuç olarak, uygun karar vermek yetmiyor, o kararın mutlaka uygulanması da gerekiyor...
Cenab-ı Hak "O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret"54
buyurarak, azimet sahibi olmamızı, yani kararlı, gayretli ve metanetli bulunmamızı tavsiye ediyor...
"Yemin olsun ki biz daha önce Adem'e de ahit vermiş (bazı telkin ve tavsiyeler etmiş) tik. Ne var
ki o, (bunları) unuttu. Biz (bu konuda) onda bir azim (sabır ve karar) bulmadık"55 ayeti de, Hz. Adem'in
zellesi örnek gösterilerek kararlı, başarılı ve istikrarlı kimseler olmamız öğütleniyor.

 BAŞARIDA PLANLAMANIN GEREĞİ
Dinimizde bütün ibadetlerin ve hayırlı işlerin kabul olmasının ve kalite kazanmasının ilk şartı "Niyet" tir.
Çünkü;
“Ameller (in kıymeti) ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline sadece o geçecektir.”56
Ancak, niyet; bir iyiliği veya ibadeti sırf Allah rızası için, hayırlı ve halis düşüncelerle yapmak yanında,
“o işi rasgele değil, belli bir plan ve program çerçevesinde yapmayı” da gerektirir.
Kur'an-ı Kerim'de işlerin "amden ve kasten" yapılmasına göre, günah veya sevabının artacağı
bildirilmektedir.57
"Amd", bir işi hata ile veya rasgele değil, planlayarak ve daha önce kararlaştırarak yapmak demektir.
"Kasd" ise, istikamet ve orta yol manalarına geldiği gibi, işleri bile bile yapmak, isteyerek ve niyet
ederek yürürlüğe koymak, yani planlayarak, tasarlayarak hedefe varmaya çalışmak anlamına da gelir.
"Allah (cc) sizin suretlerinize ve servetlerinize değil, asıl kalplerinize ve amellerinize bakar"58
gibi hadisi şeriflerden de anlaşılıyor ki, kalp niyetinden bir maksat da, plan ve program hazırlamaktır.
“Her kim bir iyiliğe niyet eder de onu yapamazsa, kendisine yine bir sevap yazılır"59 mealindeki
hadislerden de "Herhangi bir hayırlı iş için, gerekli plan ve projeyi hazırlayıp da, onu uygulama olanağı
bulamayan ve tatbikat sırasında birçok engellerle karşılaşan kimse yine de sevap kazanır. Çünkü o işi
sadece kuru bir heves ve temenni olarak bırakmamıştır. Başarmak için gerekli ve yeterli olan ön hazırlığı,
yani planlamayı tamamlamıştır." anlamını çıkarabiliriz.
Velhasıl, niyetin bir anlamı da plan ve programdır.

Koba Yayınları, sh. 91, İstanbul, 1993
Mecelle
54 Ahkaf: 35
55 Taha: 115
56 Buhari: c-1, hadis-1
57 Nisa: 93 / Ahzap: 5
58 Müslim: İbni Mace
59 İbni Mace
53
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“Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır"60 hadisinde, güzel hazırlanmış bir plan ve proje, hayırlı ve yararlı
bir işin başarıya ulaşması için, onun temeli ve teminatı sayıldığından oldukça önemli ve gereklidir, şeklinde
anlayabiliriz.
Bir ev yapmaya niyetlenen kişi, önce bir plan çizerek bu niyetini kesinleştirir. Plansız başlanan evin
biçimsiz ve bereketsiz olacağı açıktır.
Cenab-ı Hak bile, bu âlemleri yaratmadan önce "Kader" dediğimiz bir ezel planı hazırlamıştır.
Her ibadetin ilk şartının "Niyet" olması, “onun niçin ve nasıl yapılacağının tasarlanması” anlamındadır.
Örneğin namazın niyeti, "Kimin huzuruna ve niçin çıkacağını, hangi hareketleri hangi maksatla
yapacağını, dua olarak neler okuyacağını ve namazdan sonra Rabbine verdiği sözleri nasıl uygulamaya
koyacağını" kalbinde ve kafasında programlamak, böyle bir şuur ve huzurla Allah'ın divanına durmaktır.
Hakkı ve adaleti hakim kılmak, zulme ve kötülüğe mani olmak için yapılması emredilen cihat da bir
ibadettir. Onun da ilk şartı, niyet karşılığı olarak yapılacak işlerin önce planlanması ve programa
bağlanmasıdır.
“Ameller niyetlere göre kıymet kazanacaktır” hadisi “Başarılar, yapılacak plan ve programla doğru
orantılıdır” anlamını da taşımaktadır.
Çünkü “Planda başarılı olamayan, başarısızlığı planlamış olacaktır” veya girişimine plansız başlayanın
işi, haliyle verimsiz ve bereketsiz bitmek ve kalitesiz neticelenmek durumundadır...
Öyle ise her türlü hizmet ve teşkilatla ilgili çalışmalarımızda başarılı olmanın ilk şartı, yeterli ve tutarlı
bir “Hizmet Planına” sahip olmaktır.
Böyle bir plan ise şu özellikleri taşımalıdır:
1- Bu plan her şeyden önce;
a- İnanç ve ahlak esaslarımıza,
b- Kanunlarımıza ve hukuk kurallarımıza,
c- Genel merkezin talimat ve programlarına uygun hazırlanmalıdır.61
2- Bu çalışma planı yapılırken;
a- Eldeki bütçe ve maddi olanaklar,
b- Mevcut kanuni fırsatlar,
c- Hazır eleman ve ekipmanlar,
d- Bize verilen zaman, gibi kontrol edilebilen faktörlerle;
e- Muhtemel katılımlar ve katkılar
f- Sosyal ve siyasi kısıtlamalar, gibi kontrol edilemeyen faktörler de hesaba katılmalıdır.
3- Bu plan hayali değil, hayati olmalıdır. Yani mevcut şartlara uygun bulunmalı ve uygulanma şansı
taşımalıdır.
4- Plan kuru temenni ve tavsiyeler yığını değil, teşkilat mensuplarının yetki ve sorumluluk
sahalarını belirleyen ve tam bir iş bölümü programı sergileyen, “aksiyon projeleri“ olmalıdır.
5- Planlar esnek olmalı, yani bölgesel ve yöresel teşkilatların ve özel durumların kendi şartlarına
uygun değişiklik ve düzeltmeler yapmasına ve kişisel kabiliyet ve marifetlerin de ortaya çıkmasına ve katkıda
bulunmasına fırsat tanımalıdır.
6- Bu plan kontrol ve değerlendirmeye ve her kademede takip edilmeye uygun bulunmalıdır.
7- Araçları amaç yerine koyan ve asıl hedefleri unutturan bir yapıda olmamalıdır.
8- Cemaat ve teşkilat mensuplarını disiplinize eden ve organize bir güç haline getiren ve onların her
türlü potansiyelini harekete geçiren, yani ne zaman, ne imkân, ne de eleman bakımından asla israfa yer
vermeyen bir plan özelliği taşımalıdır.
9- Özellikle alt birimlerin il, ilçe, belde, köy, mahalle örgütlerinin genel plana göre hazırlanmış yıllık,
aylık ve haftalık programları bulunmalı ve hatta genel hatlarıyla günlük planlar bile yapılmalıdır.
60
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Kimlerin, hangi gün, nerede ve ne işi yapacağı ve neticeden dolayı kimlerden hesap sorulacağı belli
olmayan teşkilat, sadece kuru kalabalıktır.
Çünkü herkesin sorumlu tutulduğu bir iş, hiç kimsenin sorumlu olmadığı bir iş demektir.
10- Bu plan mutlaka ekip çalışmasına göre ayarlanmalıdır. Teşkilat elemanları kabiliyet ve
karakterlerine göre özel ekipler oluşturmalıdır. Ekiplerin başkanları ve yardımcıları bulunmalı, birinin gitmesi
durumunda hizmet planı aksamamalıdır.
11- Başkan demek her işe koşan, her şeye bizzat karışan kişi değil, organize yapan, takip ve kontrolü
elden bırakmayan kimsedir.
Hatta birim ve bölüm başkanlarının ve gerektiğinde ekip sorumlularının, haftalık ve günlük
çalışmalarında karşılaştıkları sorunları ve sıkıntıları tespit ettikleri, çözüm ve çareler ürettikleri, konuları
yazdıkları özel not defterleri bulunmalı ve bunları yetkili kurullarda tartışmalıdır.
Böyle bir planın başından, başarıya kadar şu dört safhayı içermesi gerekir.
A- Hazırlık
a- Asıl amacımız nedir?
b- Bizden ne beklenmektedir?
c- Hedefimize ulaşmak için gerekli araç ve kaynaklar nelerdir?
d- Kalifiye eleman, maddi imkân ve eldeki zaman en verimli biçimde nasıl değerlendirilecektir?
sorularına cevap verecek ön hazırlıklar tamamlanır. Ayrıca bu konuda elde bulunan ve daha
önce uygulanan örnek projeler gözden geçirilir.
B- Karar ve ilan etme:
Çeşitli alternatifler ve sunulan öneriler incelenip değerlendirilerek sonunda bir plan ve program taslağı
üzerinde karara varılır ve bu somut taslak yazıya geçirilerek ilgili birim ve bölümlere gönderilir.
C- Paylaşma ve ekiplere bölüşme:
Hangi hizmetlerin hangi birimlerce yapılacağı ve hangi ekiplerin ne tür görevlerden sorumlu tutulacağı
tespit edilir. Tam bir iş bölümü belirlenir.
D- Kontrol ve değerlendirme:
Hazırlanan ve işbölümü yapılan planın uygulama süresince devamlı kontrolü ve sık sık ara
değerlendirmeleri yapılmalıdır.
Yanlış ve yararsız görülen uygulamalar, hemen terk edilmeli, zaman ve ekipman israfına fırsat
verilmemelidir.
Ortaya çıkan tıkanıklıkları aşmak için yeni çözüm ve çareler üretilmelidir...
Görevlendirilen birim veya bireyler periyodik olarak mutlaka takip edilmeli ve teşvik bakımından
gerektiğinde ödüllendirme ve ceza verme yoluna gidilmelidir.
Takip ve kontrolü yapılmayan bir iş bölümü sadece gösterişte kalacak demektir. Çünkü asıl
hedeflenen, neticeye gitmek ve hayırlı iş üretmektir.
Bu uygulamanın en güzel ve mükemmel örneklerini Peygamber Efendimiz'in sünnetinde ve hayat
sisteminde görüyoruz.
Mesela bir Ahzab olayını ve Hendek Harbi'ni ele alalım.
Efendimiz özel haber alma örgütlerinin marifetiyle Medine'yi basmak ve İslâm'ı ortadan kaldırmak
niyetiyle Mekke'de büyük bir şer ittifakı kurulduğunu ve hücuma hazır tutulduğunu öğrendi...
Buna karşı tedbir almak ve Medine'yi başarıyla savunmak üzere tasarladığı planın hazırlık safhası
olarak “düşmanın güçleri, niyetleri ve stratejileri” hakkında yeterli bilgileri topladı.
Daha sonra deneyim ve birikim ehli ashabının "neler yapılmalıdır?" konusunda görüşlerine başvurdu.
Söz sahiplerini dikkatle dinledi ve önerilerini değerlendirdi... Bunlardan Salman Farisi'nin teklifi kabul gördü
ve Medine'nin çevresine derin, geniş ve uzun bir hendek kazılmasına karar verildi...
Sonra kazılmaya ve savunulmaya en müsait olan ve hücum yapılması tasarlanan bölge tespit edildi...
Ashab-ı kiram, onar kişilik ekiplere ayrıldı ve her birisine başkan ve yardımcısı seçilip tayin edildi...
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Her birimin kazacağı yer işaretlendi ve çalışma emri verildi.
Daha önce bu kuşatmanın aylar sürebileceği hesaba katılarak, yiyecek stoklarının ve diğer imkânların
dikkat ve kanaatle harcanması bildirildi.
Efendimiz hem bizzat çalışmalara iştirak ediyor, hem de devamlı birim ve bölümleri teftiş ve teşvik
ediyordu...
Zamanı çok iyi kullanmaları gerekiyordu. Zira 13 günlük bir fırsatları bulunuyordu. Çünkü Mekke'den
kalkan bir ordu, asker yürüyüşüyle 14 günde Medine'ye ulaşıyordu...
Efendimiz Medine'deki Yahudiler ve civar kabilelerle de anlaşmalar yapıyor, her ihtimale karşı onları
düşmanla ittifaktan uzak tutuyordu...
Nihayet, düşman Medine'ye daha ulaşmadan hendek kazımı tamamlanmıştı.
İttifak halindeki düşman partileri (Ahzap) bu bilinmedik ve beklenmedik savunma tedbiri karşısında
şaşkına uğramış ve aylarca süren bir muhasara sonucu defolup gitmiş ve amacına ulaşamamıştı...
Bu olaydan da yine Efendimiz galip çıkmış, hazırladığı planı başarıyla uygulamıştı...
Sonuç: Plandan mahrum hareketler, başarısızlığa mahkûm hareketlerdir.
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KONUŞMA SANATI VE DİYALOG KURALLARI
İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özellik ve üstünlüklerden biri de "Konuşma"dır. Diyalog;
karşılıklı konuşma sayesinde insanlar arasında irtibat ve iletişim kurulur. Böylece tanışma, anlaşma, uyuşma
ve kaynaşma mümkün olur. "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar" atasözümüz ne
kadar doğrudur.
“Allah (cc) insanı yarattı ve ona "beyan"ı öğretti"62 ayetinde de ifade buyurulduğu gibi,
konuşmanın asıl amacı ise "Beyan"dır. Yani duygu ve düşüncelerimizi, dilek ve temennilerimizi,
karşımızdakilere samimiyetle aktarmak ve açıklamaktır.
"Biz her Peygamber’i kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (gerçekleri) beyan etsin
(anlatsın ve açıklasın.)"63
“Sana bu zikri (Kur’an'ı) indirdik ki, kendilerine gönderilen (ayetleri) insanlara beyan edip
(açıklayasın)”64
"Biz sana Kitabı indirdik ki hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara beyan edip (açıklayasın)"65
gibi ayetlerin de izah ve işaret ettiği gibi duygu ve düşüncelerimizi, bilgi ve beklentilerimizi doğru ve düzgün
bir şekilde karşımızdakilere aktarmayan ve kalbimizden ve kafamızdan geçeni onlara açıklamayan
konuşmalar, "ya yanlış ve eksik anlaşılmak" veya "hiç anlaşılmamak" gibi çok olumsuz neticeler doğuracak,
diyalog ve iletişim kopukluğuna yol açacak, bu da mutsuz ve başarısız olmamıza zemin hazırlayacaktır.
İnsanlarla olumlu ilişkiler kurmanın temel şartı, doğru ve doyumlu bir iletişim kurmaktır.
Yanlış anlaşılmasın. Sadece miting meydanlarında, konferans salonlarında, okul sınıflarında, yani
kalabalıklara karşı konuşanlara değil, eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, komşularıyla, misafirleriyle,
müşterileriyle mutlaka konuşmak ve iletişim kurmak durumunda olan herkesin "diyalog disiplinine" ve
"konuşma kurallarına" uyması şarttır.
Çünkü "Hepiniz birer çoban-idareci durumundasınız ve kendi raiyetinizden sorumlu tutulacaksınız"
anlamındaki hadisi şerif sadece aile reisi, daire amiri veya devlet idarecisi olanların değil, istisnasız herkesin
kendi çapında bir yönetici olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Yani sadece babaların evlatlarını değil,
çocukların da anne babalarını idare etmesi... Bunun gibi icabında öğrencilerin öğretmenlerini, memurların
amirlerini, işçilerin işverenlerini idare etmesi gibi bir durum da söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan, özellikle
teşkilat lideri ve cemaat üyesi olan şuurlu ve sorumlu kimselerin, diyalog ve iletişim konusunda daha da titiz
ve tedbirli olmaları kaçınılmazdır...
Bu diyalog kopukluğu veya yanlış ve yetersiz iletişim sorunu yüzünden eşlerin boşandığını, çocukların
evden kaçtığını, dostlukların bozulduğunu biliyoruz. Hep yanlış anlaşılmaktan, olduğumuzdan başka türlü
tanınmaktan şikâyet ediyoruz... Ama bunun birinci derecede suçlusu ve sorumlusu biz olduğumuzu ise
maalesef düşünemiyoruz.
Hâlbuki Çocuklarımıza, arkadaşlarımıza veya teşkilat mensuplarımıza karşı...
Ya onlara gereken ilgi ve sevgiyi gösterememişizdir...
Ya kendimizi, samimiyetle olduğumuz gibi onlara ifade edememişizdir...
Ya aramızdaki sıkıntı ve sorunları ciddiyet ve cesaretle dile getirememişizdir...
Ya bizim "ikiyüzlü, dönek, bencil" olarak tanınmamıza neden olacak söz ve davranışlar
sergilemişizdir...
Ya onların bazı tutum ve tavırlarını yanlış yorumlamış, bunların aslını öğrenmek ve iyi ilişkilerimizi
devam ettirmek yerine, karşı tavırlara ve bir nevi intikam alıcı davranışlara girmişizdir...
Ya da onları küçümseyen, değersiz gören ve yok farz eden, hatta belki de, hakaret ve haksızlık eden
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hal ve hareketlere tenezzül etmişizdir...
Öyleyse çevremizle verimli ilişkiler kurmak, gerekli ve gerçek bir iletişim sağlamak, devamlı ve
doyurucu bir diyalog halinde bulunmak için, şu kurallara mutlaka uymamız gerekmektedir:
1- Önyargılı (Peşin Hükümlü) olmamak:
İnsanların bazı yaklaşımları veya haksızlıkları yüzünden onlara hemen küfür ve kötülük damgası
basmak ve onları gözden çıkarmak, böylece aramızdaki bütün bağları koparmak asla doğru değildir. Cenab-ı
Hak bile, kullarına tayin ettiği ömür bitmeden onları yargılamamakta ve peşin hükümde bulunmamaktadır.
Üstelik Cenab-ı Hak, hesap ve hüküm gününde, adalet ve merhametiyle insanların günahını ve
sevabını tartacağını ve sevabı ağır gelenleri bağışlayacağını bildirirken, bizim bazı hataları ve şeytana
uymaları yüzünden imanı, ibadeti, hizmeti bulunan insanları tepeleyip terk etmemiz elbette yanlıştır ve
haksızlıktır.
Hem madem sonunda kimin ne olacağı henüz belli değildir... Ve madem herkes akıbetiyle-son haliyle
değerlendirilecektir... Ve madem bizim de görevimiz hüküm vermek değil, tebliğ etmek, iyi ve insanî ilişkiler
geliştirmektir... Öyleyse herkesin ve özellikle yakın çevremizdekilerin iyi yönlerinden ve yeteneklerinden
yakalamak ve onlardan davamız ve dünyamız adına yararlanmaya çalışmak ve yanlışlarından kurtulmalarını
sağlamak durumundayız.
Bazı konularda yetersiz ve yeteneksiz olan birini, her konuda başarısız ve beceriksiz saymak, onun
verimli ve yararlı yönlerini katletmektir. Birtakım zaafları ve kötü tarafları bulunan kimseleri, “Hiçbir işe
yaramaz" diye düşünmek, onları günaha ve şeytanlığa mahkûm etmektir.
Örneğin bulaşık suyunu sokağa döken bir hanıma, münasip bir lisanla bu yaptığının yanlışlığı ve genel
adaba ve temizlik kurallarına aykırılığı söylenirse bu hem doğrudur, hem de kabul edilir. Ancak bu hareketi
yüzünden "Bu kadın çok pis, saygısız ve ahlâksız biridir" denirse bu hem yanlıştır, hem de zulüm ve
haksızlıktır...
Herhangi bir kimse hakkında ve herhangi bir konuda konuşurken bunlar bir nevi "iddia"
sayılacağından, sanki mahkeme huzurunda bulunuyormuş gibi bu iddiaların ispat edilecek, delil ve şahitlere
dayandırılacak şekilde olmasına dikkat etmek gerekir. Aksi halde bu iddianın, iftiraya dönüşeceği hesaba
katılmalıdır. Bu dünyada her sözümüzden dolayı mahkemeye çıkarılmasak bile, bir gün mutlaka hesaba
çekileceğimiz unutulmamalıdır.
2- Konuşurken nezaket kurallarına ve genel edep konularına uygun davranmak:
Karşımızdakileri rencide edici, küçük düşürücü, suçlayıcı ve karalayıcı konuşmalardan mutlaka
sakınılmalıdır.
Çocuklarımız, öğrenci ve çıraklarımız, hatta en yakınlarımız ve samimi dostlarımız bile olsalar sert ve
kaba hareketlerin, kınayıcı ve karalayıcı sözlerin onları kıracağı, kızdıracağı ve hatta itiraz ve isyana
hazırlayacağı unutulmamalıdır.
“Allah'tan bir rahmet ve merhamet sayesindedir ki, (Ey Resûlüm) sen onlara karşı gayet
yumuşak ve tatlı davrandın. Şayet kaba ve katı kalpli olsaydın, mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi”66
ayetinden ders almalıdır.
Konuşmalarımız nefret ettirici değil, müjdeleyici ve sevgi bağlarını kuvvetlendirici olmalıdır. Daima
teşvik ve taltif etmeğe ve sohbetlerimizi aranır hale getirmeğe çalışmalıdır. Konuşurken ve iletişim kurarken
sözlerimiz kadar jest ve mimiklerimizin, yüz ve vücut hareketlerimizin de çok büyük önemi ve anlamı vardır.
“İnsanları diliyle çekiştiren ve gıybet ve hakaret eden, kaş ve göz işaretleriyle de alay eden ve
küçük düşüren kimselerin vay haline!..”67 ayetinin ikazı dikkate alınmalıdır.
3- Su-i zandan ve yanlış yorumlardan şiddetle sakınmak:
İnsanların ve özellikle tanıdıklarımızın bize karşı yaptıkları hatalı söz ve davranışları daima iyiye
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yormak, böyle davranmalarına hak verecek mazeretler bulmak ve su-i zandan sakınmak, hem kendimizin
huzurlu olmasına, hem de dostluklarımızın devamlı kalmasına yol açacaktır.
Peygamber Efendimiz (sav) "Mü'min, başkasının hatalarına yetmiş türlü mazeret bulmaya ve onları
suçlamaktan sakınmaya çalışır. Münafık ise başkasının hayırlı davranışlarını bile kötüye yormaya ve mutlaka
bir art niyet aramaya uğraşır" buyurmaktadır.
Herkesten ve her şeyden endişe eden daima kötülük düşünen, vesveseci ve şüpheci kimseler huysuz
ve huzursuz kimselerdir.
Hâlbuki iyi niyetli kimseler, hep iyilik düşünecek, her şeyi hoş görecek ve tabii rahat edeceklerdir.
Bu durum elbette, herkesin bizi, iyi niyetimizi ve safiyetimizi istismar edeceği bir ahmak yerine
koymasına müsaade etmek demek değildir. Şeytanlık, düzenbazlık ve hilekârlık elbette çirkindir ve adîliktir.
Ama devamlı aldatılmak da hamlık ve çiğlik alametidir.
"Allah, (kullarına) sakınmaları ve uzak durmaları gereken şeyleri beyan etmedikçe (açıklayıp
bildirmedikçe ve onlar buna rağmen bile bile kötülüğe meyletmedikçe) asla onları saptıracak (ve
cezalandıracak) değildir"68 ayetinin de işaret ettiği gibi, insanların bize ters gelen bazı söz ve
davranışlarının hangi maksatla yapıldığını araştırıp anlamadan onlar hakkında su-i zanda bulunmak ve
kendilerine "kötü ve yaramaz" damgasını basmak yanlıştır ve zaten suni zan haramdır.
4- Karşımızdakilere önem vermek ve saygıda bulunmak:
Her insan önem verilmeyi ve onure edilmeyi ister. İnsanları kazanmanın ve kalbine ulaşmanın yolu,
onlara kıymet verdiğini göstermektir.
Yok farz ettiğin, değer vermediğin ve önemsemediğin kimseler düşman safına ittiğin, en azından
dostluğunu ve yardımını kaybettiğin kimselerdir.
Herkesi kendi ayarında ve kendi diyarında idare etmek Peygamber mesleğidir.
Başkasına hürmet eden kendisi de kıymet ve rağbet bulur. Başkalarına muhabbet gösterenin
çevresinde bir sevgi ve teslimiyet halkası oluşur. İnsanlara değer vermek ve önemsemek, onlara güç ve
güven telkin etmektir.
Sohbetimize ve davetimize katılan, yakınımıza ve çevremize oturan, bize selam ve saygıda bulunan
herkese merhaba etmek, mukabelede bulunmak ve onun varlığından memnun ve haberdar olduğumuzu
hatırlatmak bir büyüklük alâmetidir.
5- Herkesin ilgi sahasına ve bilgi seviyesine göre konuşmak ve amacımızı kesin ve net
ifadelerle anlatmak:
İnsanlara anlayacakları dilden konuşmak ve ilgi duyacakları konulardan yaklaşmak gerekir. Kelime ve
cümlelerin kolay anlaşılır olmasına ve asıl maksadımızın karşımızdakine açıkça aktarılmasına önem
vermelidir. Edebiyat yapmaya zorlanmak ve bilgiçlik taslamak bize olan itimat ve itibarı sarsabilir... Sadece
konuşmuş olmak için böyle davrandığımız düşüncesini doğurabilir.
Muhataplarımıza karşı "ulan, herif, manyak, geri zekâlı" gibi hakaretler ve "hadi oradan, boş konuşma,
gülünç olma, haddini bil, kim oluyorsun, sen ne anlarsın, senin yaşın kadar biz bu işin içindeyiz" gibi argo
kelime ve deyimler asla kullanılmamalıdır. Bunlar muhatabımızdan ziyade bizi küçük düşürecektir.
Herhangi bir konuda söz verirken veya herhangi bir durumu itiraf ederken de, "Yapmaya çalışırım,
ileride düşünürüm, belki denerim, işinize gelirse, ben böyleyim, size inanmıyorum, size ihtiyacım yok"
şeklindeki muhataplarımıza güven vermeyen veya gücendiren kelimeler yerine "İnşallah yapacağım, hemen
harekete geçeceğim, bütün imkânlarımı kullanacağım, doğrusunu birlikte bulalım, hatalarımı düzeltmeğe
hazırım, şu konuda yanılmış olabileceğinizi düşünüyorum, birbirimize her zaman ihtiyacımız var" gibi samimi
ve ciddi sözler kullanılmalıdır. “Dil kalbin tercümanıdır" sözü unutulmamalıdır.
Bu konuda şu tarihi olay bize ibret olmalıdır. Bilindiği gibi Hz. Ömer (ra) vefatına yakın yeni halifenin
seçimini bir şuraya havale etmişti. Daha sonra sahabiden Abdurrahman bin Avf Hz.leri şura üyelerince
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hakem seçilmişti. 3 gün süren uzun araştırma ve soruşturmalar sonucu, Abdurrahman bin Avf, halife adayı
olarak kalan Hz. Ali (ra) ile Hz. Osman'ı (ra) yanına çağırdı.
Önce Hz. Ali’ye şunları söyledi: Allah'ın kitabı, Rasûlullah'ın sünneti ve önceki iki halifenin sireti ile
amel edeceğine Allah namına söz veriyor musun?" Hz. Ali bu soruya "Aklımın ve imkânlarımın yettiği kadar
yerine getireceğimi umarım” cevabını verdi.
Abdurrahman bin Avf Hz.leri aynı soruyu bu sefer Hz. Osman'a yöneltti: Hz. Osman ise buna karşılık
"Evet, öyle amel ederim” dedi.
Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf Hz.leri Hz. Osman'ı tercihen seçti ve O'na biat etti. Zira Hz. Ali'nin
cevabı tedbir ve takvaya daha uygundu, ama bir tereddüt ve endişe kokusu taşıyordu. Hz. Osman’ın cevabı
ise kesinlik ve güven ifade ediyordu.
Karşılıklı konuşmalarda:
a- Muhatabımızın sözlerini sık sık kesmemek
b- Onu dikkat ve ciddiyetle dinlemek
c- Dinlerken, not almak dışında, muhatabımızı hafife alır şekilde, başka şeylerle ilgilenmemek.
d- Konuşmacıların doğru ve haklı sözlerini ve ilginç ve güzel tespitlerini baş-göz hareketlerimiz
ve jestlerimizle tasvip ve tasdik etmek ve icabında tebrik etmek.
e- Üzüntülerini paylaştığımızı, sevinçlerine katıldığımızı göstermek.
f- Farklı ve yanlış görüşler ileri sürülse bile, bunu alaycı ve aşağılayıcı bir tavırla değil, ilmî ve
insanî ölçüler içinde değerlendirmek.
g- Konuyu dağıtmamak, karıştırmamak ve muhataplarımıza asıl verilmesi gereken mesajımızı
iletmek.
h- Hem muhataplarımıza hem de üçüncü şahıslara isnat ve iftira sayılacak iddialara asla
yeltenmemek. Çevremizde kimsenin aleyhinde söz söyletmemek ve söylememek. Öyle ki eğer biz bir
toplulukta orada bulunmayan bir başkası hakkında ileri geri konuşursak veya konuşulmasına
müsaade edersek orada bulunanlar “biraz sonra ben gidince de, be sefer benim aleyhimde
konuşurlar” diye düşünür. Ama orada bulunmayan kardeşimizin hukukunu her zaman korursak,
herkes kendisinin olmadığı bir yerde aleyhinde konuşulmayacağından emin olur.
i- "İyilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülüğü) en güzel olan şekilde defet (onları iyilikle karşıla). O
zaman seninle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimselerin, sadık ve sıcak bir dost olduğunu
göreceksin."69 ayetinin emir ve hikmetine uygun olarak, sert ve sorumsuz sözlere ve saldırılara, olgun
ve olumlu cevaplar vermek, ciddiyet ve cesaretimizi yitirmemek gerekir.
j- "Mü'mine gülümsemek sadakadır" hadisinin işaret buyurduğu üzere, her zaman ve özellikle
konuşurken muhataplarımıza karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaya gayret etmek gibi kurallara da
mutlaka uyulmalıdır.

 SOHBET VE SEMİNERLERDE BEREKET
Etkili bir konferans vermek, verimli bir seminer düzenlemek ve yararlı bir ders veya sohbet programı
tertiplemek için, şu hususlara ve sırası ile mutlaka dikkat ve riayet edilmelidir. Aksi halde dinleyicilerle iletişim
kurulamaz ve eğitimde başarı sağlanamaz.
1- Hazırlık:
Anlatacağımız ders konusuyla veya sunacağımız konferansla ilgili gerekli ve yeterli bilgiye mutlaka
sahip olmalıdır. Önceden araştırmalı, notlar almalı ve hazırlıklı bulunmalıdır. Dinleyicilere sunulacak
konularla ilgili yeni gelişmeleri takip etmeli, canlı ve çarpıcı örnekleri yakalamalıdır. Velhasıl, hazırlıksızlık ve
plansızlık, başarısızlıkla sonuçlanacaktır.
2- Planlama:
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Konuyu; “giriş, gelişme ve sonuç” olmak üzere üç bölümde ele almalı ve zamanlamayı çok iyi
yapmalıdır.
Giriş bölümünde, anlatacağımız konunun ana başlıklarını hatırlatmalı, gelişme bölümünde konuyu
fazla dağıtmadan detaylara inmeli, sonuç bölümünde ise, kısa bir özet yaparak toparlamalıdır.
3- Dikkat:
Öğrencilerin veya dinleyicilerin dikkatlerini diri tutmak için, onların ilgi ve ihtiyaç duyduğu konularla
yaklaşmak gerekir.
Bu anlatılanların, hem dünyevi hem de uhrevi yönden kendilerine neler kazandıracağını, bu
konulardan habersiz olmanın ise kendilerini nelerden mahrum bırakacağını, onlara hissettirmelidir. Ara sıra
ibret ve hikmet dolu olaylar ve “güldürürken düşündüren ve ders veren fıkralarla,” uyuşukluklar giderilmelidir.
Fiş, prize girip temas sağlanmadan elektrik gelmediği gibi, dinleyicilerle ilgi ve iletişim kurulmadan da, verim
elde edilemeyeceği bilinmelidir.
4- İrtibat:
Anlatılan konular dinleyicilerin ve öğrencilerin daha önce bildikleri şeyler üzerine eklenecek şekilde
olmalıdır. Bunun için de, dinleyicilerin seviye tespiti önceden yapılmalı ve sorulmalıdır. Çünkü herhangi bir
konuda, genel ve temel bilgilerden mahrum kişilere, o konunun detaylarını anlattığınızda, bunları kavramakta
zorlanacaktır. Zaten insanlara akılları ve anlayışları seviyesinde konuşmak, Hz. Peygamber’in emri ve
metodudur.
Sunulan bilgilerin hem rahat anlaşılması, hem de hatırda kalması için, somut örneklerle
desteklenmesi, tarihi tecrübelerle bağlantı kurularak arz edilmesi, daha etkili olmaktadır.
5- Basitlik:
Yeni bilgi ve becerileri sunarken, o konudaki temel prensiplerden ve genel kültür düzeyinden yola
çıkmalıdır. Uzun ve karmaşık bilgiler, bloklar ve özel başlıklar altında anlatılmalıdır. Öğrencileri ve
dinleyicileri, o konuda araştırmaya, okumaya ve kafa yormaya yönlendirici olmalıdır. Çünkü bir seminer,
sohbet veya konferans saati içerisinde, her türlü bilginin verilemeyeceği unutulmamalıdır. Çeşitli konularda
ve çok şeyler anlatmaya değil, asıl amaçlanan hedefe ulaşılmaya ve planlanan bilgi ve şuuru kazandırmaya
çalışılmalıdır.
6- Katılımcılık:
Seminerlerde, ders arasında, konferanslarda ise sohbet sonrasında, öğrenci ve dinleyicilerin sorular
sormasına, yanlış gördüklerini hatırlatmasına, eksik bulduklarını tamamlamasına mutlaka imkân ve fırsat
tanınmalıdır.
Kalplerin ve kafaların tatmin olması, dinleyenlerin de sohbete katılması ve katkıda bulunması
açısından, soru- cevaptan asla kaçınmamalıdır. Ancak sohbeti sabote etmek ve dikkatleri başka yönlere
çekmek isteyen tiplerin oyununa da gelmemelidir
7- Değerlendirme:
Her türlü eylem ve girişimde, önemli olan, amaçlanan ve planlanan hedefe ulaşmak ve başarıyı
yakalamaktır.
Sonuç alınamadıktan sonra, çok iş yapmanın veya çok fedakârlıklarda bulunmanın ne faydası
olacaktır. Öyle ise sohbet, seminer veya konferanslarımız da, sonunda mutlaka bir değerlendirmeye tabi
tutulmalı, yanlış, yersiz ve yetersiz bulunan noktaların tespit ve telafisine çalışmalıdır.
Bu bakımdan:
1- Ya konuşma bandını kendimiz izleyerek veya dinleyicilerden bizzat dinleyerek bir değerlendirme
yapmalı, konuşmada eksik bırakılan, yersiz anlatılan veya yanlış yapılan kısımlar not alınmalıdır.
2- Karşımızdakilere bilgiçlik mi sattık, yoksa dinleyicileri tatmine mi çalıştık? sorusuna cevap
aranmalıdır.
3- Dinleyicilerin sadece his ve heyecanlarını galeyana getiren ve bol bol alkış toplayan sözler mi
konuşulduğuna, yoksa “onlara seviye kazandırıcı, sorumluluk duygularını artırıcı, çevre, ülke ve dünya
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sorunlarına çare arayıcı” gerçekler mi konuşulduğuna bakılmalıdır.
4- Çünkü gerçek ilim ve fikir adamları, kalabalıkların ve yerleşik yanlışlıkların peşinde koşan, onlara
hoş görünmeye çalışan kişiler olmadığı gibi, topluma yukarıdan bakan, halktan kopuk, kendi hayal
dünyasında yaşayan kimseler de değildir. Tam aksine, ilim ve fikir adamları, toplumun seviyesine inebilen,
onlarla kaynaşabilen, ama onlara seviye kazandırmak için peşinden sürükleyebilen, onları kendi doğruları
istikametinde değiştirebilen, örnek ve önder şahsiyetlerdir.
5- Özellikle hizmet ruhu ve hürriyet şuuru verilip verilmediğine, “her olaya hikmet penceresinden
bakma ve kader-kısmet çerçevesinde değerlendirme” olgunluğunun kazandırılıp kazandırılmadığına önem
verilmelidir.
6- Değerlendirmeyi yaparken ve başarı grafiğini tespite çalışırken de:
"Hiç yoktan iyidir"
"Bu kadar başarı yeterlidir" gibi kendimizi ve çevremizi avutucu sözler yerine, harcanan zaman, imkân
ve eleman karşılığında elde edilen neticenin doyurucu olup olmadığına bakılmalıdır.
Nefis muhasebesi ve durum değerlendirmesi yaparken, mutlaka tarafsız olmalı, doğruların ve
yanlışların tespitine çalışmalıdır.

 DİNLEMESİNİ BİLMEK
Dinlemek, öğrenmenin ve insanlarla iyi ilişkiler geliştirmenin en önemli öğelerindendir. Ve hatta
konuşmaktan bile önemli ve önceliklidir.
Daha bebeklik çağımızdan itibaren anne-babalarımızı, yakın arkadaşlarımızı, komşularımızı
dinleyerek büyümekte ve ilk bilgileri böyle elde etmekteyiz. Hayat boyu devamlı radyo-televizyon izleriz,
dostlarımızla dertleşiriz, amirlerimizi, memurlarımızı, müşterilerimizi dinleriz, konferans, seminer, açık
oturumları takip ederiz. Camilerde cuma günleri hutbe ve vaazları dinleriz.
Dinimiz, dinlemeğe çok önem vermekte, Kur'anı Kerimde doğruyu bulmak ve gerçeği anlamak üzere
dinlemek, kulak vermek ve işitmekle ilgili, çok fazla ayeti kerimenin bulunduğunu bilmekte ve "Hala kulak
verip dinlemeyecek (ve gerçeği işitmeyecek) misiniz"70 şeklindeki uyarıları görmekteyiz.
Ve tabi konuşmak gibi dinlemek te bir sanattır ve hatta ondan daha çok sabır ve sağduyu isteyen bir
olaydır. Dinlemenin de kendine göre kuralları vardır.
Önce “dinleyicileri ve dinleme seviyelerini” 4 ana gruba ayırmak mümkündür.
1- İlgisiz ve isteksiz dinleme:
Ya anlatılanları önemsiz, gereksiz ve konuşmacıyı yetersiz görerek veya konuşulanlara ilgi ve ihtiyaç
hissetmeyerek, ya da kibirlenerek anlatılanları dinlememek. Esnemek ve yanındakilerle sohbet etmek
şeklinde bu ilgisizliğini belli etmek.
"Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak hiç onları duymamış
gibi (davranır ve inadında) direnir"71 ayeti bu duruma işaret etmektedir. Bu durum çiğlik alametidir ve çok
çirkin bir harekettir.
2- Şartlı ve seçici dinleme:
Konuşmaların sadece işine yarayan ve beklentilerini doyuran kısımlarına kulak verip diğer konulara ilgi
ve saygı göstermemek. Hâlbuki anlatılanların tamamını dikkatle takip etmek, hem konuşmacının kişiliğine,
hem onun bilgi birikimine, hem de dinleyici topluluğunun tümüne karşı gösterilmesi gereken bir edep ve
hürmet gereğidir.
"Kulak verip dinlemeğe tahammül göstermeyenler..."72 ayeti bu gibileri ikaz içindir.
3- Dikkat ve sükûnetle dinleme:
Bunlar konuşulanları daha iyi anlama ve doğru yorumlama imkânına sahiptir. Anlatılanları dikkat ve
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sükûnetle dinlemek en azından bir olgunluk ve uygarlık ifadesidir.
"Kendilerine Rablerinin ayetleri anlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör (gibi) davranmazlar"73
ayetinde bu durum izah edilmektedir.
4- "Empatik" dinleme:
Karşısındakileri, onların gözleriyle seyretme ve onların kulağıyla dinleme yatkınlığına "Empati"
denmektedir. Empati, aynı zamanda, “insanların her birisini, kendisinin de azası bulunduğu toplumsal
vücudun (sosyal "Ben"liğin) bir parçası gibi görme ve konuşanı kendisi yerine koyma” düşüncesini de
anlatmak içindir. Veya konuşan kimseyi, çok önemsediği bir şeyhi veya üstadı yerinde kabul edip öyle
dinlemek halidir. Bu tür dinleme en verimli dinleme şeklidir.
"Ey insanlar! size bir misal verildi. Şimdi onu (can kulağı ile) dinleyin."74 ayetinde bu tür
dinlemeyi öğütlemektedir.
Şimdi de iyi bir dinleyici olmanın başlıca kurallarını sıralayalım:
1- Mümkün olduğu kadar "Empatik" dinlemeğe ve konuşmacının iç dünyasına girmeğe çalışalım. Bu
taktirde, konuşulanları daha iyi anlamak ve yararlanmak imkânımız doğacaktır.
Herkesten kaygı duyan ve önyargılı olan kimselerin, huzurlu dinleme ve tarafsız değerlendirme şansı
olmayacaktır.
Karşımızdakinin "paradigma"sını (kendi özel dünyasını) yakalayabildiğimiz ve onun havasına
girebildiğimiz ölçüde, konuşulanları kavrama imkânımızın artacağı unutulmamalıdır.
2- Konuşulanları, daha sonra birilerine rapor halinde sunacakmış gibi bir dikkat ve ciddiyetle
dinlemeğe çalışalım. Bunun için de önceden hazırlıklı olalım ve önemli noktaları ve ana başlıkları not tutalım.
"(O Rabbin ki) insana bilmediklerini belleten ve kalemle (yazmayı) öğretendir."75 ayetlerinin
hükmünü ve hikmetini kavramaya çabalayalım.
3- Dinlemenin a) ilgi, b) istek (İhtiyaç), c) disiplin, d) dikkat, e) sabır, f) sağduyu, g) edep ve saygı
gerektiren zor bir olay olduğunun bilincinde olalım. Ve kendimizi konuşmacının yerine koyarak, bize nasıl
davranılmasını istiyorsak, ona da öyle davranalım.
4- Dinlerken hayal dünyamıza dalmaktan ve dinliyor gibi gözüküp kendi alemimizde dolaşmaktan
sakınalım.
"Onları Hakka ve hidayete davet etseniz, işitmezler ve onları sana bakar görürsün, hâlbuki
onlar görmezler"76 ayetinde haber verilen ve yerilen tiplerden olmayalım.
5- Tüm varlığımız ve vücudumuzla dinlemeği başaralım. Bunun için:
a- Dik ve dikkatli oturuşumuzla,
b- Konuşmacıyı yüreklendirici tutum ve tavırlarımızla,
c- Tasdik ve tasvip edici bakışlarımızla ve başımızla,
d- Yerinde ise alkışlarımızla onu dinlediğimizi ve önem verdiğimizi göstermeğe uğraşalım.
6- Bizi olumlu veya olumsuz yönde etki altına alan ve duygulandıran söz ve tavırları tespit edelim, ama
asla his ve heyecanlarımıza kapılmadan sabır ve sükûnetle dinlemeği sürdürmeği amaçlayalım.
7- İç ve dış gürültülerin farkına vararak ve onları mümkün olduğu kadar denetim altına alarak ve
olumsuz etkilerine kapılmayarak dinlemeğe çalışalım.
Dış gürültü:
a- "Bu Kur'anı dinlemeyin, okurken gürültü (ve yaygara) edin. Belki bastırırsınız"77 ayetinde
haber verildiği gibi sohbet ve toplantının havasını bozmak isteyen kasıtlı kimseler...
b- Çevreden gelen araba, makine ve müzik sesleri.
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c- İnsandaki görme ve işitme eksiklikleri, olabilir.
İç gürültü ise:
a- Ya baş ağrısı, karın sancısı gibi bir hastalık,
b- Ya aşırı açlık, susuzluk ve tuvalet ihtiyacı gibi bir rahatsızlık,
c- Veya o anda bir olaya aşırı öfkelenme veya üzülme şeklinde psikolojik bir durum olabilir. Öyle ise
rahat bir ortamda ve oturarak dinlemenin yararlı olduğunu unutmayalım.
"Biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek üzere otururduk"78 ayetinde de buna işaret
buyrulmaktadır.
8- Konuşmacıya karşı sorularımızla ve gerekirse cevaplarımızla, hem ondan yararlandığımızı ve
etkilendiğimizi gösterirken, hem de katılmadığımız konuları ve tepkilerimizi dile getirirken, asla haddi
aşmayalım, hırçınlaşmayalım ve öfkemize teslim olmayalım...
9- Sık sık konuşmacının sözünü kesmek, jest ve mimiklerimizle karşımızdakini küçümsemek, alayvari
gülümsemek veya kızıp hakarete yönelmek, ya da onu kendi beklentilerimiz doğrultusunda yönlendirmeğe
girişmek, hatta basit bahanelerle protesto edip salonu terk etmek gibi, çiğ ve çirkin davranışlara
kalkışmayalım.
10- Konuşmacının da nihayet bir insan olduğunu, dinleyenlere saygılı davrandıkça saygıya değer
bulunduğunu, kasıtlı olmayan yanlış konuşma ve kusurlarını hoşgörü ile karşılamak ve medeni tavırlarla
yanlışını belirtmek lüzumunu, unutmayalım.
11- Konuşma bittikten sonra:
a- Yanlış anlaşılmaya müsait kısımları açığa kavuşturmak,
b- İyice kavrayamadığımız konuları, daha iyi aydınlatmak,
c- Bize göre yanlış gördüğümüz tarafların doğrusunu, delilleriyle ortaya koymak
d- Eksik bırakılan hususların ise tamamlanmasına yardımcı olmak üzere kısa, kesin ve net
sorularımızı, mümkünse yazıp okuyarak soralım.
12- Gerçekten dinlemeğe ve zamanımızı öldürmeğe değmeyecek, boş ve nahoş şeyler
konuşuluyorsa, o takdirde yine ortalığı karıştırmadan ve hakarete kalkışmadan oradan güzellikle ayrılalım.
"Size selam olsun. Bizim işimiz bize, sizin işiniz size."79 hikmetine uygun davranalım.
13- Dinlediklerimizin, a) üzerinde düşünelim, b) değerlendirelim, c) onları kendi doğrularımızla,
muhakeme ve mukayese edelim, c) sağlam süzgeçlerden geçirip eleyelim ve mantık mutfağımızda pişirip
hazmederek kendimize mal edelim ve sonunda, d) bunları şahsi bilgi hazinemize ve beyin kompüterimize
kaydedelim.
Ta ki sonunda, hem "Ah ne olaydı, keşke kulak verip dinlemiş ve akıl erdirmiş olsaydık"80
diyenler gibi pişman ve perişan olmayalım, hem de "Onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice
anladıktan sonra bile bile tahrif ederlerdi"81 ayetindeki kınanan kimselere katılmayalım.
14- Dinleyip öğrendiklerimizi de aile efradımıza, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza hiç değilse özet
halinde mutlaka aktaralım ve mümkünse o konuda bir yazı hazırlayalım.
15- Bu konuda çok önemli bir kural da "bilmediklerimizin bildiklerimizden çok olduğunu, daha
öğrenmemiz gereken çok şey bulunduğunu peşinen kabul ederek, yani ihtiyaç ve iştiyak hissederek
dinlemeğe hazırlanalım.
Arı misali bal yapmak için her çeşit çiçeğe konmamız ve ondan yararlanmamız gerektiğini
unutmayalım.
Çünkü, kendini yeterli zanneden ham ve yarım kalacaktır ve asla olgunlaşamayacaktır.
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 SÖZÜN EN GÜZELİNİ SÖYLEMEK
Müjdeleyici konuşma, zor veya olumsuz gibi görünen olaylar karşısında bile karamsarlığa kapılmadan,
daima tevekküllü ve olumlu düşünmeyi hedefleyen bir üsluptur. Hayatının her anını Allah’ın rızasına adayan
bir müminin güçlü imanından gelen, huzurlu ruh hali, konuşma üslubuna da bu şekilde yansır.
Konuşabilmek, Yüce Allah’ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. İnsan, hayata bakış açısını,
inançlarını, fikir ve düşüncelerini ancak konuşarak paylaşabilir. Kalbimizde hissettiklerimiz, zihnimizde
sakladığımız düşünceler, isteklerimiz veya ideallerimiz ister istemez konuşmalarımıza yansır. Bu nedenle
konuşma üslubunun insanı tanıtıcı bir yönü vardır.
Kalbinde katıksız olarak imanı yaşayan müminlerin konuşmalarına hakim olan üslup, -her tavır ve
davranışlarında olduğu gibi- onların iman etmeyenlerden ayırt edilmesinde de çok etkilidir. Allah'a olan
sevgiyi, bağlılığı, saygı dolu korkuyu ve samimiyeti ortaya koyan bu konuşma üslubunun dikkat çeken
özelliklerinden biri ’müjdeleyici’ olmasıdır.
Müminlerin müjdeli konuşma üslupları, imanlarından kaynaklanır. Allah’a sonsuz bir güvenle bağlı olan
müminler, Rabbimiz'in yarattığı kadere her koşulda razı olmuşlardır. Bu nedenle kötü veya zor gibi görünen
olayların da Yüce Allah’ın kontrolü altında gerçekleştiğini ve ancak O’nun dilemesiyle başlarına geldiğini
bilirler. ’Allah müminler için her zaman en hayırlı olanı diler’ bilinciyle hareket ederek her şeye hayır gözüyle
bakarlar. Allah’ın iman edenlerin dostu olduğundan; inananlara her zaman yardım edeceğinden ve tüm işleri
onların lehine sonuçlandıracağından emindirler. Allah'ın asla vaadinden dönmeyeceğini bilen müminler,
dünya hayatında yaşadıkları tüm olayları bu şuurla değerlendirirler. Bu nedenle yaşadıkları her olayın
lehlerine olduğunun bilincindedirler. Karşılaştıkları zorlukların hikmetlerini ve müjdeli yönlerini görebilir, bu
olayları daima hayra yoran, müjde ve sevinç veren bir tarzda konuşurlar. İçlerinde Allah'a dayanıp
güvenmenin huzuru vardır. Zorluklara ve yaşadıkları sıkıntılara güzel bir sabırla sabretmenin ecrini alırlar. Bu
sabrın ahiretteki güzel karşılığını düşünüp müjdeleşmenin neşesini yaşarlar. Dolayısıyla her olay müminler
için bir müjde haline gelir ve şartlar ne olursa olsun gösterdikleri itidalli tavırları konuşma üsluplarına yansır.
Konuyla ilgili bir Kuran ayeti şöyledir:
“Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.”82
Tebliğ Sırasında Müjdeleyici Olmak
Müminler, Allah’ın koyduğu sınırları korur, kötü tavırlardan sakınarak hareket ederler. İnsanları Kuran
ahlakına davet ederken de Yüce Rabbimiz'in iman eden kullarına dünyada da güzellikler vaat ettiği müjdesini
verirler. Aslında inananlar için vaat edilen ebedi güzelliklerin onlara henüz dünyadayken gösterilmeye
başladığını anlatırlar. İnsanların itaatkâr, tevazulu, yumuşak başlı ve teslimiyetli bir yapı kazanmalarının,
dünyadaki yaşamları boyunca üzüntü, sıkıntı ya da gerilimden de uzak kalmalarına vesile olacağını bildirirler.
Allah’ın inananların kalbine huzur ve güvenlik duygusu indireceğini, işitilen her uyarının, her hatırlatmanın ya
da her çağrının Rabbimiz'den olduğunu düşünmeleri karşılığında, Allah’ın kendilerini hep hayırlarla
karşılaştıracağını anlatırlar. Bu durum bir Kuran ayetinde şöyle bildirilir:
“Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz
onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.”83
Müminler gerek kendi aralarında gerekse diğer insanlarla konuşurken Yüce Rabbimiz'in bizlere
bildirdiği Kuran ayetlerini örnek göstererek konuşurlar. Bu nedenle konuşmalarının tümü müjdeleyici bir üslup
taşır. Günah işlemiş, büyük hatalar yapmış olan bir insanın bile dünyada samimi bir şekilde tevbe etmesi ve
hatasını tekrarlamaması durumunda günahlarının bağışlanacağını umabileceğini anlatırlar. Allah’ın bu
hükmünün bildirildiği ayetlerden biri şu şekildedir:
“De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut
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kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.”84
Gaflet halinde umutlarını yitirmiş, artık kurtuluş yolu kalmadığını düşünen bir insana günahlarının
bağışlanabileceğinin, samimi bir tevbenin ardından hayatını Allah’ın koyduğu sınırları gözeterek sürdürmesi
durumunda cennete girebileceğinin anlatılması, o insanla yapılabilecek en müjdeli konuşmalardandır.
Müminler Birbirleri ile Konuşmalarında Müjdeleşirler
Müminler kendi aralarında da müjdeleyici konuşma üslubunu benimsemişlerdir. “Hiç şüphesiz Allah,
müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır...
...Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten
dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur.”85 ayetiyle Allah, müminlere
birbirleriyle müjdeleşmelerini emreder.
Müminler birbirlerine cenneti ve orada ağırlanacakları nimetleri, daha da önemlisi Yüce Allah’ın
rızasını kazanacaklarını hatırlatırlar. Bu nedenle nefislerini kınarken ve eleştirirken, birbirlerine olan sevgi ve
bağlılıklarını anlatırken, İslam ahlakının yararına olan bir olayı veya başarıyı haber verirken, Allah'ın,
kendilerini 'büyük kurtuluşa' ulaştıracak olmasının sevincini ve neşesini konuşmalarına yansıtırlar..
Müjdeleyici Konuşma Üslubuna En Güzel Örnek: Peygamberler
“Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur
ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.”86 ayeti ile Yüce Allah peygamberlerin, hem cehennem
azabına karşı uyarıp korkutucu, hem de dünyada iyilerin daima üstün geleceği, ahirette ise sonsuz cennet
hayatı ile karşılık bulacakları yönünde, müjdeli konuşmalar yapmalarını emretmiştir. Nitekim peygamberler
Yüce Rabbimiz'in bu emrine itaat etmişler, karşılaştıkları güçlükler, hatta kendilerini öldürmeye gelenler
karşısında bile, yanlarındaki kişileri karamsarlıktan uzaklaştıran, onlara umut veren müjdeleyici bir üslubu
benimsemişlerdir. Bu konuda en güzel örnek Peygamber Efendimiz (sav)'i öldürmek üzere peşine
düştüklerinde, Hz. Muhammed (sav)’in sığındıkları mağarada arkadaşına Allah’ın muhakkak kendileriyle
olduğunu belirtmesidir. Bu konuşma Kuran'da şöyle bildirilmiştir:
“Siz Ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri
olarak onu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: ‘Hüzne
kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.’ Böylece Allah ona ‘huzur ve güvenlik duygusunu’
indirmişti, onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr
çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir.”87
Bu konuda diğer bir örnek ise, Firavun'un askerlerinin Hz. Musa’nın kavmini deniz kıyısında sıkıştırdığı
ve kavminin umutsuzluğa kapıldığı kıssada haber verilmiştir. Son derece güç bir durumda olmasına rağmen
Hz. Musa’nın kavmine karşı kullandığı müjdeleyici üslup şöyledir:
“İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: ‘Gerçekten yakalandık’ dediler.
(Musa:) "Hayır" dedi. ‘Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir’.”88
Müjdeleyici konuşma, müminlerin şevk ve heyecanlarını artıran, yaptıkları salih amellerde daha
gayretli ve başarılı olmalarına vesile olan bir üsluptur. Yüce Allah, bu nedenle Peygamberimiz (sav)'e
"Müminleri hazırlayıp-teşvik et"89 şeklinde buyurmuştur. Allah bir başka ayette ise, "Müminlere müjde
ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır"90 şeklinde bildirir. Allah'ın emrine ve
Peygamberimiz (sav)'in ahlakına uyan her mümin, tüm Müslümanları müjdelemek ve onları teşvik ederek
şevklendirmekle sorumludur. Kuran ahlakına uygun olan, Peygamberimiz (sav) gibi, Allah'ın Müslümanlara
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vaat ettiği güzellikleri sık sık hatırlatmak ve onları hep canlı ve şevkli tutmaktır. Yüce Allah bir Kuran
ayetinde Peygamberimiz (sav)'e şöyle emretmektedir:
“(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için
altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde:
"Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur.
Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.”91
Yaptığı işi, karşılığını cennette bir güzellik olarak alacağını umarak yapan kişi, elbette ki işini
monotonluk içinde, bir alışkanlıkla veya mecburiyetten yapan kişiden çok daha farklı bir ruh hali ve tavır
içinde olacaktır. Peygamberimiz (sav)'i örnek alarak onun sünnetlerine uyanlar da onun gibi, insanları uyaran
ve onlara müjdeler veren kişiler olmalıdırlar. Nitekim Peygamberimiz (sav) de ümmetine müjde verenlerden
olmalarını şöyle buyurmuştur:
"Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin."92
Toparlaksak:
Sevinç ve müjde dolu haberler vermek, her olayı bu şuurla yorumlamak, nefsin ya da şeytanın aksi
yöndeki kışkırtmalarına karşılık iman edenleri sürekli canlı ve neşeli tutar. Müminlerin bu üslupları
münafıkları ve inanmayanları kızdırır. Kendileri en basit bir konuda bile çaresizliğe ve ümitsizliğe düşerken
onların olumsuz gibi görünen olaylardan hiçbir şekilde etkilenmiyor olmalarını haset ile izlerler. İman
edenlerin bu ahlaklarının kaynağının Allah’a olan derin imanları olduğunu anlayamadıkları için onların bu
manevi güçlerine bir türlü akıl erdiremezler.
Müjdeli ve sevinç dolu konuşmalar, kolaylıkla yılgınlığa düşebilen zayıf imanlı kimselerin de güç
bulmasına, doğruyu görmelerine, imanlarının sağlamlaşmasına vesile olabilir. Kalben Allah'tan her an razı
olduklarını sevinçli ve müjdeli üsluplarıyla ortaya koyan müminler, bu kararlılıklarıyla Allah'ın rızasını
kazanmayı umut ederler. Kur’an’da Allah’ın iman edenlere vadettiği bu karşılık şöyle bildirilir:
“Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur,
onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan
cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.”93
“Müjdeli Bir Üslupla Konuşmaktan Kaçınmak”, Münafıklara ve Kuran Ahlakından Uzak Yaşayan
Kişilere Özgüdür
Müminlerin arasında kendilerine yer edinmeye çalışan münafık karakterli kimseleri deşifre eden en
önemli özelliklerden biri müjdeli üslupla konuşmamalarıdır. Münafıklar, müminleri sevindirecek müjdeli bir
haber vermekten, olayları hayra yoran sevinçli bir üslup kullanmaktan şiddetle kaçınırlar. Onların lehine olan
müjdeli haberleri, gelişmeleri ise duymak bile istemezler. Böyle bir haber verildiğinde tepkisiz kalarak veya
olumsuz bir yorumda bulunarak müminlerin şevkini kırmaya, neşelerini kaçırmaya çalışırlar. Ancak hiçbir
zaman bu çabalarından bir sonuç alamazlar. Aksine münafık karakterli bu insanların gerçek yüzlerini görerek
onlardan sakınmak, iman edenler için rahmete dönüşen bir başka müjdeli haber olur.
Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda ise en sevinç verici olaylarda bile insanların birbirlerine
karşı müjdeli bir üslup kullandıklarına rastlamak zordur. Bazı kimseler her olayda bir olumsuzluk bulmayı,
karamsar ve memnuniyetsiz bir üslupla konuşmayı neredeyse adet haline getirmişlerdir. Hiçbir şeyden mutlu
olmasını bilmez, hep söylenecek, yakınacak ve şikâyet edecek yönler ararlar. "Felaket haberciliği" yapmayı,
insanları huzursuzluğa sürükleyecek haberler vermeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Hem kendi ruh halleri
çok karanlık ve kasvetlidir hem de birbirlerini sürekli olumsuz düşünmeye yöneltir ve huzursuz ederler. Bu,
Yüce Allah’ın iman etmeyenlere henüz bu dünya hayatında yaşatmaya başladığı manevi azaplardan sadece
biridir.94
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 TEBLİĞ VE TEPKİYİ ÖLÇMEK
Bir insan için olgunlaşmanın ve kurtuluşa ulaşmanın şartları Kur’an’da "9" (dokuz) basamak halinde
anlatılır.
1- İman,
2- İlim,
3- İbadet,
4- İstikamet (özünde sözünde ve her işinde doğruluk),
5- İttika (herhalde Allah’tan korkma ve kötülükten sakınma),
6- Islah (nefsini, çevresini ve düzenini düzeltme),
7- İhlâs (iyi niyet ve samimiyet),
8- İhsan (ibadet ve hizmetini Allah'ı görüyor gibi dikkat ve itina ile yapma)
9- İflah (sonunda felaha ve kurtuluşa ulaşma).
Görüldüğü gibi kendi nefsimiz kadar başkalarının da ıslahına çalışmak dini bir görevdir ve kurtuluşun
gereğidir. Islahın, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın ve davetin (Dine çağrının) en önemli aracı ise
tebliğdir.
Tebliğ, başlı başına bir ibadettir ve çok özel bir dikkat ve dolgunluk istemektedir.
Tebliğin tartışmaya dönüşmesi ve insanların inatlaşıp karşılıklı mücadele ve münakaşaya girişmesi ise
yanlıştır ve yasak edilmiştir.
Kur’an müminlerin görevinin ve genel özelliğinin, “sabırlı ve seviyeli bir tebliğ” olduğunu, buna karşılık
münkirlerin ise, daha ziyade “tartışmaya koyulduğunu” haber vermektedir.
"Eğer seninle tartışmaya girerlerse deki; ben, bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim
ettim."95 ayeti bu gerçeğe dikkatimizi çekmektedir.
Hatırlanacağı gibi şeytan bile, Hz. Adem'e secde etmesi ve onun şahsında Allah'ın hükmüne boyun
eğmesi emredilince, “kendisine haksızlık edildiğini, aslında Hz. Adem'in kendisine hürmet ve itaat etmesi
gerektiğini” iddia ederek Cenab-ı Hak ile tartışmaya girmiştir.
"Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir.
(Öyle ise) Aramızda (lüzumsuz) tartışmalara (gerek) yoktur."96 ayeti tebliğ ve tavsiyelerimizin... Seminer
ve sohbetlerimizin, asla münakaşa ve mücadeleye dönüştürülmemesi gerektiğini bildirmektedir.
Zira tartışma beraberinde zıtlaşmayı ve inatlaşmayı getirecek, kızışma ve kutuplaşma meydana
gelecek, sonunda muhatabımız bizden ve davet ettiklerimizden daha da uzaklaşmış olarak orayı terk
edecektir.
Peki ama, en uygun ve ölçülü bir tavır içerisinde gerçekleri hatırlattığımız halde, neden bazı insanlar
bize tepki gösterirler? Bunun nedenleri çeşitlidir:
1– İyi niyet ve samimiyet ortamının kaybolması:
Bozuk ve batıl düzenler, insanları, sadece karşılıklı çıkarlar doğrultusunda diyalog kurmaya
yönelttiğinden,

böylesi

cahiliye

toplumlarında

herhangi

birisine

Allah

için

tebliğ

ve

tavsiyede

bulundurduğunuz zaman karşı taraf hemen, "Acaba bunları anlatmakla bu adamın hesabı ne? Hangi çıkarı
karşılığı bu işi yapıyor?" Gibi bir düşünceye kapılmaktadır. Çünkü bu şekilde, ya kendisi birkaç sefer
aldatılmış ve istismara kalkışılmıştır. Veya bu yolla aldatılanların acıklı maceraları kendisine anlatılmıştır. Ya
da, “dinden imandan bahsedenlerin hepsinin böyle olduğu” kanaati, kasıtlı olarak yerleştirilmiş ve
yaygınlaştırılmıştır.
Öyle ise İslami tebliğ ve insani tavsiyelerimize karşılık ücret, hürmet, rağbet, şöhret gibi herhangi bir
karşılık beklemediğimizi, özellikle belirtmek ve fiilen göstermek zorundayız.
Bütün peygamberlerin dediği gibi "Ey kavmim, ben bu davetim karşılığında sizden hiçbir ücret
95
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istemiyorum, ben mükâfatımı sadece Allah’tan bekliyorum"97 gerçeğini ortaya koymalıyız.
2– İslamcıların tehlikeli birer terörist olarak algılanması!
Masonik ve münafık medyanın kasıtlı propagandaları sonucu, cahiliye toplumunda “İmandan,
İslam’dan, Kur'an’dan”, bahseden herkesin, “sakınılması gereken dinci terörist” olduğu fikri saplantı halini
almıştır.
Bu nedenle, İslami bir konuyu hatırlattığınız veya Kur'ani çözüm yollarını anlatmaya kalktığınız
kimseler, şartlandırılmış refleks bir hareketle, hemen itiraza ve hatta saldırıya geçerler. Şuuraltına yerleşmiş
bir korkuyla ve ön yargıyla hareket ederler.
Bunlara karşı sabır ve sükûnet göstermek, hakkımızdaki bu yanlış ve yersiz imajı silmek
sorumluluğundayız.
Bu kötü ve katı tavırlarına iyilik ve güzellikle karşılık vermek durumundayız.
Bu konuda:
"İyilikle kötülük (asla) bir olmaz sen (kötülüğü) en güzel şekilde defet. O zaman seninle
arasında düşmanlık bulunan kimse sadık ve samimi bir dost olacaktır.
Bu (mutlu neticeye ise) ancak sabredenler kavuşturulur. Bu (büyük sevap ve sevince sadece,
bir insanın batıldan ve günahtan kurtuluşuna vesile olmaktan dolayı) büyük bir manevi haz ve huzur
sahibi olanlar ulaştırılır"98 ayetleri üzerinde dikkatle durmalıyız.
3– İslam’ın “çağdışı”, dindarların ise “gerici ve istismarcı” olarak tanıtılması:
İslam davetçilerine gösterilen tepkinin bir nedeni de, İslam ve Müslümanlar aleyhinde yapılan yoğun
iftira ve propagandaların toplum üzerinde bıraktığı kötü etkilerdir.
Olgun ahlakımız, olumlu tavırlarımız ve sabır ve sükûnet içindeki davranışlarımızla, kasıtlı oluşturulan
bu kötü imajı silmemiz gerekir.
Bir insana tebliğ ve tavsiyede bulunurken:
- Onu kazanarak ve kendimize katarak, sayısal ve siyasal gücümüzü arttırmak.
- Üye aidatlarımızı ve gelir kaynaklarımızı çoğaltmak.
- O kişinin, nüfuz (etkinliğinden) ve çevresinden yararlanmak.
- Veya onu, “şahsi amaçlarımız için kullanmak” gibi bir niyet ve gayret içinde olmadığımızı, kendisinin
dünyevi ve uhrevi yararını arzuladığımızı ve bununla sadece Allah’ın rızasını amaçladığımızı samimiyetle
göstermeliyiz.
Üstelik davamızın ve teşkilatımızın kurulduğu temeller ve savunduğu değerler açısından güçlü ve
güvenilir olduğunu, Allah'ın nusret ve inayetiyle başarılı bulunduğunu söylemeliyiz.
4– Bazı kişi ve kesimlerde biriken intikam hırsı:
İslam davetçilerine karşı gösterilen aşırı tepki ve terbiyesizliğin bir nedeni de, bazı insanlarda
Müslümanlara karşı oluşan kin ve nefretin kusulması ve fırsat buldukça intikam almaya kalkışılmasıdır.
O nedenle İslami bir konuşma duyunca hemen harekete ve hakarete girişirler. Bu tiplere karşı paniğe
ve pısırıklığa kapılmadan, mert, metin ve medeni tavırlarla cevap verilmeli, öyle kuru gürültülere papuç
bırakacak ve sinip kalacak kimseler olmadığımızı göstermeli, ama asla kavgaya ve kargaşaya meydan
vermemeliyiz.

 PEYGAMBERİMİZİN İLK HUTBESİ
Hz. Peygamber Efendimizin (sav) Hicret Sırasında, Medine Yakınlarındaki Ranuna Vadisinde
Verdiği İlk Cuma Hutbesi:
Şehadet (Görmüş gibi iman ve ilan) ederim ki, Allah’tan gayrı ilah (Tapınılacak, yalvarılacak, rızası
aranacak ve kulları için kural koyacak başka zat) yoktur.
O, birdir. (Ne zatında, ne yaratmasında, ne icraatında ve ne de şeriatında) O’nun ortağı (eşi, benzeri,
97
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dengi) yoktur.
Sözlerin en güzeli (en gerçeği, en mükemmeli ve en gereklisi) Yüce Allah’ın Kitabı’dır. (Kur’anı
Kerim’dir). Allah kimin kalbini Kur’anla süsler (nurlandırıp doyurur) ve onu küfürden sonra İslamiyet’e sokup
(hidayete ulaştırır); o kimse de Kur’anın (Hüküm ve haberlerini) insanların sözlerinden üstün tutarsa (en haklı
ve en hayırlı olan Allah’ın kelamı Kur’anın kararıdır diye inanır, yaşar ve savunursa) işte o kişi kurtuluşa
erişmiştir.
Doğrusu, Allah’ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en beliği (en bereketlisi, en hakikatlisi ve en hikmetlisidir)
Allah’ın sevdiğini seviniz!.. (O’nun emrettiği ahlak ve amelleri, O’nun beğendiği müminleri sahipleniniz)
Allah’ı, bütün kalbinizle seviniz! (Size maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her türlü nimeti ve fazileti
bahşeden Rabbinize yürekten yöneliniz)
Allah’ın kelamından ve zikrinden usanmayınız! (Kur’anı okuyup anlamak ve Rabbimizi hatırlayıp
çağırmak hususunda gevşek davranmayınız)
Allah’ın kelamına karşı kalbiniz katı kalmasın. (Hayat ve hidayet rehberiniz olan Kur’ana ilgisiz, isteksiz
ve bilgisiz kalanların kafalarının kararacağı, vicdanlarının katılaşacağı unutulmasın)
Çünkü O (Kur’an) Allah’ın yarattığı her şeyin üstününü (kötüsünden) ayırıp seçen (şaşmaz bir
mizandır)
Amellerin hayırlısını, insanların değerlisini, (ibret ve öğüt verici) kıssaların en mükemmelini öğretip
ortaya koyandır.
(Hak ile Batılı) Helal ve Haram olan her şeyi açıklamaktadır.
Yalnız Allah’a ibadet ediniz. (Her kararına boyun eğiniz Her konuda O’na yöneliniz.. Her ihtiyacınızı
ondan dileyiniz) O’na hiçbir şeyi (Hiçbir kişiyi, hiçbir ideoloji) ortak koşmayınız. (Nefsi arzularınızı, Allah’ın
rızasının üstüne çıkarmayınız)
Ondan gereği gibi korkup sakınınız! (Takva ve terbiye sahibi olup Allah’a karşı sevgi ve saygı içinde
davranınız..)”
-------------------------------------------------------------------------------------------Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Benim size söylemekte olduğum şeyleri yakında hatırlayacaksınız!... Ben işimi Allah’a
bırakıyorum. O kullarını çok iyi görendir.
Allah; O Mü’mini, onların kurduğu tuzaklardan korudu. Firavun şebekesini ise, o kötü azap
kuşatıverdi.”99
“Andolsun Yusuf’ta, daha önce size apaçık deliller getirmişti. Onun size getirip (haber
verdiklerin)den de kuşku içinde idiniz. Nihayet O ölünce (bu sefer) Allah bundan sonra, asla hiçbir
peygamber göndermez (Bunun gibisi dünyaya gelmez) dediniz. İşte Allah, aşırı giden, şüpheci
kimseleri böyle şaşırtır.”100
-----------------------------------------------------------------------------------------İşte: Sağlığında Nebi’nin ve davetçinin kıymeti bilinmiyor, şüphe ile karşılanıyor.
Ama, öldükten sonra da, onun hatırasını istismar ederek, yeni gelen tebliğ ve tekliflerden kaçmak için,
“artık O’nun gibi gelmez” deniliyor.

Alman Devletini kuran, Sultan Abdulhamitle yakın dost olan, ilim ve irfan erbabı Prens
Bismark’ın (1815-1898) Hz. Peygamberimize seslenişi:
EY MUHAMMED!
Ben, şuna inanıyor
Ve iddia ediyorum ki;
Hz. Muhammed mümtaz bir kuvvettir!
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İlahi kudret elinin,
O’nun gibi ikinci bir şahsiyeti;
Tekrar zuhura getirmesine
İhtimal vermiyorum.
Çünkü, O Muhammed’dir, örnek medeniyettir, gerçek uhuvvettir
Ey Muhammed..!
Sana çağdaş ve arkadaş
Olamadığım için
Bilsen, ne kadar müteessirim…
Doğru söylemektesin:
Muallimi ve mübelliği olduğun Kur’anı Kerim
Kutsidir ve lahutidir...
Bu kitap;
-Ki insanlığa son hitapSenin eserin değildir...
Kur’anın ilahi olduğunu inkâr etmek,
Mevcut bütün müsbet ilimlerin
Yanlış olduğunu ileri sürmek
Gibi gülünç bir şeydir..
Senin gibi mümtaz
Senin gibi müstesna bir kudreti
İnsanlık bir defa görmüştür…
Benzerinin çıkması,
Bu şerefli şansın bir daha yakalanması,
Maalesef mümkün olmaz!...
Ey Muhammed!
Ne yazık ki, Sana yetişemedim
Şimdi huzur-u muhabbetinde
Kemali hürmetle eğilmekteyim.
(Ahmet Yalçınkaya çevirisinden uyarlama)
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OLGUN VE UYGAR İNSANIN FARKLILIKLARI
1- Olgun ve uygar insan; prensip ve program sahibidir: Bazı zarar ve sıkıntılara uğramak pahasına
bile olsa, imani ve insani prensiplerinden asla taviz vermezler. Laçka ve laubali tiplerin, her kalıba ve her
kalabalığa uyabilen kimselerin ise, kişilikleri gelişmemiştir. Olgun ve uygar insanların bütün davranışları
ölçülü ve hayatları programlı ve bilinçlidir. Hedefsiz hesapsız ve heyecansız insanlar, zaman seline kapılıp
sürüklendikleri için özel ve özgür bir varlık gösteremeyeceklerdir.
2- Yetişkin ve kişilikli insan; vicdani kanaatiyle uyum içindedir: İnancıyla ve vicdanıyla barışık
birisidir. Özüyle sözü birdir. Diliyle hali farklı değildir. Vicdani kanaatlerinin tersine, birilerine yaranmak veya
çıkar sağlamak için yanlış ve haksız davranışlara tenezzül edenler, ayarı bozulan teraziler gibi, karakterleri
giderek yozlaşmakta ve bütün değerleri dejenere edilmektedir.
3- Çaplı ve çağdaş insan; girişken ve üretkendir: Başarmak için önce başlamak gerektiğini bilir.
Devamlı başarısızlıktan korkan ve kendi kendisine güveni olmayan kimseler, asla becerikli ve bereketli
olamazlar. Sosyal ve siyasal ilişkilerde olsun, ekonomik ve ticari işlerde olsun, medeni cesareti ve girişimci
yeteneği bulunan kimselerin, hep iyi ve olumlu sonuçlar elde ettiği görülecektir. Bu aynı zamanda bir tevekkül
ve teslimiyet meselesidir.
Çünkü her konuda girişim ve gayret bizden, başarı ve bereket ise Rabbimizdendir. Hatta bazı
başarısız sonuçlar bile girişimci kişiler için bir nevi deneyimdir ve yeni girişimlere birer vesiledir. Bu
gibi istenmeyen sonuçlar, onlar için asla yılgınlık sebebi değildir. Girişken ve üretken tipler
sevmesini ve sevilmesini becerebilen tiplerdir. Geniş yürekli ve hoşgörülü kimselerdir... Onun bunun
sırtından geçinici, hazır yiyici, devamlı tüketici durumunda olan ve hiçbir işe yaramayan ve toplumun
refah ve huzuruna katkıda bulunmayan, salak ve asalak tipler, elbette sevgi ve saygı görmeyecek ve
gerçek mutluluğa da hiçbir zaman erişemeyeceklerdir. Olgun insan; girişimci olduğu kadar da "etki
edici ve yönlendirici" birisidir. Çevresindeki olumsuz ve uygunsuz davranışlara karşı, kızmak ve
kınamak şeklinde, sadece "tepki gösterici" olmaktan ziyade "insanları hayırlı ve yararlı yönde
etkileyici" olmak daha önemli ve daha verimlidir.
4- Sevimli ve seviyeli insan; önce düşünür sonra karar verir: Hislerinin ve kaprislerinin değil,
aklının ve inancının emrindedir. Herhangi bir konuda iyice düşünmeden, kafasında muhakeme ve mukayese
edip değerlendirmeden, “rastgele karar veren ve aceleci davranışlara girişen” kimselerin sonunda
pişman ve perişan oldukları bir gerçektir. “Hırsla kalkanların zararla oturdukları” zaten bilinmektedir. Öyle
ise "Yüz kere ölçüp bir kere biçmemiz" gerekmektedir. Çünkü bin tane keşke bir kuruş etmeyecektir.
Sonunda pişmanlık verici davranışları azaltabildiği kadar, bir insan olgunluğa yaklaşıyor demektir.
İnsanların hayatına yön veren ve kendilerince "üssül esas" edinilen bazı "merkez"ler vardır.
a- Kimileri "para ve servet" merkezlidir: Bunlar kazandıkları para kadar kendilerini önemli görürler.
Tek amaçları ve ölçüleri para kazanmaktır. Bunlara göre, insan para kazanabildiği kadar akıllı ve başarılıdır.
Ve tabi bunların "etki ve yetki alanı" da paraları oranındadır.
b- Kimileri "arkadaş" merkezlidir: Bunlar arkadaşlarının gösterdiği hürmet ve muhabbet kadar,
kendilerini önemli ve güvenli sayarlar. Herhangi bir konuda karar verirken aklî ve vicdani kanaatinden ziyade
"arkadaşlarım ne der, başkaları ne söyler" endişesini taşırlar.
c- Kimileri "düşman ve rakip" merkezlidir: Bu tipler rakiplerinin ve düşmanlarının tavır ve
tutumlarına göre kendilerini yönlendirirler. Hasımlarına karşı -birçok hatalarına rağmen- kendileri gibi
düşünen kimselerle işbirliği yapmaya girişirler. Bunlar genellikle şüpheci ve vesvesecidir. Kin, haset ve
intikam duyguları bütün enerjilerini tüketmiş ve güçlerini sıfıra indirmiştir.
d- Kimileri "eş ve aile" merkezlidir: Bunlar eşlerini ve ailelerini memnun edebildiği kadar kendilerini
mutlu ve başarılı sayarlar. Ailelerinden olumsuz bir tepki veya tenkit alırlarsa yıkılırlar. Onlardan bağımsız bir
karar alamazlar. Ve tabi etki alanı olarak ta eş ve aile çevresini bir türlü aşamazlar.

43

e- Kimileri "iş ve etiket" merkezlidir: Bunların kıymeti ve rağbeti işleri ve etiketleri oranındadır.
Emekli olunca veya rütbeleri alınınca, sıradan insanlara katılmaktadır. Kendilerinin özel ve güzel bir
marifetleri bulunmamaktadır. Makamları ve masaları elden gidince hiçbir işe yaramamaktadır. Bu nedenle
makam ve masalarına dört elle sarılmaktadır.
f- Kimileri "zevk ve eğlence" merkezlidir: Bunlar yemek, içmek, giyinmek, gezmek, eğlenmek,
sevişmek gibi zevklerini tatmin edebilmek için yaşar ve yarışırlar. Hep bu tür arzularını tatmin yönünde karar
alırlar. Bunlar basit zevklerinin kölesi ve şehvetlerinin kuklası durumundadırlar.

g- Kimileri ise "ideal ve ilke" merkezlidir: Bunlar hayatını disiplinize eden, dengeli ve
değerli şahsiyetlerdir. Örnek ilkelerle yüksek ideallere doğru yürümektedirler. İstikametli ve
istikrarlı kimselerdir. Kararlarını, değişen koşullara göre değil, değişmeyen kurallara göre
verirler. Bunlar güçlü ve etkilidirler. Hayatı bir bütün olarak değerlendirirler. Bilgili ve
bilinçlidirler. Başkalarının aleti değil, kendi değerlerinin ve doğrularının güdümdedirler.
5- Onurlu ve olgun insan önemliyi önemsizden ayırt edebilmelidir: Özel hayatında olsun,
aile ortamında olsun, sosyal ve siyasal sahalarda olsun, ticaret, şirket ve memuriyet konularında olsun,
"önemli" olanla "önemsiz" olan işleri ayıramayan ve "önemli" olanları öncelik sırasına göre ele alamayan
kimseler:
a- Zamanlarını ve imkânlarını israf ederler.
b- Sonunda başarısız kalır, zarara uğrar ve iflas ederler.
c- Ve tabiatıyla mutsuz, huysuz ve huzursuz bir insan haline gelirler.

İbadette: Zekât ve cihat gibi farzları bırakıp, sadece zikir ve sohbet gibi nafilelerle
uğraşanlar,
Hizmetlerde: Ülkemizde evrensel hukuk nizamının uygulanacağı bir huzur ve emniyet
ortamını sağlamak, devlet imkânlarını hakkın ve halkın hizmetinde kullanmak üzere insanımızı
şuurlandırmak, yani önce bataklığı kurutmak lazım gelirken, çirkefte çiçek yetiştirmeğe veya
sivrisinekleri öldürmeğe kalkışanlar,
Hükümette: Önce, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı başarmak, işsizlikten ve kölelikten
kurtulmak dururken, turistik yatırımlar ve fantazi atılımlarla uğraşanlar,
Şirkette: Teknoloji yenilmeye ve kapasite genişletmeye ihtiyaç varken, yeni ve görkemli
sosyal tesislere para harcayanlar, bu yersiz, yetersiz ve dengesiz tavırlarının ve bu tutarsız ve
sorumsuz davranışlarının cezasını çok ağır ödeyeceklerdir. Öyle ise yaşam rollerimizin bilincine
erişmeli, asıl amaçlarımızı çok iyi belirlemeli, zamanımız ve imkânlarımız ölçülü değerlendirilmeli
ve hayatımızda her şeye önem sırasına göre öncelik verilmelidir.
6- Uyumlu Müslüman ve olumlu insan; kendisi kazanmayı istediği kadar, başkalarına
kazandırmaya da önem vermelidir: “Rabbena, hep bana" düşüncesinde değildir. Sadece kendisini düşünen,
ticarette olsun, siyasette olsun hatta ibadette olsun, sadece kendi çıkarını hesap eden kimseler, bencil ve
beleşçidir. Oysa, herhangi bir işte birlikte hareket etmek durumunda olduğumuz insanların beklentilerini de
hesaba katmamız ve onlara da kazandırmamız gereklidir.
Herkesi kullanmaya ve onları istismar edip sırtından makam ve menfaat kazanmaya kalkan tipler,
eninde sonunda fark edilir ve terk edilir. Bunun için özellikle ortak girişimler de, olaya sadece kendi
hesabımızdan değil biraz da diğerleri açısından bakmamız gerekli ve önemlidir. "Kendisi için istediklerini
başkalarına da reva görmedikçe kişi iman olgunluğuna erişemez" ölçüsüne dikkat etmelidir.
7- Olgun ve uygar insan; farklılıklardan yararlanma yollarını bilmelidir, herkesin bizim gibi
düşünmesini ve davranmasını beklemek yanlış ve yersizdir. Başkalarının bize farklı ve hatta aykırı gelen
düşünce ve davranışlarından yararlanmayı ve bunları kendi inanç ve ideallerimiz doğrultusunda
değerlendirmeyi düşünmelidir. Özellikle aynı hedefe hizmet eden değişik grupların farklı metot ve modellerini
bir çeşitlilik ve bereketlilik kabul etmeli ve bunlarla zıtlaşmaya gitmemelidir. İnsanların, zararı sadece
kendilerine olan kötü yönlerini bırakıp, faydası topluma olacak yeteneklerinden yararlanmasını becermelidir.
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Bir takım kötülükleri yüzünden iyi ve verimli kabiliyetlerinden yararlanmamak, insanları israf etmektir.
8- Olgun ve dolgun insan; sürekli kendini yenileyecek ve geliştirecektir: Hareketsizlik bereketsizlik
demektir. Durgun suyun bozulması ve kokuşması gibi, yerinde sayan insanların da kabiliyet ve karakterleri
donuklaşır ve güdükleşir. Hem bilgi ve beceri yönünden, hem de ahlak ve ibadet yönünden, devamlı
kendisini yenileyen ve geliştiren kimseler, ruhen ve bedenen hayat boyu dinçliliğini ve özellikli statülerini
sürdürmektedir. Okumayan, araştırmayan, ilgi ve istek duymayan, sorup anlamayan, mevcuda razı olan
tembel ve uyuşuk tiplerin, varlığı ile yokluğu fark edilmemekte ve bunlar kuru yaprak misali hayat
rüzgârlarıyla sürüklenmektedir. Öyle ise "İki günü eşit olan aldanmıştır. Her gün (her yönden) daha
geriye giden ise hüsrandadır" hadisine ve hikmetine riayet edilmeli ve her geçen gün daha iyiye ve daha
ileriye gitmenin gayreti çekilmelidir...

 İNSAN “PARADİGMA”LARI
Paradigma: İnsanın hayal ve arzularından, ahlâkî ve manevî ayarından, inanç ve ideal
durumundan oluşan İÇ DÜNYASI'nı ve karakter yapısını anlatmak için kullanılan, çağdaş bir
kavramdır. Çocukların okula ve sosyal çevreye intibaklarıyla ilgili sorunları izleyen veya insanların
his, heyecan, düşünme ve değerlendirme gibi özelliklerini inceleyen, kısaca insanın ruhsal ve sinirsel
gelişimi ve değişimini irdeleyen "PSİKOLOJİ" ile "paradigma" arasında da, tabii bir irtibat
bulunmaktadır.

Yakın ve uzak çevresiyle olan ilişkilerinde olsun, sosyal veya ekonomik amaçlı
girişimlerinde olsun, insanların üç tip "PARADİGMA" sergiledikleri ortaya çıkmaktadır.
1- Kendisini herkesten ve her şeyden müstağni101 sayan, hiçbir konuda başkasına ihtiyaç
duymayan ve kendilerini bir nevi firavunlaştıran gururlu tiplerin sergilediği, "BEN" paradigması.
2- Kendi başına asla bağımsız hareket edemeyen, devamlı birileri tarafından yönlendirilmeyi
bekleyen uşak ruhlu tiplerin sergilediği, "SEN" paradigması.
3- Olgun ve dolgun bir kişilik kazanmalarına, bağımsız karar alma ve uygulama yeteneğine
sahip olmalarına rağmen, her türlü işlerinde ve girişimlerinde karşılıklı anlaşma ve dayanışma
esaslarını gözeten kimselerin sergilediği, "BİZ" paradigması.
Şimdi bunları biraz daha açmaya çalışalım:
1- BEN PARADİGMASI:
Bunlar "her şeyi ben bilirim" havasında ve "en iyisini ben beceririm" kafasında olan,
kendini beğenmiş, kibirli kimselerdir. Böyle düşündükleri için de hiçbir konuda başkalarına
danışmaya ve dayanışmaya gerek görmeyen tiplerdir... Bunlar bir nevi kendi heva ve heveslerini
ilahlaştırmış102 ve firavun gibi enaniyetini putlaştırmış demektir. Gurur ve kibirlerinden dolayı
başkalarına danışmadıkları gibi, dayanışmaya ve ortak çalışmaya da yanaşmadıkları için,
girişimlerinin çoğu pişmanlık ve perişanlıkla bitecektir.
Tarih, sadece kendi aklını beğenenlerin acı akıbetlerini sergilemektedir. "BEN" paradigmasına
sahip insanların, bazı küçük ve geçici başarılar elde etseler bile, büyük ve kalıcı zaferlere eriştikleri
görülmemiştir... Bunlar kendi enaniyetlerinin esiri, putlaştırdıkları "nefsü hevalarının" kulu ve
kölesidirler... Bunlar kendini beğenen, böbürlenen, başkasını küçük gören, "sevmeyen ve

sevilmeyen"103 çoğu beyinsiz ve bereketsiz kimselerdir.
2- "SEN" PARADİGMASI:

Bunlar da, birinci gruptakilerin tam aksine, hep başkaları tarafından güdülmeyi ve
yönlendirilmeyi bekleyen, asla bağımsız karar veremeyen köle ruhlu kimselerdir. Bu tiplerin
kişilikleri gelişmemiştir. Genellikle basit ve düşük seviyelidir. Bunların bir kısmı da verecekleri
101
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kararların sorumluluğunu taşımamak için devamlı "emir eri" olmayı yeğlemektedir... "Tevazu ve
teslimiyet" perdesi altında, her türlü riskten ve olumsuz tepki ve tehditlerden uzak kalmayı
düşünmektedir. Bu gibiler ya arkadaşına, ya ustasına, ya amirine, ya başkanlarına veya
komutanına devamlı: "Ne emredersiniz?", "Siz bilirsiniz!”, "İsabet buyurdunuz" diyerek asla
düşünüp değerlendirmeden, şahsi kanaat ve kararını belirtmeden, yanlış ve yersiz bile görse,
her türlü emri ve öneriyi tasdik etmek niyetindedir... Bu tavır ve teslimiyetleri de samimi değil,
sahtedir...
"SEN" paradigmasına sahip olan başkasına bağımlı ve bayağı tipler:
- Önemliyi önemsizden ayırt edemezler.
- İşleri ve fikirleri önem sırasına göre dizemezler.
- Önceliklere göre bağımsız bir organizeye girişemezler.
- Kolay kolay bağımsız karar veremezler.
- Verdikleri kararları kendi iradesiyle tatbik edemezler.
- Planladığı ve kararlaştırdığı bir işi, sonuna kadar ciddiyet ve cesaretle takip edemezler.
- Dış tehdit ve tepkilere açık olduklarından, sık sık karar ve program değiştirirler.
- Ve tabi hiçbir zaman becerikli ve bereketli değildirler.
- Bu yüzden çevrelerinde asla itibar edilmezler
3- “BİZ” PARADİGMASI:
Bunlar; "ben"likten, "bencil"likten ve "beleşçi"likten kurtulmuş ve kişilikleri olgunlaşmış ve
oturmuş kimselerdir. Ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta manevi/ruhsal yönden başarı ve bereketin,
ancak karşılıklı danışma ve dayanışma ile mümkün olacağının bilincindedirler. Sorumluluk ve
yükümlülükleri

de,

başarı

ve

nimetleri

de

paylaşmak

ve

herkesle

barışık

yaşamak

düşüncesindedirler. Hayatın güçlüklerini birlikte göğüslemek, güzelliklerini de yine birlikte bölüşmek
arzusu içindedirler...

"BİZ" paradigması taşıyanlar, hem insanlığın onuruna hem de İslâm’ın ruhuna uygun
hareket etmektedirler...
Cenabı Hak Kur'an’ı Kerim’de pek çok ayette "Ben" yerine "biz" zamirini kullanarak bizlere bir
edep ve insanlık dersi vermektedir. Müslüman yalnız bile namaz kılsa, Fatiha’da "Ben" yerine "Ya
Rabbi "biz" ancak sana kulluk etmekte ve yalnız senden yardım istemekteyiz” demekte ve bütün
Müslümanlar adına Allah'a yönelmektedir... Zira "Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler"104 gerek
ticarî gerek siyasî, gerekse ahlâkî ve insanî amaçlı olsun, bütün hizmet ve hareketlerin:
a) İyi niyet ve istikamet (Dürüstlük ve doğruluk)
b) İş bölümü ve mesuliyet (gayret ve sorumluluk)
c) İntizam ve irtibat (organize ve koordine)
d) İstişare ve muavenet (danışma ve dayanışma)
e) İnsaf ve adalet (Başarı ve bölüşümde hakkaniyet) gibi esasları gözetmeden, hayırlı ve yararlı
neticelere ulaşması beklenmemelidir.

Tam aksine başkalarının emeğini ve alın terini sömürmek isteyenler... Onun
bunun gayret ve marifetini kendisine mal etmeği düşünenler... Zahmet ve külfeti başkalarına
yüklemeği, nimet ve ganimeti ise kendi hesabına geçirmeği "gözü açıklık" zannedenler, eninde
sonunda fark edilip terk edilecektir.
"Rabbena hep bana" "az olsun benim olsun" düşünceleri yerine "çok olsun, hepimizin olsun"
demek daha güzel ve daha gereklidir...
Unutulmasın ki aç ve muhtaç insanların arasında ve hele sorunlu ve sıkıntılı dost ve tanıdıkların
ortasında, huzurlu ve onurlu yaşamak imkânsız gibidir. "Başkaları çalışsın ki ben yiyeyim." "Diğerleri ezilsin
104
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ben yükseleyim, onlar sürünsün ki ben sivrileyim" düşünceleri şeytanî ve gayri insanî bir düşüncedir.
Ne ezen, ne de ezilen olmamalı, başkalarını üzmekten de, bazı olumsuz tavırlara aşırı üzülmekten de
uzak durmalıdır. Almaktan çok vermekten hoşlanan... En azından herkesin hakkını almasından yana olan...
Bu dünyayı ve imkânlarını herkesle paylaşmaya hazır olan, her dinden her görüşten ve her kavimden bütün
insanlarla birlikte barış içinde yaşamaya razı olan insanlar, olgun ve onurlu insanlardır...
Hz. Ebubekir'in (ra) söylediği "Ya Rab! Vücudumu öylesine büyüt ki cehennemi sadece ben
doldurayım. Başka insanlara yer kalmasın" düşüncesinde anlamını bulan İslâm’ın merhamet ve
müsamahasına ulaşmaya çalışılmalı…
"Filistin'de, Suriye’de, Keşmir'de, Körfez'de, Cezayir'de, Somali'de velhasıl dünyanın her
yerinde Müslüman kanı dökülsün mazlum ve masum insanlar devamlı ezilsin ve sömürülsün,
Afrika'da, Asya'da milyonlarca insan açlıktan ve hastalıktan ölsün ki, yani bu dünyanın bir kısmı
cehenneme dönsün ki, biz Avrupa ve Amerika’da şeytanca eğlenelim ve saltanatımızı sürdürelim”
düşüncesini taşıyan "BATI"nın barbarlığından ve bayağılığından uzaklaşmalıdır.

Batılı insan tipi gibi, Batılı rejimler de "BEN" paradigmalıdır... Yozlaşmış Yahudi ve
Hıristiyan düşüncesinin ortak doğumu ve gayri meşru çocuğu olan BATI medeniyeti "En
iyisini biz biliriz, başkaları köle biz efendiyiz, bize hizmet ettiği kadar başkalarına hayat
hakkı veririz" saplantılıdır...
Geri kalmış milletlerin ve aşağılık duygularıyla batıya bağımlı İslâm ülkesi
yöneticilerinin ve kökünden kopmuş taklitçilerin ise "SEN" paradigmalı oldukları açıktır...
Bunlar, Amerikalı ve Avrupalı Efendileri ne emrederse, Mason Locaları ne talimat verirse
onu yerine getirmeyi şeref sayan seviyesiz ve şahsiyetsiz bir kişilik yapısına sahip
insanlardır. Kendi halkını ezmek pahasına, Batılıları memnun etmeye uğraşan kiralıklardır.
İslâm âlemini ve geri kalmış ülkeleri sömürmek ve ezmek hususunda kendi aralarında
ortak girişimleri ve sistemleri ve bunların neticesi oluşturulan Birleşmiş Milletler, NATO ve
Ortak Pazar gibi iş birliktelikleri ise; Batılıların sadece kendi ortak çıkarları ve korkuları
karşısında "BİZ" paradigmasına uygun davrandıklarını, ama diğer bütün insanlığa ve
özellikle Müslümanlara karşı ise daima "BEN" paradigmalı olduklarını ortaya koymaktadır.
Yeryüzünde, asırlardır özlenen ve hasretle gözlenen "Adil bir düzen" kurmak ise "BİZ"
paradigmasına sahip Müslümanların sorumluluğundadır; bu şeref, cihat ve sadakat şuuruna
sahip kahramanların olacaktır… İnşaallah…

 “BEN”LİK BELASI
Bizi misafir eden dostlarımız, “haydi filan zatı ziyaret edelim” deyince birlikte gittik, Bize manevi bir
ziyafet çekeceğini zannetmiştik. Ama maalesef, ilk sözü "Şu hizmetin başına filan kişi geçmedikçe işler
düzelmez!.." oldu... Bunun üzerine, edepli ve dikkatli bir üslupla, kendilerinden, hem Kur'ani açıdan, hem de
siyaset ilmi bakımından, bir liderde bulunması gereken sıfatların neler olduğunu anlatmasını istirham ettik...
Hiç gereği yokken ve asla hak etmemişken kendileri de, çevresindekiler de hemen bize çıkışmaya başladılar.
“Biz manevi işaret ve hikmetle konuşuyoruz... Siz araya laf sokuyor, lüzumsuz şeyler soruyorsunuz...
Bize ihtiyacınız yoksa gelmeyin, size özel davetiye göndermiyoruz... Kimseden akıl almaya ihtiyacımız yok,
biz her şeyi biliyoruz...!” gibi benlik ve bilgiçlik kokan sözlerle ve hiç yere bizi kırdılar ve bir nevi kovdular...
Gördük kü, “ben”lik sevdası insanın başına neler açarmış... Bu bir nevi ruh hastalığı olan enaniyet’e
düçar olanlar, gerçekten tedaviye muhtaçmış.
Evet şeytanın mayası, “enaniyet”tir. Yani “Ben”liktir. Her insanın da böyle bir damarı vardır ve bundan
özellikle sakınmamız gerekir.
“Allah’tan sonra “ben”im”,
“Bir “ben” varım, birde “bende”lerim”,
“Herkesin kıymeti bana hizmetine göredir” diye düşünen kimselerde, bu gafletlerinin sonucu bir
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“enaniyet” - “ben’lik” uru gelişir ve giderek kanserleşir.
Ve maalesef bu “ben’lik” taşı, böbrek taşından daha tehlikelidir... Hem, benlik taşını düşürmek böbrek
taşını düşürmek kadar kolay da değildir.
Sıradan ve sade insanlardan ziyade, kendilerine verilen bazı etiket ve meziyetler yüzünden şaşıran ve
şımaran kimseler, Ben’lik davasına düşmektedir.
Ve bu öyle manevi bir dertti ki, derinleştikçe tedavisi güçleşmekte ve çaresi bulunmaz hale
gelmektedir. Bu nedenle bir an evvel hastalığı fark etmeli ve önüne geçilmelidir.
Ben’lik güdenler, genellikle bencildir. Öyle zannederler ki, “Her şey benim için, hepsi benim için,
herkes benim içindir.”
Benden artıp dökülenler de “bendelerimin”dir. Yani bütün kâinat sanki, sadece bunlar için var
edilmiştir.
Benlik güdenler aynı zamanda beleşçidir. Riskli ve zahmetli işleri özellikle “bende”lerine yaptırıp, kötü
sonuçları başkalarına, başarıları ise kendi şahsına mal etmek bunların hedefi ve adetidir.
İnsanlar bunların yanında, dinine ve değerlerine bağlılıkları ve fedakârlıkları kadar değil, kendilerini
büyük bildikleri ve boyun eğdikleri kadar önemlidir. Zannederler ki, Cenabı Hak alemlerin değil, sadece ve
yalnız kendilerinin Rab’bidir.
Bazı konularda bunlara itiraz edenler, hemen dışlanır ve kötülenir. Ama birileri daha düne kadar
“eşkiya”, bilinirken, bugün kendilerine itibar ediyorsa, hemen “evliya” olabilir.
Üç gün önce, “hırsız ve hayırsız” dedikleri kimseler, bunların himmet ve himayesiyle bir anda en sadık
ve en halis kimse konumuna yükselebilir. Çünkü onlara göre: “Terakki etmiştir!..”
Ve tabii yılların hizmetçileri de bir anda tard ve terk edilebilir. Onlara göre: Nasibi kesilmiştir!..
Sanki, Cennet ve Cehennem bunların elindedir. Dünya, ahiret derecelerini de bunlar tayin etmektedir.
Velhasıl Allah genel işlerle uğraşır, ama özel işleri bunlara devretmiştir!... (Haşa)
Enaniyet sahiplerinin çoğu, uzun yıllar dışlanmanın, toplumda bir yer bulamamanın verdiği bir aşağılık
kompleksiyle hareket etmekte ve bu yüzden haset ve hıyanete yönelmekte, birazcık yüze çıkıp rağbet ve
hürmet görünce de, bunu ruhlarına sindirememekte ve başkalarını küçük düşürerek büyüyeceklerini
zannetmektedir.
En bilinçli, En becerikli ve En birinci... olduklarını ispatlamak ve çevresini inandırmak için, keramet ve
kehanetlerini, hem kendileri, hem de bendeleri sık sık dile getirirler. Ve zaten kendilerinden başka herkesi
riyakâr ve sahtekâr bilirler. Rakip gördüklerini kötülemek ve gözden düşürmek için her türlü yalan ve iftirayı,
su-i zanna dayanan itham ve iddiayı rahatlıkla ortaya atabilirler... Birileri hakkında şüpheler oluşturmak ve
şerefiyle oynamak için, ima ve işaret yoluyla dikkatleri o’nun üzerine çekebilirler. Korktuklarını ve
kıskandıklarını karalamak suretiyle, onlardan kurtulmaya çalışmak bunların psikolojisidir.
Onlara göre, bu bir ince siyasettir. Ve Zat-ı alilerinin önündeki engelleri defetmek için bütün günahlar
bunlara mübah ve caizdir. Bunlar için “Her sözünü keramet gibi benimsetmek ve yürütmek üzere, önce
reklam ve riyakârlıkla kendisini beğendirmek ve kabul ettirmek” şarlatanlığı akademik bir stratejidir.
Hâlbuki Allah birdir. Büyüklük O’nun şanıdır ve Mütekebbir’dir. Her türlü şirkten ve şerik’ten
münezzehtir. Her şey O’nun elindedir ve O’nun emrindedir. Her şeyin, her kesin ve her birimizin, dünyevi ve
uhrevi her türlü nasibini O vermektedir. Ve zaten her şeyi ezelde bizzat O takdir etmiştir. O’nun mülkü
geniştir, hazinesi nihayetsizdir... Bizim hile ve hıyanete yönelmemiz, haset ve enaniyete düşmemiz, sadece
kendimize zarar verecek, belki başkalarını da huzursuz edecek ama Allah’ın takdiri ve taksimi asla
değişmeyecektir.
Öyle ise, Cenabı Hakkın hem imtihan, hem de ikram olarak bize verdiği bazı nimet ve faziletlere
sadece şükretmeli, ama asla şımarıklığa düşmemelidir.
Dinimize, davamıza ve cemaatımızın şah-ı manevisi olan Zat’a, açıkça düşmanlık eden kesimlerle...
Ülkemiz ve devletimiz aleyhinde gizli fesat ve hıyanete yönelen kimseler dışındaki insanlara... Ve hele
Müslümanlara ve özellikle davamız mensuplarına hakaret ve hıyanete girişmek... Şeytanlara, şer odaklarına
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ve münafıklara karşı kullanmamız gereken kin ve nefreti, Müslümanlara ve masum insanlara yöneltmek,
koyu bir gaflet ve enaniyet alametidir ve oldukça çiğ ve çirkin hareketlerdir.
Bu konuda, bir an evvel işini bitirsin ve işkence etmesin niyetiyle, yüzüne tüküren düşmanını salıveren
ve "O' nu dinim için değil de nefsim için öldürmekten çekindim" diyen Hz. Ali'den alınacak çok dersler vardır.
Bu durumlardan kurtulmanın ilk şartı ise, önce şeytanın atından inmek ve takdire teslimiyet
göstermektir.
"Bir ben varım, bir de bendelerim" enaniyetine, bazen bir tarikat şeyhi ve müritleri,..
Bazen bir meşrep ağabeyi ve müntesipleri, ... Bazen bir yazar-hatip ve izleyicileri...
Bazen bir hizip başı ve hizmetçileri... düşebilmektedir.
Bu enaniyet, ilim ve irşat ehli bilinen kimselerde kökleşirse, Şeytaniyete... Kral, Sultan, başkan gibi
şahsiyetlerde yerleşirse, Firavniyyete dönüşmektedir.
Bu tipler kendilerini "seçkin kul” olarak görmekte, mümkün mertebe gizli yapmak şartıyla hile ve
haksızlıkların, fitne ve fesatlıkların kendilerine zarar vermeyeceğini ve bütün günahlarının zaten bağışlanıp
affedileceğini düşünmektedir.
Bunların sözleri hakaret, sohbetleri gıybet, siyasetleri hıyanet ve tabi seviyeleri de sefalettir... Bunlara
göre, vefakârlık, fedakârlık ve cefakârlık enayiliktir. Ahmak kimselerin sığındığı, sadece edebi kıymeti olan
boş değerlerdir.
Oysa, insana yakışan acziyetini ve zafiyetini görmek... Kusuru ve kabahatini kabullenmek... Beceri ve
başarılarını Allah'tan bilmek... Rabbinin verdiğine ve vereceğine kanaat etmek... Ve özellikle haset ve
hıyanetten mutlaka vazgeçmektir.
Konumuzla ilgili bir hadis-i kutsiyi özellikle hatırlatmak istiyorum: "Azamet (Benlik ve büyüklük
taslamak) Benim “İzar''ım (elbisem), Kibriya (Kendini herkesten üstün görmek ve gururlanmak) ise Benim
"Rıda” m (paltom-abam) dır. (Yani azamet ve kibriya sadece bana yakışan sıfatlardır) Bu nedenle her kim bu
iki hususta bana ortak olmaya yeltenirse (Benlik ve büyüklük güderse) onun belini kırarım"105
Bazıları da:
"Ben çok akıllıyım... Nice sırlara vakıfım... İçki, kumar, zina gibi günahları yapmamışım... Namazımı
orucumu hiç aksatmamışım.... Öyle ise her şerefe, herkesten önce ben layıkım... En doğru kararı ben alırım
... Zira, belli ki ben ilahi bir korunma ve bağışlanma altındayım..!" diye düşünerek... Yani Allah’ın verdiği bazı
faziletleri, işleyeceği rezaletlere gerekçe göstererek "enaniyet“ yapmakta ve bu konuda kendisini haklı
göstermektedir.
Bu durum, tam bir şeytan mantığıdır... Zira iblis de aynı düşünce ve gerekçelerle sapıtmıştır.
Çok yüksek ilim ve bilgilere vakıf bulunanların ve uzun zaman ibadet ve hizmetle meşgul olanların
artık enaniyete kapılmayacağı ve sapıtmayacağı zannı yanlıştır ve çok önemli bir Zatın şu sözleri bu konuyu
açıklamaktadır.
"Şeytan Allah'ı öyle bir bilir ki....'' Ama bu bilgiçlik O’ nu kurtaramamıştır.
Ve ah, keşke.... Bütün alemlerin sadece bir gölge ve görüntüden ibaret olduğunu... Ve bu geçici
gölgeler için hırs ve haset etmeye ve bu yüzden başkalarına hıyanet ve hakarete yönelmeye
değmeyeceğini... Ve zaten takdir ve tayin edilenin de asla değişmeyeceğini düşünebilsek... Ve bu gerçeği
içimize sindirip iyi niyet ve istikamet üzerinde sabredebilsek....
Ve ah keşke yanlışlarımızı fark edip vazgeçebilsek...
Konuyu kısa bir şiirle kapatalım.

Mekânı bir satıh, zamanı vehim
Dünyanın aslı ne? ... Anlatması zor...
İnsanlık sadece bir zanna teslim
105
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Bütün bir kâinat, muşamba dekor!
Kader sahnesinde, rolden ibaret
Hayat dedikleri, kuruntu, gayret
Hakikatı, hikmet gözüyle seyret
Bu alem ne imiş, bir bilene sor ..!
Anla ki Ahed kim ve Ahmet kimdir?
Her şey "Hu" ya mahkûm, o tek hakimdir.
İnsanın özü muhabbet Şeytanın kin'dir
Sen sen ol her şeyi, yine hayra yor !..

 ONURLU YAŞAMA YOLLARI
Bazen Hoş görelim, Bazen boş verelim;
Aman bazen da coşu verelim!
His ve heves dürtüsüyle yapılan bazı davranışlarımızın tekrar edildikçe alışkanlık haline geldiği. Bu
alışkanlıkların toplamının da zamanla ahlakımızı ve karakterimizi şekillendirdiği ilmi bir gerçektir. Birçok
dinde veya felsefi düşüncede, bazı davranışların sıkça tekrar edilmesi, onun huy edinilmesi içindir. Ve
unutmayalım ki, iyi veya kötü huylarımızın, olgun veya olumsuz davranışlarımızın toplamı: Kendimizin,
değerimizin ve insanlık derecemizin göstergesidir.
Öyle ise, huzurlu ve hayırlı bir hayat yaşamak.. İmrenilen ve saygı gösterilen bir insan olmak için önce:


Sevilen ve şikâyet edilen yanlarımızı



Yararlı ve zararlı huylarımızı



Bize mutluluk veren ve strese sürükleyen davranışlarımızı belirlememiz gerekir.

Sonra, geliştirip güçlendirmemiz veya mutlaka değiştirip düzeltmemiz gereken huylarımızı, önem ve
öncelik sırasına koyup; özellikle kötü huy ve davranışlarımızın tuzağından ve tutsaklığından kurtulmaya
girişmelidir.
Bazı sorunlarımızı ve başka insanların bize verdiği sıkıntıları bahane ederek; çiğ ve çirkin davranışlara
devam etmek, en azından basitliktir ve nefsimize esarettir.
Kaldı ki, çeşitli sorunlar, sıkıntılar; dert edindikçe derinleşecek... Ama bunları hoş görmeye, boş
vermeye ve “vardır bir hikmeti... bu da geçer Ya hu!..” diyerek; kader çerçevesinde değerlendirmeğe
yönelirsek, bize saldıran stres canavarının küçüldüğü ve mutsuzluğun ve umutsuzluğun bir nevi huzura
dönüştüğü görülecektir. Yani başımıza gelen olayların mahiyeti, bizim onlara bakış açımıza göre
şekillenmekte ve değişmektedir.
Şimdi daha huzurlu ve onurlu yaşamak ve mutluluğu yakalamak için bir kısmını çok acı ve pahalı
deneyimlerle öğrenebildiğimiz bazı prensipleri sizlerle paylaşmak istiyorum.


Sizi ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayın!

Ne din’i ne de uhrevi yönden sorulmayacağınız, sorumlu tutulmayacağınız konulara karışmayın...
Yardımcı olmayacağınız, üstelik alakasızlık ve ahmaklıkla suçlanacağınız şeylere bulaşmak: vaktinizi,
emeğinizi ve potansiyelinizi boşa harcamaktır, durduk yere psikolojinizi bozmaktır.
Bu dediğimiz. Kendisinden başkasını düşünmemek, kimseye yardım etmemek, sorumluluklarını yerine
getirmemek şeklinde anlaşılmamalıdır.
“Felaha ulaşacak (ve huzurlu yaşayacak) olanların bir özelliği de:
Onlar (lağviyattan) gereksiz ve ilgisiz işlerden, boş ve nahoş sözlere girişmekten uzak durmaktadır.”106
Hadislerde “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerden uzak durması ve bilgiçlik taslamaktan
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sakınması, aklının ve ahlakının olgunluğuna alamet” sayılmıştır.


Basit şeyleri kafaya takmayın!

Sorunlarımızı da, sorumluluklarımızı da önem ve öncelik sırasına koymalı, küçük sorunları büyültüp
başımızı ağrıtmamalıdır. Pek çoğumuz, hayat enerjimizi, bir sürü basit problemi dert edinerek
harcamaktadır..
Bu kendimizi ve potansiyelimizi israftır.. Bir insan, herkesten önce kendisine acımalıdır.
“De ki: Ey nefislerini (potansiyelini) kendisi aleyhine israf etmiş kullarım!..”107 Ayeti bu konuda
bizleri uyarmaktadır.
Bir şoförün trafik hatasına, araba beklerken birisinin yerini almasına, çocuğunun çay bardağını
kırmasına, hanımının yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırmasına, Görgüsüz birisinin canını sıkmasına…
Hemen kızıp köpürmek, üzülüp küsmek ve haddini bildirmeğe yeltenmek, elbette kendimizi israftır. Ve
karşımızdakine de insafsızlıktır..
“Rahmanın (akıllı ve hayırlı) kulları, gezip dolaştıkları yerde, münasip ve mütevazi yürürler..
Bilgisiz ve görgüsüz kimseler, kendilerine sataştıklarında onlara: Selametle (barış ve güvenlik
içinde olun..)! derler..”108 ayeti kulağımıza küpe olmalıdır.


Karşılaştığınız sıkıntı ve saldırıların, hastalık ve haksızlıkların geçici olduğunu hatırlayın!..

Hayatımızda asla bitmez ve baş edilmez zannettiğimiz nice musibet ve felaketler, gelip geçmiştir.
Şimdi sadece bir hatıradır. Öyleyse, bu sıkıntılar da, yakında atlatılacak ve unutulacaktır. Öyle ise elimizden
çıkan bir nimet veya fırsat için hayıflanmak.. Yahut başaramadığımız ve ulaşamadığımız şeyler için hayal
kırıklığına uğramak boşunadır. Gönlümüzü ferah tutmak ve gerekli tedbirleri aldıktan ve görevimizi yaptıktan
sonra işleri oluruna bırakmak, bizi huzura ve rahata kavuşturacaktır.


Ne yapacağınızı; His ve heyecanlarınızla, değil, akıl ve vicdanınızla kararlaştırın!..

Nerede savaşıp nerede sıvışacağımıza, Kiminle uğraşıp kiminle uzlaşacağımıza.. Nelere sıkıca
yapışıp, nelerin peşini bırakacağımıza; doğru karar verebilmek hayatımızı anlamlı ve başarılı kılacaktır.
Hz. Ali’nin dediği gibi:
“Konuşulacak yerde susmak korkaklık, susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır”
Bazen “(Tebliğ etmekle) Emrolunduğumuz Hakikatı (münkir ve münafıkların kafalarını)
çatlatırcasına haykırmak ve müşriklere aldırmamak ve bizimle alay ve hakaret edenlere karşı Allah’a
güvenip dayanmak”109
Ebu leheb gibi arsızlara ve karısı gibi huysuzlara karşı:
“Yuh olsun size, iki eliniz (ve diliniz) kurusun!.
(Şeytan ocağına) odun taşıyan kahpeler kahrolsun!”110 demek te lazımdır.


Hiç kimse ile ve hiçbir nedenle münakaşa yapmayın!

İnancımız ve insanlığımız gereği, tebliğ ve tavsiye lazım, ama münakaşa haramdır. Çünkü
münakaşada nefisler devreye sokulmakta, karşıdakine üstün gelme hırsı ortalığı kaplamaktadır. Peygamber
Efendimiz “Haklı bile olsa, münakaşayı terk etmedikçe kimse olgunluğa ve huzura kavuşamaz”
buyurmaktadır.
Bırakalım, başkaları haklı çıksın.. Münakaşayı onlar kazansın…
“(Olgun ve onurlu kullar) Yalan konuşmaz, yalancı şahitlik yapmaz ve boş beleş konuşmalara
(tartışmalara, sataşmalara) rastladıklarında vakarlı (ve ağır başlılıkla) oradan uzaklaşırlar”111 ayeti bize
ders olmalıdır.
Ve hele düşünün: sonu lüzumsuz ve huzursuz kavgalara, dargınlıklara sebep olacak yersiz ve
gereksiz tartışmalar yüzünden ne felaketler yaşanmıştır.
107
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İlgi toplamaya, öne çıkmaya ve kendinizi ispatlamaya kalkışmayın!.

Bu, hem başkalarının kıskançlığını artıracak, hem sizi kendini beğenen övünmeyi seven bir tip olarak
tanıtacak ve nefret toplayacaktır.
Bir yakınınız veya arkadaşınız başarılı bir iş yaptığında veya imrenilecek bir olay anlattığında, hemen
kendinizin de o sahadaki bir başarınızı veya kahramanlığınızı anlatma arzusu ve hatta o konuda bir yalan
uydurma dürtüsü, şeytandandır.
Bırakın başkaları öne çıksın.. Bırakın başkaları alkışlansın.. Bundan gocunmayın.. Sizin şerefinizin
rasgele insanların sevmesi veya övmesi ile artmayacağına inanın.. Kendinizi başkalarının terazisinde
tartmayın.. Vicdanınızla barışık yaşayın, yeter… Huzurunuzu, başkalarının sizinle ilgili notunda değil, kendi
ruhunuzda arayın..


Acılara, sıkıntılara, hastalıklara “manevi bir eğitici” olarak bakın.. Ve bunlarla birlikte

yaşamaya alışın!.
Çünkü dünya cennet değil, mihnet mekânıdır. Hayat bir imtihandır ve bu imtihanda neler sorulacağını
hangi sorunlarla karşılaşacağını belirleyen Allah’tır.
Elbette canınızı sıkan şeyler olacak.. Elbette hiç umulmadık sorunlar çıkacak.. Elbette her şey
umduğunuz gibi sonuçlanmayacak. Bunlar tabiidir, normaldir. Anormal olan, hayatı süt liman sanmaktır.
Üzülmek, endişelenmek, tedirginlik göstermek te doğaldır. Bunlar bir nevi savunma ve rahatlama
mekanizmalarıdır. Ama bunlara esir olmak, kendini yenilgiye kaptırmak yanlıştır. Bu dünya, her şeyi dert
edecek kadar önemli sayılmamalıdır.


İnsanların yanlış ve haksız tavır ve tutumlarının, perde arkasını görmeye ve mazeretlerini

çözmeye çalışın!
Belki onları bu tür davranışlara iten mazeret ve mecburiyetleri vardır.. Belki sizi yanlış anlamıştır. Belki
başka problemleri ve yoğun stresleri vardır da size çatmıştır.
Size karşı saygısızlık ve saldırganlık yapanları: Kendi çocuklarınızmış veya asla kıramayacağınız
yakınlarınızmış gibi bakın…
Bir tek yanlışı yüzünden kimseyi yargılayıp mahkûm etmeye kalkmayın…
Biraz ağırdan alan memura… İlgisiz davranan doktora… İsteğinizi geciktiren kapıcıya hemen
çıkışmayın… Haklı bir nedeni olabileceğini hatırlayın… O anda bir güler yüzün, tatlı sözün, gergin ortamı
yumuşatacağını unutmayın…
Elbette bilerek ve isteyerek yapılan ve toplumu tahribe çalışan haksızlıklar ve ahlaksızlıklar karşısında
susmak dilsiz şeytanlıktır.
Bizim anlatmaya çalıştığımız, şahsımıza yönelik hataların bağışlanması ve hoş karşılanmasıdır.


Başkalarının “savcısı” kendinizin ise “yargıcı” gibi davranın…

Tam aksine, kendinizi sürekli savunur, başkalarını yargılarsanız, hem zalim, hem huzursuz
olacaksınız. Evet, mutlu olmak ve olgunlaşmak istiyorsanız, başkalarını değil, kendinizi değiştirmeye
çalışmalısınız… Ve bunu başarma şansınız ve fırsatınız vardır… Ama muhatap olacağınız bütün insanları
değiştirip düzeltmeniz imkânsızdır.
Yağış ve sıcaklık gibi hava şartlarına ve tabiat ortamına göre kendimizi uyarlayıp ayarladığımız gibi,
diğer insanlara göre de kendimizi ayarlayacak ve uyum sağlayacak bir esnekliğe kavuşmamız lazımdır. Bu
durum, kendimiz kalarak, insanları idare etme sanatıdır… Çünkü herkesi bize göre ayarlamaya çalışmak;
Tabiatı değiştirmeye çalışmak gibi bir ahmaklıktır.


Fazilet ve şefkat göstergesi olan yeni ve insani davranışlar kazanın!..

a- Her gün birkaç yakınınızı ve arkadaşınızı telefonla arayıp hal hatır sorun.
Böylece dostluklar tazelenir. Kırgınlıklar giderilir. Sılai rahim yerine gelir.
b- Her gün bir iki memur veya esnaf tanıdığınıza ziyarette bulunun… Kısa bir “gönül alma” ve “Hak’ta
ve hayırda sabit kalma” sohbetinden ve kendisini sevip takdir ettiğinizi hatırlattıktan sonra ayrılın.
c- Her gün, devlet dairesindeki görevliden, kapıcınıza, hanımınızdan çocuklarınıza, bakkalınızdan

52

ayakkabı boyacınıza, size iyilik ve ikramda bulunan herkese, içtenlikle tebrik ve teşekkürlerinizi duyurun…
Teşekkür etmesini bilmeyen, terbiye edilmeye en muhtaç kimsedir.
d- Sık sık ve samimiyetle: Hanımınıza, çocuklarınıza ve dostlarınıza onları çok sevdiğinizi ve
beğendiğinizi söyleyip, ruhunu okşayacak ve size güvenini arttıracak şeyler konuşun!
Düğün taziyeleri, önemli günleri, mübarek geceleri vesile bilerek telefonla mesajlar gönderin…
Hatta bazı dostlarınıza kısa da olsa, mektuplar yazın… Unutmayın parasız veya çok ucuza da büyük
iyilikler yapılabilir…
e- En sevaplı sadaka, herkese ve güler yüzle selam vermektir.
Selam, en etkili sevgi ve barış elçisidir.
Hiçbir işimiz yoksa bile; hem yürümek, hem de karşılaştıklarımıza selam vermek hayırlı işler ve iyi
günler dilemek için dışarıya çıkmamız bir fazilet ve fedakârlık gereğidir.
Sakın aklınızdan çıkarmayın; Her türlü niyet ve tavrınız, aynen size geri dönecektir. Siz başkalarına
karşı ne düşünüyor ve nasıl davranıyorsanız, aynısıyla size karşılık verilecektir. Huzuru da kusuru da
kendinizden bilin!
f- Özür dilemekten çekinmeyin. Özür dilemek, helallik istemek bir olgunluk alametidir. Ve hele size
karşı yapılan yanlışlık ve haksızlıklar için yapılan özürleri sakın geri çevirmeyin. Affetmek, hoş görmek
şereftir, yüceliktir. Hor görmek, kin gütmek ise, hafifliktir, basitliktir.
g- Sevgi ve barış elini, önce siz uzatın… Bağışlayacak ve dostluğa yeniden başlayacak kadar güçlü
olduğunuzu ispatlayın…
Ve tabii her türlü iyi niyetinizi tepeleyen ve ters tepki gösteren fıtratı bozuklardan uzaklaşın!..
Her insanın, hataları yanında hayırlı yanları; Kötülüklerine karşılık, kabiliyetli tarafları olduğunu da
kabul ederek, onları kökten dışlamayın… Zararlı tavırları yüzünden, yararlı taraflarını, yetenek ve
kazanımlarını katletmeye kalkışmayın…
Hatalarını düzeltmek ve değiştirmek istediklerinize, önce hayırlı ve başarılı taraflarını tebrik ve takdir
ederek söze başlayın…
Yani önce yıkayıp hazırlayın, sonra haşlayın!..


Tenkitten, terslenmekten ve hatta terk edilmekten korkmayın!...

Ders almasını bilenler için, tenkitler bir nevi terbiye ve ahlaki tedavi vesilesidir. Sen kendine
güveniyorsan

ve

vicdanen

rahat

bulunuyorsan,

başkalarının

tenkidi

de,

tebriki

de,

sizi

fazla

ilgilendirmemelidir. Size yönelik övgülerinde, sövgülerinde aslında bunları yöneltenlerin niyetinin ve
seviyesinin bir göstergesi olduğu bilinmelidir.
Herkesi memnun etmek mümkün değildir. İnancın ve vicdanınla barışık olman yeterlidir. Kendimizi
insani ve İslami değerlere göre ayarlamanız gerekir. Böyle olduktan sonra, başkalarının size yönelik yergisi
de, yargısı da sadece manevi bir uyarı olarak görülmelidir.
Ani bir nefsi müdafaa hırsıyla harekete geçmek, daha ağır karşılık vermeyi ve haddini bildirmeyi
düşünmek, sizin manevi enerjinizin mutluluk emeklerinizin boşa harcanması demektir.
Stres ve gerginlik; insan psikolojisini yıpratan ve ruh sağlığını hırpalayan en etkili sebeplerdir.
Dinimize,

devletimize,

milli

geleceğimize

ve

güvenliğimize,

namus

ve

haysiyetimize

ve

mukaddeslerimize yönelik kasıtlı saldırılar dışında, nefsimize zor gelen bazı tenkit ve tecavüzleri hoş görmek
ve boş vermek gerekir… Rahmetli Üstadım Palu’lu Hacı Haydar Efendi Hazretlerinin, dediği gibi: Bir
kulağınız ağır, öteki kökten sağır gibi davranmak… Ve cahillerin sataşmalarını evcil hayvanların hırlaması
yerine koyup savuşmak pişkinlik ve erişkinlik alametidir.


Herkese, her halde ve rasgele iyilik yapmak için çırpının!..

Tanıdık, tanımadık her insana ve her mahlûka iyilik yapmaya ve yardımcı olmaya çalışın…
İyilik ehli, yararlı yemleri denize atıverir. Atalarımızın dediği gibi: Balık bilmese de, Halık bilir…
Hz. Peygamber Efendimiz “Herkese iyilik yapınız… Bazıları belki o iyiliğe layık bile değildir, ama böyle
davranmakla siz “iyilik ehli” sayılırsınız.” Buyurmaktadır.
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Unutmayın ki, iyilik, hiçbir karşılık beklemeden yapılandır. Aksi halde, bir alışveriştir, bir dünyalık
yatırımdır.
Özellikle sakat, sahipsiz, çaresiz, ihtiyar, hasta insanlara, bütün hayvanlara, ağaçlara ve doğaya sahip
çıkmak, katkıda bulunmak ve bütün bunları gösteriş ve reklâm amacıyla değil, vicdani sorumluluk
duygusuyla yapmak lazımdır.
“Köy değiştirmekle, huy değiştireceğinizi” sanmayın!
Çünkü her gittiğiniz yere kendinizi de götüreceksiniz. Huysuz, uyumsuz ve huzursuz tavırlarınızla
birlikte gideceksiniz… Öyle ise aradığınız ve arzuladığınız mutluluk ortamına ulaşmak için mekânınızdan
önce ahlakınızı ve bakış açınızı değiştirmelisiniz.
Eğitim görmek, manevi terbiye edilmek, ilim öğrenmek, ticaret ve gezip eğlenmek için elbette
seyahatler gereklidir ve güzeldir. Ama mutluluk için bunlar yeterli değildir. O’ sizin elinizdedir. Köy
değiştirmekle huy değiştirmek mümkün değildir.


Bütün yaratılanlarda ve tüm yaşanan olaylarda, Allah’ın tecelli ve takdirini görmeye ve

ondaki hikmeti sezmeye odaklaşın!
Canlı ve cansız bütün varlıkları ve tüm olayları yaratan, bizzat ve her an Cenab-ı Hak’tır. Ve Allah’ın
yarattığı her şeyde ve her hadisede nice hikmet ve hayırlar vardır. Felaket ve musibet gibi görünen şeylerin
arkasında bile, büyük sırlar saklıdır. Bazı çirkinlikler ve eksiklikler dahi ilahi güzelliklerin daha iyi anlaşılması
için birer vasıtadır. Her olaya, bu kutsal ve ruhsal yönüyle yaklaşan ve imtihan sırrını yakalayan kimse artık
olgunluğa ve mutluluğa ulaşmıştır.


Sizi kızdıran yakınlarınıza… Canınızı sıkan insanlara, başka bir gözle bakmaya, hiç

kıramayacağınız ve asla kızmayacağınız birisinin yerine koymaya çalışın!
Onları, bir anlık; kötülük düşünmeyen masum bir “çocuk” kabul edin…
Veya bunamış, ne yaptığını bilmeyen bir “ihtiyar” zannedin…
Hatta davranışlarından sorumlu olmayan ve karşılık verdiğinizde ayıplanacağınız bir “deli” olarak
değerlendirin…
Dahası; O kişiyi, sizi ahlaken terbiye ve tedavi etmekle yetkili bir “veli” zat yerine koyup, öyle karşılık
verin…
Böylece, hem kendinize hem karşınızdakine daha ılımlı ve daha saygılı bir tavır gösterecek ve çok
engin ve zengin bir iç huzuruna erişeceksiniz!..
Oysa kızıp köpürdüğünüzde, hem maneviyatınıza, hem de muhatabınıza zarar vereceksiniz.


Başkalarının karar ve kanaatlerinde de doğruluk payı arayın ve onlardan yararlanmaya

bakın!
Her farklı görüş ve yaklaşımda, az da olsa sahip çıkılacak ve saygı duyulacak bir taraf mutlaka vardır.
Kökten reddetmek yerine, çay’ın kumlarında süzgeçle altın tanecikleri arar gibi, doğru ve değerli yönlerini
ayıklamak, yanlışlarını sonra ortaya koymak daha insaflı ve insancıl bir davranıştır.


Bu akşam ölecekmiş gibi davranın!

Her doğan gün bize yeni bir fırsat daha verilmiştir. Çünkü bugün dünyadaki son günümüz olabilir.
Bugün öleceğini ve her şeyini bırakıp gideceğini bilen bir insan; nasıl kul hakkından, kalp kırmaktan… Çalıp
çırpmaktan ve her türlü günahtan sakınır… Hak’ka ve halka zulmedenlerden uzaklaşır… Çevresinden,
hakkını yediklerinden, kötülük ettiklerinden, iyilik gördüklerinden, helallik alır… Ve olanca samimiyet ve
gayretiyle ahirete hazırlanırsa, bizim de öyle davranmamız gerekir. Çünkü bu akşam öleceğimiz ihtimali,
yarını görebileceğimizden çok daha yüksektir. Dün taziyesini yaptığın, bugün cenazesine katıldığın
arkadaşların ve tanıdıklarının kurtulamadığı bu son, seni de beklemektedir.
İnsan ölümü düşündüğü kadar, günah ve haksızlıktan sakınır. Günah ve kötülükten uzaklaştığı kadar,
gönül huzuruna ulaşır. Artık kabir ona cennet kapısı, ölüm ona sonsuzluk şarabıdır.


Ruhunuzla barışın, vicdanınızla baş başa kalın!

Sizi ruhen dinlendirecek ve nefsinizi dizginleyecek ibadetlere vakit ayırın… Kur’anı ve kutsal
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kaynakları dikkatle okuyup tezekkür… Kâinatı ve mahlûkatı ibretle düşünüp tefekkür… Rabbınıza ve O’nun
ihsan ve ikramına gönülden teşekkür etmeye çalışın… Kendinizi ve keyfinizi aşmaya bakın… Manen
derinleşmeye ve ahlaki bir disipline girmeye ve yükselmeye uğraşın ve sonsuzluğa hazırlanın…


İmtihanda olduğunuzu unutmayın!

Her yerde ve her halde imtihandasınız… Unutma, her an Allah’ın huzurundasın!..
Alacağın artı ve eksi puanların toplamı, senin ahiretteki yerini ve dereceni oluşturacaktır.
Varlık ve rahatlık verilirse, şımarmamalı… Darlık ve sıkıntı gelirse şaşırıp sızlanmamalısın…
Kur’an da örnek gösterilen komutan Calut gibi; Biat ettiğin liderin, itaatle görevlendirildiğin cihat emirin,
mürşid-i kâmilin veya özel ekip reisin de: Seni pişirmek, çıbanlarını deşmek ve yetiştirmek üzere tecrübe ve
terbiye edebilir.
Vefakârlık ve fedakârlık seviyeni, sabır ve teslimiyet dereceni, yük taşıma ve zorluklara dayanma
kapasiteni, beceri ve başarı yeteneğini belirlemek ve geliştirmek ve sonunda ayna tutup seni sana göstermek
için; nefsine ağır gelen bazı teklif ve tavsiyelerde bulunabilir.
Sonuçta;
Fedakâr kazanır; fırsatçı ve sahtekâr kaybeder…
Cefakâr kazanır; calkazan ve riyakâr kaybeder.
Vefakâr kazanır; Hain ve hilekâr kaybeder.
ŞİİR
Derici, sevdiği deriyi döver
Hiç, kedi postundan, kemer olur mu?
Terbiyesiz deri, çirkefe döner
Zahmetsiz, külfetsiz; hüner olur mu?
Damlayı geçmemiş, derya arzular
Masiva peşinde, Mevla arzular
“Dava! Dava!” diye, dünya arzular
Güneşe dönmeyen, kamer olur mu?
Ruhuna yönelip derinleşmeden
Çıbanlar deşilmez, irinleşmeden
Sabırla yanıp, serinleşmeden
Çiğ et pişmedikçe, döner olur mu?
Umreye milyar ver, fakire kuruş
Bin türlü naz ile, bir sahte duruş
Önce içindeki gâvurla vuruş
Nefsini yenmeyen, tam-er olur mu?

 VİCDANİ DÜRÜSTLÜĞE ULAŞILMASI
Vicdan: Şeytani kuruntulardan, hayvani arzulardan ve nefsanî amaçlardan ayrı ve arınmış olarak,
insanın kendi iç dünyasında fark ettiği Rahmanî bir duygudur. Hayra ve Doğru'ya yönlendiren Rabbani bir
olgudur. Hak ile batılı, yararlı ile zararlıyı ayırt eden, kalbi ve ruhani bir bulgudur.
Yani, iyilikten manevi lezzet alan, kötülükten ise elem ve nefret duyan, hevai değil, Hüdai bir
durumdur.
Arapça da "insanın kendisi ve öz benliği" anlamına gelen, "Nefs"in, Kur'anın ifade ve işaretine göre, iki
yönü bulunmaktadır.
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1- Nefsin "Hevai" yönü, "Tuğyan" (isyan ve azgınlık) tır.
2- Nefsin ruhani ve rahmani yönü ise "vicdan" dır.
"Kendi hevasını (nefsanî ve şeytani arzularını) ilah edinmiş kimseleri, görmez misin?"112
"Allah onların kalplerine mühür basmıştır. Çünkü onlar nefs-ü hevalarına tabi olmuşlardır."113
"Eğer Hak, onların hevalarına uysaydı, şüphesiz yerde ve göklerde bulunan herkes (ve her şey)
fesada uğrardı."114 ayetlerinin haber verdiği gibi, nefsin hevasına ve günah arzularına uyanlar, giderek
"küfran ve tuğyan çukuruna" düşerler.
Ancak, "İnsana Allah’ın kendi ruhundan üflediği"115 öz cevherine, kalbi ve akli güdülerine bağlı
kalanlar ile, "Nefse (hem) fücurunu (küfür ve kötülük yapmayı) hem takvasını, (haramdan, haksızlık ve
hayâsızlıktan sakınmayı) ilham edene"116 uyarak hidayet ve istikamet yolunu tutanlar ise, "vicdan
olgunluğuna" erişirler.
Evet, vicdan; kalbe doğan Rabbani ilham'a ve rahmani ihtar'a (uyarıya) kulak vermek ve ona göre
hareket etmektir. Zira vicdan bir nevi, Allah’ın sesi ve hakikatin göstergesidir...
Zahirde İslam’ın genel prensiplerine, özünde ve özel tercihlerinde ise vicdanının sesine dikkat ve itaat
etmek, manevi hayatımızın sigortası gibidir.
Zira nefsini günahlardan temizleyen ve manevi hastalıklarını tedavi edenlerin felah'a,
ulaşacaklarını, kalbi yaralarını ve gizli günahlarını bile bile örtüp hevai nefsin hizmetine girenlerin ise,
felakete uğrayacaklarını Kur’an haber vermektedir.117
Vicdan; imanın en hassas terazisidir. Bir kimse nefsü hevasına uyarak işlediği gizli - açık günahlardan
dolayı pişmanlık ve vicdan azabı duyuyor ve bu kötülükleri terk ve tevbe etmeyi düşünüyorsa, bu durum o
insanda imanın bulunduğuna bir alamettir. Yok, eğer, her türlü rezalet ve hıyaneti işlediği halde, hiçbir kalbi
sıkıntı ve sorumluluk duymuyor, zerre kadar vicdan azabı dahi çekmiyorsa, iman onu çoktan terk etmiştir.
"(İşlediği kötülüklerden ve yerine getirmediği ibadetlerden dolayı) Kendisini şiddetle suçlayan,
kınayan (ve kurtulmaya çalışan) nefse (vicdana yemin olsun ki)"118
"Cihattan geri kaldıkları, için bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeğe başlamış ve
nefisleri (vicdanları) kendilerini sıktıkça sıkmıştı."119 gibi ayetler, suçunu ve sorumluluğunu fark etmeye
yönelen kimselerin (nefislerin) "vicdan duygusunu" dile getirmektedir.
"Şunu yap; doğru ve hayırlıdır. Bunu yapma, yanlış ve zararlıdır!" şeklindeki vicdanın sesine ve
rahmanın uyarı sinyallerine karşı, Şeytanın yaygın hilesi: "Vicdan bastırma girişimleri" şeklinde kendini
gösterir.
"Haram ve haksız yollarla kazandığı milyarların cüzi bir bölümünü sadaka vermek ve hayır
kurumlarına sarf etmek."
"Terk ettiği siyasal ve sosyal vecibelerin yerine, cami derneğinde hizmet yüklenmek."
"Reklam edip oy verdiği ve iktidara getirdiği zalim ve hain yöneticilerin korkunç tahribatına ortak
olmanın vebalinden, onlara bir - iki tayin yaptırmak veya özel okul izni çıkartmak suretiyle kurtulacağını
düşünmek."
"Hakkını yediği, hakaret ve hıyanet ettiği kimselere borcunu ödemeden ve gönüllerini razı etmeden,
göstermelik bir tavırla, "Ben Hacca gidiyorum, hakkını helal et" demek."
"Haram ve günah olduğunu bildiği ve vicdanı izin vermediği halde, bazı hoca efendilere eksik ve yanlış
sorular yönelterek yapacağı yanlış işlere fetvalar üretmek bu tür vicdan bastırma" girişimlerine birer örnektir.
Hâlbuki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, sahabeden Vâbise bin Ma'bed'e: Müftüler sana fetva
112
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verseler de, verseler de, verseler de (3 sefer tekrar ederek) sen yine fetvayı kalbinden iste (vicdanının sesine
kulak ver)"120 buyurmuşlardır.
Çünkü "günah kalplere sıkıntı veren (ve vicdanı rahatsız eden) şeylerdir."121
Şüpheli şeyleri terk etmek imanın kemalidir.
Devamlı vicdanıyla ters düşenlerin ve bile bile günah işleyenlerin, zamanla iman dengeleri yozlaşmaya
ve vicdan terazileri bozulmaya başlar. Müşteri aleyhine yanlış tartsın diye, sürekli ayarıyla oynanan ve
bozulan el kantarları misali, artık sahibi istese de hiç bir şeyi doğru göstermeyen laçka bir araç durumuna
gelir.
Bu gibi kimseler sonunda "güzel düşünme, doğru karar verme ve akletme" yeteneklerini de yitirir.
Çoğunun zannettiği gibi "akıl" ile "zekâ ve hafıza" aynı şeyler değildir. Kur'anın öğretisine göre, Nefsü
hevaya tabi olmak ve günahlara dolmak akılsızlığı, İslam’ın prensiplerine ve vicdanın sesine uymak ise
“akıllılığı ve basiret açıklığını” netice verir. Yani zekâ herkeste, ama akıl sadece iman edenlerde bulunabilir.
Allah kafirleri "Onlar akletmiyen bir topluluktur" şeklinde vasfetmektedir.122
Akıl, kafa ile değil, kalp ile alakalı bir cevherdir.
"(Günah ve zulümle) sinelerindeki kalpleri körleşenler"123 artık gerçeği nasıl görecektir?
Böyleleri "kalpleri var (ama) bununla, idrak etmezler, gözleri var (ama) bununla (hakikati)
görmezler, kulakları var (ama) bununla (hayırlı daveti) işitmezler. Bunlar aynen hayvanlar gibidir..."124
Ancak, "heva"ya değil, “Hüda”ya tabi olan, kuruntulara değil, Kur’ana uyan ve vicdani kanaatine uygun
davranan kimselerin akılları artar, kavrayış kabiliyetleri kuvvet kazanır... Ve bunlar, basiret ve feraset sahibi
olurlar.
"Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkar (kötülükten sakınırsanız, O size (Hak ile Batıl'ı,
Müminle münafıkı, hayırlı ile şerli olanı fark edip seçecek) furkan verir."125 ayeti, ancak takva
sahiplerinin furkan ve feraset ehli olacaklarını bildirmektedir.
"Müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar"126 hadisi de bu gerçeğe dikkatimizi
çekmektedir.
"İlim iki kısımdır. (Zahir ilmi yanında) birde kalp de hasıl olan bir batın ilmi vardır ki, işte asıl faydalı ilim
budur."127 hadisinde haber verilen vicdanın sesidir.
"Muhakkak benim ümmetimden ilham alanlar, özel ilime mazhar kılınanlar ve kendileriyle (manen ve
ruhen) konuşulanlar vardır ve kesinlikle Hz. Ömer de bunlardandır."128 mealindeki hadisi şerifler ibadet ve
istikamet ehlinin vicdan şuuruna ve furkan nuruna sahip olacaklarını göstermektedir.
Bediüzzaman Hz.leri:
"Vicdanın dört unsuru ve ruhun dört havassı (duygusu) olan:
1- İrade,
2- Zihin,
3- His,
4- Latife-i Rabbaniye'nin her birinin ayrı bir gayesi, görevi ve nihai hedefi vardır.
İradenin görevi ve gayesi: ibadetullahtır. (Allah'a ibadettir) Zihnin, marifetullahtır. (Allah'ı ve yaratılış
hikmetlerini bilmektir) Hissin, muhabbetullahtır. (Herkesten ve her şeyden çok Allah'ı sevmektir.) Latifenin ise
müşahadetullahtır. (Allah'ı görmek saadetine erişmektir)
Takva denilen Kamil ibadet, (Her konuda emir ve yasaklara göre hareket)
120
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tazammun (garanti) eder." buyurmakla vicdan ve ruhun hem mahiyetini hem de gayesini izah etmektedir.
Bu yüzden; Dinine ve davasına hıyanet eden, Dünyası için insanlara ve hele dostlarına haksızlık ve
hakarete yeltenen, gizli-açık günahlarla kalbini ve ruhunu kirleten ve sonunda vicdanını yitiren kimseler, İhlas
ve istikametten giderek uzaklaşırlar, Her türlü günaha ve zulme bulaşırlar, Ahireti düşünmek, Allah'ı sevmek
ve nihayet Rabbını görmek saadetinden de mahrum kalırlar.
Öyle ise, Dürüst ol!
"Emrolunduğun gibi, dosdoğru ol"129
Doğruluk emniyet, yalancılık hıyanettir. Tatlı yalanı acı gerçeğe değişenler, haksız ve haram kazancı,
hayırlı bir kanaatten üstün görenler, şerefsiz bir hayatı, onurlu bir ölüme tercih edenler, asla "emin kişi"
olamazlar. Emin olmayanlar ise Mü'min sayılmazlar.130
Değerli olmak istiyorsan dürüst ol!
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ne (kendi nefsinin ne çevrendekilerin) heva ve heveslerine
uyma!"131
Ve hele dürüstlük rolü oynayıp sakın eğrilik yapma! Yanlışlarını ve yalanlarını doğruluk ve samimiyet
perdesi altında yutturmaya kalkma!.. Özün sözüne, için dışına, niyetin gayretine uygun olmadıkça dürüst
sayılmazsın...
Zira "yanlışın en tehlikelisi, doğruya en yakın olan yanlıştır. Çünkü doğru ile karşılaştırılma ve doğru
diye yutturulma ihtimali çok fazladır."
Sahtekârlığın en tehlikelisi de, dürüstlük ve samimiyet görüntüsü altında yürütülmeğe çalışılandır...
Evet, "Herhalde doğruluğa devam edin ve sakın (Hak, hukuk) bilmezlerin yoluna gitmeyin!"132
Dürüstlük; imandır, insanlıktır... İnsanlığı terk etmeyin...
Biliyorum, yalanların ve haramların yaygın olduğu bir ortamda... Haksızların ve ahlaksızların saygın
bulunduğu bir toplumda dürüst olmak ve doğruları savunmak, "ateşi avucunda taşımak"133 ve hatta güneşi
kucaklamak gibidir.
Ama değerli olmak kolay değildir. Dürüst insan, hiç bir şart karşısında, asla gerçeği yalana
değişmeyen kişidir. Kendisini doğrulara göre değil, doğruları kendisine göre değiştirmeğe yeltenenler ve
bunu alışkanlık haline getirenler, bir daha düzelmeyecek şekilde eğrilir ve eğrilik onun karakteri haline gelir.
Sen her şeye rağmen dürüst ol!..
Yalan şeytanın silahıdır. Doğruluk ise Müslüman’ın sığınağıdır. Bu yüzden "imanla yalan asla bir
kalpte beraber bulunmayacaktır"134
Şeytani arzularını insanlık onurundan üstün tutan, Nefsanî amaçları için yalanları ve sahtekârlıkları
araç olarak kullanan kimselerin, ne makbul bir inancı ne de müspet bir ideali yoktur. Bu tipler, hasbelkader
bazı yüksek makam ve menfaatlere otursalar da, onur ve olgunluk sahibi dürüst insanların karşısında
ezilmekten hiçbir zaman kurtulamayacaklardır...
Eğri-büğrü davranmaktan ve yalpalamaktan kurtul, artık Dürüst ol!
Sadece dostlarına değil, "Sana karşı dürüst davrandıkları müddetçe düşmanlarına karşı bile,
dürüst ol"135
Sen dürüst olmazsan, çevreni ve cemaatini doğruluğa iletemezsin... Sen, önce kendi nefsini düzeltip
değiştirmedikçe, başkalarını düzeltip değiştiremezsin... Yamuk insanlardan doğruluk isteyemezsin... Ayarı
bozuk terazinin, doğru tartmasını bekleyemezsin... Eğri cetvelle doğru çizgi çizemezsin... Hatta cetvel doğru
bile olsa, felçli ve titrek ellerden düzgün çizgi çıktığını göremezsin... Bu nedenle, hain alimlerden asil fetva,
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zalim hakimlerden de adil karar gözleyemezsin!...
Halkın eğrilerini kendi doğruları içinde eritemeyen ve bu maksatla halkın ilgi ve ihtiyaç kapısından girip
onların seviyesine inemeyen ve sonunda halkı hakka ve hayra iletemeyenlere "Lider" diyemezsin...
Bu anlamda demokrasi; Hakkın doğrularını, halkın arzuları haline getirebilme mesleği ve vesilesi
olarak değerlendirilmelidir.
Evet, hiçbir yerde ve hiçbir nedenle, doğruluktan ayrılma, dürüst ol!.. Vicdanınla barışık yaşa!...
Ahlakın yozlaştığı, ahlaksızlığın hoş karşılandığı ve yalancılığın yaygınlaştığı bir ülkede doğru
söylemek ve doğruları sahiplenmek ve gerçeğe davet etmek, yaz ortasında ve özellikle plajda kürk satmak
gibidir... Ama sabret, yakında sonbahar ve kış gelecek ve herkes üşümeye başlayınca ihtiyaç hissedecektir.
"Dürüst ol ve istikametle Allah'a yönel"136
Yalanla ve küfürle kirlettiğin dilinle, Allah’ın mübarek isimlerini zikretmek ve ayetlerini tilavet etmek
riyakârlığı yakışık mıdır?
Şöhret, şehvet ve servet putlarıyla kirlettiğin kalbine, Allah sevgisini sokmak iddiası mümkün ve
muvafık mıdır?
Yüksekçe bir dolaptaki "dolar"ları çalmak için, boyu yetişmeyince, Kur’an-ı Kerimi ayakları dibine
koyan kimsenin durumu seninkinden farklı mıdır?
Dava, dava diye dünyayı amaçlarsın l...
Mevla, mevla diye, Leyla’yı arzularsın...
Karaman’la Kayseri’yi yedin yetmez ki,
Tüm Konya’yı versek yine doymazsın!..
Gerektiğinde, nefsanî beklentilerinden ve dünyevi menfaatlerinden vazgeçeceğine ve taviz
vereceğine, vicdani ve insani değerlerini feda edenler!... Allah rızası için bir ibadet ve hizmeti kaçırdığında
zerre kadar üzülmeyip, müdürlük ve milletvekilliği fırsatı tehlikeye düştüğünde feryat edenler!... Dünyalık
tabuları ve talepleri için, en yakınlarını bile tepeleyip geçenler! Evet bunlar, akıllı geçinen ahmak kimselerdir.
Bu tipleri kürsülerde ve çay sohbetlerinde "Dava, ihlâs, fedakârlık" nutukları çekerken gören şeytan şöyle
diyormuş: "Bunlar benim ücretsiz kölelerimdir! ..."
Gönül yurdunda gerçek huzur ve hürriyete kavuşmak istiyorsan, önce "vahdet"e ulaş. Tevhid-i Kıble
edin.. Yalnız Allah'a yönel. Dikkat etmiyor musunuz? "Şayet Kâinatta Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı,
her şey fesada gider, alemin nizamı bozulurdu."137
Senin içindeki fesatlıkların ve ruhunda dinmeyen fırtınaların ve istikrarsızlıkların asıl sebebi, kalbini bir
sürü sahte mabutla doldurmuş olmandır. Vicdanının ayarını bozmandır.
Haydi artık, dürüst ol!. Kur’ana kulak ver... Çünkü "Kur'an bütün alemler için bir öğüt ve
hatırlatmadır. Ancak, Ondan sadece dürüst olanlarınız yararlanır."138
Dürüst olmak, vicdanıyla barışmaktır.
Dürüst olmak, değerli olmaktır.
Dürüst olmak, disiplinli yaşamaktır.
Dürüst olmak, doğruluktan ayrılmamaktır.
"Her kim "Rabbim Allah' tır" deyip sonra istikamet sahibi olarak dürüst ve dosdoğru yaşarsa,
Onlar için (ne dünyada ne de ahirette) asla korku ve keder yoktur."139
Dürüst olmak, dürüst yaşamak ve dürüst kalmak ise devamlı bir mücadele ve mücahede ister.
Şeytanla, nefisle, hava ve hevesle... kapışmak ve kozlarımızı paylaşmak ister. Yılgınlık gösteren yenilir,
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yorulan yolda kalır...
Yunusun dediği gibi "Taptuk Emre’nin tekkesine bile eğri odun giremezse", Peki ya Rabbülalemin’in
cennetine eğri adam nasıl girecek?
Öyle ise gel, Dürüst ol!..
Hakk'a dayan ve doğrul!..
Rabbine ve peygamberine karşı dürüst ol!...
Kitabına ve hükümlerine karşı dürüst ol...
Ülkene ve milletine karşı dürüst ol!...
Davana ve liderine karşı dürüst ol...
Teşkilatına ve cemaatine karşı dürüst ol...
Dostlarına ve sevdiklerine karşı dürüst ol...
Ailene ve kendine karşı dürüst ol!...
Çevrene ve cemiyetine karşı dürüst ol!..
Artık anlamış olman lazım...
Överken de, beddua ederken de dürüst ol!...
Severken de döverken de dürüst ol!..
Alırken de, verirken de dürüst ol!..
Vicdanınla barışık ol, huzur bul!..
Velhasıl, ey benim canım: "dürüst ol, kurtul!"

 Kur’an’a Göre Uşaklık Psikolojisi: KORKAKLIK, KOLAYCILIK VE
KAYPAKLIK ALAMETLERİ
Bugünkü ilmi ve teknolojik gelişmeleri, bilimsel deneylerle kanıtlanan sosyolojik ve psikolojik gerçekleri
Kur’an-ı Kerim açıkça anlatmaktadır. 1400 sene önceki cahiliye şartlarında yetişen, asla mektep-medrese
görmeyen Hz. Muhammed’in (SAV) bütün bunları kendi kafasından uydurması ve hepsinin aynen tutması
imkânsızdır. Öyle ise bu Kur’an her şeyi bilen Allah’ın kelamıdır ve insanlığa huzur ve kurtuluş mesajıdır.
Kuran’ı Kerim, sadece geçmişteki olayları ve insanları anlatan bir kutsal kitap değil; günümüzdeki
sorunları ve sahtekârlıkları da aydınlatan, gelecekteki sıkıntı ve sapıklıkları da hatırlatıp tedbir ve tedavi
yöntemleri sunan ilahi bir kaynaktır. Kur’an ayetlerini; kendi nefsimize, ailemize, ekibimize, cemaat ve
partimize ve tüm milletimize ve insanlık âlemine hitaben; her gün yeniden inen ve yol gösteren, psikolojik,
sosyolojik, ekonomik ve politik problemlerimizi hem teşhis eden, hem tedavi çarelerini öğreten bir hidayet
reçetesi olarak ve samimi bir ihtiyaç duyarak okuyup araştırmadıkça, ondan yararlanmamız ve felah’a
(kurtuluşa) ulaşmamız imkânsızdır. Asla unutmayalım ki, Kur’an’daki bütün kavimlerin ve peygamberlerin
ibretli hikâyeleri; aslında bizi anlatmaktadır, bize ayna tutmaktadır, günümüze ve gönlümüze ışık tutan mana
ve mesajlar taşımaktadır. Bu nedenle Kur’an: asla değişmeyen ve değerini yitirmeyen doğruların, asla
eskimeyen ve modası geçmeyen olgunlukların, asla zamana yenik düşmeyen ve çağ dışına itilemeyen en
güzel ahlak ve en mükemmel kuralların kitabıdır; çünkü her şeyi bilen ve belirleyen Allah’ın kelamıdır.
Günümüze her kesimde, her partide, her kavimde ve her dinde en sık rastlanan KORKAKLIK,
KOLAYCILIK VE KAYPAKLIK problemini ve bunun asıl nedeni olan UŞAKLIK-KÖLELİK psikolojisini,
Maide Suresi 21-26. ayetleri şöyle anlatmaktadır:
21. (Hz. Musa halkına dedi ki) Ey Kavmim, Allah’ın sizin için yazdığı (imtihan aracı ve hürriyet
diyarı olarak saptadığı) kutsal topraklara (Kudüs ve civarına) girin ve sakın gerisin geri arkanıza
dönüp (davanızdan vazgeçmeyin), yoksa hüsrana uğrayanlar olarak (haktan ve hayırdan) çevrilip
gidersiniz.
22. (Beni İsrail) Dediler ki: ey Musa, orada (o topraklarda) gerçekten cebbar (güçlü ve zorba) bir
topluluk vardır. (Onlarla mücadele etmeniz ve yenmeniz imkânsızdır) Onlar çıkmadıkça (oradan
uzaklaştırılmadıkça) biz kesinlikle oraya girmeye (yeltenmeyeceğiz), şayet (bir şekilde oradan çıkıp)
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boşaltırlarsa, biz (o takrirde) elbette girip (yerleşeceğiz).
23. (Bunun üzerine) Bu korkaklar (ve kolaycı kaypaklar) arasında bulunup ta, Allah’ın
kendilerine nimet (fazilet ve gayret) verdiği iki kişi, (İsrail oğullarına dönüp şunları) söylemişlerdi:
“(korkaklığa ve kahpelik yapmaya yönelmeyiniz, gevşeklik göstermeyiniz. Kutsal vatanınızı işgal
eden zalim ve zorba topluluğun) üzerine kapıdan (cepheden ve cesaretle hücum edip) giriniz. Böyle
(bir gayret ve hareketle) girerseniz, şüphesiz siz galip geleceksiniz. Eğer (sahte değil samimi)
mü’minlerseniz, sadece Allah’a tevekkül ediniz (şeytani kuşku ve kuruntularınızın peşinden
gitmeyiniz!”.
24. (Bütün bu uyarılara rağmen onlar) dediler ki: ey Musa, o (zorbalar) orada durduğu sürece,
biz hiçbir zaman asla oraya girmeyeceğiz (böyle bir tehlikeye göğüs germeyeceğiz). Bu nedenle, Sen
ve Rabbin gidiniz, ikiniz savaşıp (düşmanları bertaraf ediniz) biz burada (her türlü tehlike ve
tecavüzden uzak) durup (bekleyeceğiz).
25. (Bunun üzerine Hz. Musa) dedi ki: ey Rabbim (görüyor ve biliyorsun ki) ben gerçekten,
kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına malik değilim (sözümü geçirememekteyim) öyle ise,
bizimle bu fasıklar (ve sapıklar) topluluğunun arasını ayır(manı dilerim).
26. (Cenabı Allah) buyurdular ki: artık orası (huzur ve hürriyet ortamı) kendilerine kırk yıl
haram-yasak edilmiştir. (Korkaklıkları, kaypaklıkları ve kolaycılıkları yüzünden boyunlarına zillet,
esaret ve eziyet halkası geçirilmiştir.) Onlar yeryüzünde (çöllerde ve verimsiz vadilerde, şaşkın ve
perişan vaziyetle dolaşmayı (hak etmişlerdir). Sen de o fasık ve sapık topluluk için üzülmeyesin (ve
bizi yalnız ve yardımsız bıraktılar diye zaferden ümitsizliğe düşmeyesin.)
Bu ayetlerden anlaşılıyor ki: YAHUDİLİK; bir dine ve kavime mensubiyetten daha öte, azgın ve sapkın
zihniyeti anlatan bir kavramdır. Dünya hayatına ve rahatına tapınan, olabildiğince zevk almak ve keyfince
yaşamak peşinden koşan, bu şeytani amaçları uğruna her türlü haksızlığı ve ahlaksızlığı mubah sayan
mantığı taşıyanlar, Müslüman, Hıristiyan veya ateist de görünseler, aslında fikren ve fiilen YAHUDİ kafalıdır.
Bunun gibi; ırkçılık güden, İslam’ı ırkçılığın bir aksesuarı gibi gören, ahireti önemsemeyip bu dünyanın nimet,
servet ve lezzetlerinden azami yararlanmak için didinen herkes, Yahudiliğin tabii taraftarı durumundadır.
Daha açıkçası, Yahudilik insanlık bünyesinin nefsü emmaresi olmaktadır.
“Dinler arası diyalog”, “kültürler ittifakı”, “ılımlı İslam” safsatalarıyla, Müslümanları dünyevileştirme ve
“Siyonist sömürü düzenine uysal vatandaş haline getirme” çabalarında rol olanlar da, ismen ve resmen
olmasa da, fikren ve fiilen YAHUDİLEŞMİŞ İNSANLARDIR.
Bu ayetlerin bulunduğu 111. sayfanın başındaki:
18: Yahudi ve Hıristiyanlar: “Biz Allah’ın çocukları ve sevdiği (seçtiği dostları)yız diyorlar.”
Ayeti de, onların sahtekârlık ve istismarcılık psikolojilerini açığa çıkarmaktadır.
Şöyle ki:
a)

Önce Allah’a oğul isnat etmekle sapıtılmakta ve hâşâ Allah kendileri gibi bir beşer olarak

tanınmaktadır.
Kitabı Mukaddes “Karş. çıkış iv. 22-23’te “İsrail benim oğlumdur”
Yeramya xxxi, 9’da: “Ben İsrail’in babasıyım” gibi ifadeler, İncil ve Tevrat’ın nasıl tahribata
uğradığını, Hak dinin nasıl ırkçı emperyalizmin (Siyonizmin) şeytani hedefleri doğrultusunda çarpıtıldığını
ortaya koymaktadır.
b) Bu ayetler Yahudi ve Hıristiyanların samimiyetsizliklerinin ve sahteciliklerinin de ispatıdır.
Çünkü “Allah’ın sevdiği ve seçtiği dostları” olduklarını, dünya ve ahiret nimetlerinin kendileri için
hazırlandığını iddia eden bu insanlar, aslında cennet ve ebedi saadete giriş kapısı olan kabirden ve ölümden
şiddetle sakınmakta ve korkmaktadır.
“Dedi ki: Ey Yahudi (kafalı) olanlar, eğer siz, (bütün diğer) insanlardan ayrı (ve seçilmiş) olarak,
sadece sizlerin Allah’ın gerçek velileri (dost ve sevgilileri) olduğunuzu öne sürüyorsanız; o halde
(sonsuz ve kusursuz saadet diyarına ulaştıracak olan) ölümü temenni ediniz; eğer iddianızda sadık ve
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samimi iseniz (sizi cennet ve Allah’ın rahmet evine ulaştıracak ölümden asla ürkmez, hatta istersiniz.)
(Cuma Süresi: 6-7)
c) Yahudilerde gerçek bir Allah ve ahret inancı bulunmamaktadır. Onların dindarlık taslamaları, Allah’a
yakınlık iddiaları aslında;
1- Yaptıkları zulüm ve kötülüklerden dolayı oluşan vicdan azaplarını bastırmak
2- Yüzlerini kızartan ayıplarını kapatmak ve zevahiri kurtarmak amaçlıdır.
İnsanların gerçek imanları ve ayarları; zulmü ortadan kaldırmak ve adil bir düzen içinde
bağımsız yaşamak üzere çağrıldıkları CİHAD (küfür ve kötülükle mücadele) esnasında ortaya
çıkmaktadır.
Hz. Musa’nın:
“Ey kavmim, Allah’ın sizin için yazdığı (imtihan aracı ve hürriyet diyarı olarak saptadığı) kutsal
topraklara (Kudüs ve civarına) girin ve sakın gerisin geri arkanıza dönüp (davanızdan vazgeçmeyin)”
(Maide: 21) çağrısı karşısında Beni İsrail’in:
“Oradaki cebbar (güçlü ve zorba) topluluk çıkmadıkça, biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz”
(Maide: 22) yanıtını vermeleri, Yahudi zihniyetini ve dünya ehli insanların din ve devlet uğrunda, izzet ve
hürriyet yolunda ciddi ve cesaretli fedakârlıklara asla yanaşmadıklarını vurgulamaktadır.
Korkaklık ve kaypaklık, iman zafiyetinden ve dünya sevgisinden kaynaklanır.
“Andolsun, onları hayata karşı (diğer) insanlardan ve şirk koşanlardan (bile) daha ihtiraslı
bulursun. (Onlardan) Her biri, bin yıl yaşatılsın ister; oysa bunca yaşaması onu (dünyada vicdani,
Ahirette cehennemi) azaptan kurtaracak değildir. Allah, onların yapmakta olduklarını görendir.”
(Bakara: 96)
“Kendilerine; 'Elinizi (kötülüklerden) çekin, namazı kılın, zekâtı verin' denenleri görmedin mi?
Oysa (Hak ve adalet düzeni kurulsun diye) savaş(mak) üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup,
Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli bir korkuyla insanlardan korkuya kapılıp 'Rabbimiz, ne
diye savaşı üzerimize farz kıldın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?' diye (itiraz
etmektedir). De ki: 'Dünyanın metaı azdır, ahiret, ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma
çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.'” (Öyleyse bu dünya
tutkunuz ve zalim odaklardan korkunuz nedendir?) (Nisa: 77)
“Onlar, (sadık Müslümanlar) bazılarının kendilerine: 'Size karşı (güçlü düşmanlardan) insanlar
(aleyhinize) topla(n)dılar, artık onlardan korkun' dedikleri halde (asla korku ve kuşkuya kapılmadan)
imanları artanlar ve: 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' diyenlerdir.” (Âl-i İmrân: 173)
“(Münafıklar) Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden
değildirler. Ancak onlar ödleri kopan (korkak ve kaypak) bir kesimdir.”
“(Düşman tehlikesi karşısında korkak ve kaypak insanlar) Eğer onlar bir sığınak ya da (kalacak)
mağaralar veya kaçıp girebilecekleri yurtlar bulsalardı, hızla oraya yönelip koşuverirlerdi.” (Tevbe:
56-57)
Hak davanın sadıkları azın azıdır!
Cenabı Hakkın kendilerini Firavunun zulüm ve zilletinden kurtardığı, aylar boyunca kudret
helvası ve bıldırcın kızartmasıyla besleyip sakladığı binlerce Beni İsrail arasından Hz. Musa’ya destek
olan ve halkını bağımsızlık mücadelesi için gayrete çağıran sadece iki kişi çıkmıştır. Bunlar Maide
Suresi 12. ayetinde: “Onlardan on iki güvenilir gözetleyici (düşman topraklarına gidip bilgi ve haber
getirici nakib-casus kişiler) göndermiştik” diye belirtilen kimselerden sadık ve sağlam kalan iki
insandır. Kitabı Mukaddes, Sayılar XİV 6-9-24,30,38. bölümlerinde de bunlar anlatılmaktadır.
Ancak, ucuz ve uyuz karakterli, köle ve uşak zihniyetli basit insanlar:
“Ey Musa, Sen ve Rabbin gidiniz ve ikiniz savaşıp (düşmanları bertaraf ediniz). Biz burada (her
türlü tehlike ve tecavüzden uzak) oturup bekleyeceğiz.” (Maide: 24) demek küstahlığında
bulunmuşlardır.
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Bu tiyniyetsiz tipler; namaz kılmak, oruç tutmak, hacc ve ömre yapmak, ilim ve zikir
sohbetlerine katılmak gibi nefislerine kolay gelen ve herhangi bir tehlike arz etmeyen ibadetleri
emreden Allah’ı kabul ediyorlar da; CİHAD’ı, din ve dava uğruna fedakarlığı, mazlum halkların huzur
ve onurunu kurtarmak üzere rahatını ve gerekirse hayatını ortaya koymayı isteyen Allah’ı asla
tanımıyor, takmıyor ve Peygamberine “Bizim değil, senin Rabbinle gidip savaşınız”, eğer kazanır ve
galip çıkarsanız, ganimeti paylaşmak ve birlikte huzur içinde yaşamak için bizleri de çağırınız!..”
demekten utanmıyorlardı.
Bu sözler Allah’a olan imansızlık ve itimatsızlıklarını yansıtmaktaydı.
“Ey Musa, Rabbin o kadar güçlüyse, her şeye kadirse, vaat ettiğini yerine getirecekse, o zaman
bizim yardımımıza ve kendimizi tehlikeye atmamıza ne gerek var?!” anlamındaki bu sözler, elbette
korkaklığın, kolaycılığın ve kancıklığın ifadesi olmaktaydı.
Bugün ABD Siyonist Lobileri tertipli 28 Şubat tehditleri ve birtakım makam ve menfaat teklifleri
karşısında, haklı ve hayırlı davasından ayrılıp dönekleşen Türkiye dahil, 22 İslam ülkesini parçalayıp
Büyük İsrail hayaline hizmet için BOP eş başkanlığına getirilen kişilerin o gün Hz. Musa’yı yalnız
bırakan Yahudilerden ne farkı vardır?
Kölelik psikolojisi; aşağılık ve bayağılıktır!
Beni İsrail’in Hz. Musa öncülüğünde Mısır’dan ayrılıp Filistin’e doğru yol alırken, kendilerine
ilahi bir lütuf olarak günde iki sefer gökten bıldırcın kızartması ve kudret helvası gönderilmesine
rağmen “Biz ille de soğan, sarımsak, bezelye gibi sebzeleri özledik” diye tutturmaları ve ardından Hz.
Musa’ya “Sen git, Rabbinle birlikte savaş. Filistin’e yerleşen zorba kavmi çıkarabilirseniz, ardınızdan
geliriz” gibi küstahlıkları, aslında onların UŞAKLIK VE AŞAĞILIK PSİKOLOJİLERİNİ VE KÖLELİK
YAŞAMINI ÖZLEDİKLERİNİ yansıtmaktaydı. Sürekli Mısır’a dönme arzuları ve bağımsızlık için
mücadele ve özveriye yanaşmamaları, bu psikolojinin dışa vurulmasıydı. Bunlar kölelik ve esarette,
bir nevi şeytani rahatlık ve kolaylık bulmaktaydı. Nasıl olsa zalim yöneticiler, bunların yaşayacak
kadar karınlarını doyuracak, bu sorumsuzluk ortamında birtakım hayvani ve şehvani arzularını,
kaçamak yollu tatmin fırsatı yakalayacaklardı.
Bu nedenle “Onlar Firavunların emrine uymuşlar (zulmüne razı olmuşlar)dı.” (Hud: 97)
“Firavun ve avenesinin baskı ve barbarlığından korkuyor, (kuşku ve kuruntularının esiri
oluyorlar)dı.” (Yunus: 83)
“Firavun ve önde gelen yakın çevresinin ihtişam ve iktidarı, onların dünyalık imkân ve
saltanatları karşısında hayret ve hayranlığa kapılıyor ve bir nevi tapınıyorlardı.” (Bak; Yunus: 88)
“Firavunlar onları fırkalara ayırıp birbiriyle boğuşturarak güçten düşürdükçe ve onları
küçümseyip hakaret ettikçe, bu köle ruhlu insanların hürmeti ve itaati artmaktaydı.” (Bak; Kassas: 4)
Günümüzde zalim ve kâfir Amerika ve Avrupa’ya hayranlık duyanların, her türlü hakaretine rağmen
hala AB’ye girmek için can atanların, servet ve siyasete yön veren Yahudi Lobilerinin ve İsrail’in gözüne
girmek için çırpınanların; Milli, insani ve İslami amaçlı bağımsızlık ve kalkınmışlık mücadelesinden kaçıp
kaytaranların, evet hepsinin asıl psikolojik hastalığı bu KÖLE MANTIĞI VE GÜÇLÜLER TARAFINDAN
GÜDÜLME arzularıdır.
Allah korkusu olmazsa neler yapılır?
Her tavrının bir karşılığı olduğunun bilincinde olan ve Allah'a kavuşacağını bilen bir insanla, kimseye
hesap vermek zorunda olmadığını zanneden bir insanın davranışları arasında çok büyük farklılık
gözlenecektir. Allah korkusu olmayan ve hesap verme endişesi taşımayan bir insan fırsat buldukça ve
kanunlardan kaçacağına inandıkça her türlü kötülüğü işleyebilir, davasına ve vatanına hıyanet edebilir,
çıkarları için her türlü ahlaksızlığa göz yumabilir. Örneğin çok sıradan bir sebepten veya dünyevi bir çıkar için
"gözünü bile kırpmadan" adam öldürebilen hatta işte Irak’ta ve Afganistan’da olduğu gibi, milyonlarca
Müslümanın katline destek veren bir insan, bu cinayetlere Allah'tan korkup sakınmadığı için girişir. Çünkü
Allah'a ve ahiret gününe kesin bir bilgiyle iman etse, asla ahirette hesabını veremeyeceği bir zulme
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yönelmeyecektir.
Kuran'da Hz. Adem'in oğullarından örnek verilerek Allah'tan korkan bir insanla hain ve zalim bir insan
arasındaki keskin farklılığa dikkat çekilmiştir:
“Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak birer
kurban sunmuşlardı. Onlardan (iyi niyetli ve merhametli olan) birininki kabul edilmiş, (kötü niyetli
hain olan) diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka
öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder." "Eğer beni öldürmek için
elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben,
âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." (Maide Suresi, 27-28)
Allah korkusu olmayan taraf, kardeşini hiçbir suçu olmadığı halde, gözünü bile kırpmadan
öldürebilirken, diğeri ölüm tehdidi aldığı halde kardeşini öldürmeye yeltenmeyeceğini söylemektedir. İşte bu,
o kişinin sahip olduğu Allah korkusunun ve ahiret duygusunun bir neticesidir. O halde toplumun tüm bireyleri
Allah korkusuna ve hesap verme sorumluluğuna sahip olduğunda cinayet, zulüm, haksızlık ve ahlaksızlık
gibi tüm kötülüklerin kökü kesilecektir.
İnsanların kötülük ve zalimliklerinin bir diğer nedeni ise; dünyaya olan tutkulu bağlılıklarıdır. Bu
yapıdaki insanlar sürekli fakir kalma, geleceğini garanti altına alamama endişesi taşımaktadır. Bu yüzden
birçok insan rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, yalancı şahitlik, fuhuş gibi suçlara bulaşmaktadır. Oysa gerçekten
iman eden bir insan Allah'ın rızasına ve temel insan haklarına aykırı bildiği bir şeyden şiddetle sakınır.
Sadece Allah'tan korkup sakındığından ve yalnız O’na sığındığından ne ölüm, ne açlık, ne de başka bir
zorluk onu doğru bildiği yoldan ayıramayacaktır.
Dinsizlik ve münafıklık ise vicdansızlığı teşvik edecektir. Örneğin bir kişinin arabasıyla bir insana
çarptıktan sonra arkasına dönüp bakmadan kaçması, o kişinin dinden ve merhametten ne denli uzak
oluşunun bir göstergesidir. Can çekişen, belki gerekli müdahale ile kurtarılabilecek bir insanı vicdansızca
kendi haline bırakan kişi, insanlardan kaçarak kurtulacağını düşünmektedir. Ama bu sırada Allah'ın her anına
şahit olduğundan gafildir. Oysa Allah’ın azabından ve hesap gününden kaçış hiçbir şekilde mümkün değildir.
Allah yapılan tüm haksızlıkların, ahlaksızlıkların, vicdansızlıkların karşılığını hesap gününde eksiksiz olarak
verecektir. Peki her gün televizyon ekranlarında; Asya’da ve Afrika’da yüzlerce mazlum insanın
emperyalist amaçlar uğruna katledilmesini izleyen, ama buna rağmen bu zulümleri işleyen Amerika
ve Avrupa’ya övgüler dizen sözde çok dindar ve duyarlı kişiler, acaba nasıl bir vicdan sahibidir?!
Kuran’da Allah şöyle buyurmaktadır:
“…Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıysa, (ona)
eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılacak değildir. Allah’ın rızasına uyan kişi, Allah’tan bir
gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.” (Al-i İmran
Suresi, 161-162)
Sadece bir kişiyi öldüren, tüm insanları öldürmüş gibi muamele göreceğine ve lanetlendiğine göre,
acaba; yanı başımızdaki Irak’ta, Afganistan’da, Filistin topraklarında ve Libya’da yüz binlerce masum
Müslümanın katline ortak olanlar ve bu hıyanete kılıf uyduranlar, Kur’an’a göre nasıl bir karakter sahibidir ve
Allah’a nasıl hesap verecektir?
Sonuç olarak:
Cesaret ve metanet imandan, korkaklık ve kaypaklık ise iman noksanlığından ve nifaktan kaynaklanır.
Kadere inanan ve Allah’a sığınan bir mümin, başka hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmayacak, sadece
Rabbının rızasını arayacaktır. Bu gerçek imana sahip olmayan kişiler ise, menfaat umduğu veya zararından
korktuğu her şeye tapınmak ve korkmak durumunda kalacaktır. Bu arada, şeytani bir sorumsuzluk ve
şuursuzlukla, ahmaklıktan kaynaklanan bir “gözü karalılık” ve kuru kahramanlık dürtüsüyle tehlikelere
atılmaklık ise, imani ve Rahmani cesaretten çok farklı bir davranıştır.
Zalim sapıklardan ve kâfir saldırganlardan korkup hakkı saklamak veya makam ve menfaat umarak
Siyonist odaklara sığınmak Kur’an’a göre şirk sayılmıştır.
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“Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmesi için kendi dostlarına gizlice tekliflerde (vahyeder
gibi telkinlerde) bulunurlar. Onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşriklersiniz” (Enam: 121) ayeti
bu durumu anlatmaktadır. Ve tabi böylesi işbirlikçi, hainleri destekleyen gafil halkın, onların zulüm
yönetimi altında ezilmeleri de kaçınılmaz ve müstahaktır.
“Böylece biz, kendi kesbleri (ve tercihleri) nedeniyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmının başına
yönetici yapıp (cezalandırırız)” (Enam: 129)
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EMPATİ ANLAYIŞI
(Kendimizi, Karşımızdakinin Yerine Koyma)
Empati; Başkaları hakkında karar verirken... Özellikle tartıştığımız ve kızdığımız kimselere karşı tavır
alırken, onları bu davranışa iten etkenleri hesaba katma... Yanlışlıkları yanında haklılık paylarını da
hatırlama... Kısaca, kendimizi, karşımızdakinin yerine koyma erdemi ve olgunluğudur.
Empati: Herkesi, bizim de mensubu olduğumuz toplum vücudunun bir azası ve karşımızdakileri “Biz”in
bir parçası olarak algılama... Benlikten ve bencillikten kurtulmaya çalışma, böylece bir “Sosyal Ben”lik
kazanma şuurudur.
Olaylara, sadece kendi amaçlarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değil, muhataplarımızın da görüş
açılarını ve inançlarını dikkate alarak bakabilme... Onların da duygu ve düşüncelerini ve psikolojilerini doğru
okuyabilme yaklaşımıdır.
Hatta, “Empati”, kendimizi başkalarının gözüyle seyredip durumumuzu değerlendirme... Ve yine,
muhataplarımıza diğer insanların gözüyle bakabilme... Ve dahası, karşımızdakileri, bizzat kendi gözleriyle
görme ve onların iç dünyasına girme yatkınlığıdır.
Empati, “sempati”yi doğuracaktır. Yunanca bir kelime olan “sempati”, iki kişiyi birbirine yaklaştıran
sevgi ve samimiyet bağları oluşturan duygudaşlıktır. Zaten “Mü’min, seven, sevilen ve kendisiyle ünsiyet
edilebilen” insandır. “Katı yürekli, (bencil ve merhametsiz) kibirli (kendini beğenmiş) kimseler ise, cehennem
ehli sayılmıştır.140
Empatik davranabilen, yani kendisini karşısındakinin yerine koyabilen, sonunda pişmanlık duyacağı
pek çok haksızlık ve hatasından kurtulacaktır.
Yeni Müslüman olan ve daha önce sözleştiği bir kadınla zina etmesinin caiz olup olmadığını soran bir
gence, Peygamber Efendimizin “Senin annen, kızın, kardeşin veya başka bir yakınınla aynı işin yapılmasına
razı olup bu durumu hoş karşılar mıydın?” diyerek ona kendisini başkalarının yerine koymasını öğütlemesi...
Ve yine kızıp kovmadan o genci hayra ve doğruya yönlendirmesi ne güzel bir empati örneğidir.
“Kendiniz için istediklerinizi başkaları için de istemedikçe... Ve yine kendiniz için arzu etmediklerinizi,
siz de başkalarına yapmayı terk etmedikçe... Başkalarının zarara ve sıkıntıya uğraması sizi üzmedikçe olgun
bir Müslüman ve olumlu bir insan sayılmazsınız.” Anlamını içeren hadisi şerif ne mükemmel bir empati
dersidir.
“Kim (ne) kötülük yaparsa, onunla ceza görür(aynı karşılığı bulur”141
“İyilik ve ihsanın karşılığı da (hem dünyada hem ahirette) yine iyilik ve güzellik olarak insanın
önüne konur”142 ayetleri “sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran” gerçeğini
bize öğretmektedir.
Ve özellikle, komşusunun ve çocuğunun hatasını... Eşinin veya kardeşinin kabahatını... İşçisinin veya
memurunun ihmalkarlığını... Talebelerinin ve dostlarının yanlışını... Ve hele, hizmetine muhtaç anne ve
babasının sıkıntısını, kendisini onların yerine koyarak... Onların psikolojik durumlarını ve duygularını
anlamaya çalışarak onlara davranmak, inancımızın ve insanlığımızın gereğidir.
“Köleleriniz, (işçi ve hizmetçileriniz) sizin kardeşleriniz ve yardım edicilerinizdir. Onlar sizin idarenize
verilen Allah’ın emanetidir. Öyle ise bu kardeşlerinize, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin... Onlara
güç yetiremeyecekleri ağır hizmetler yüklemeyin... Şayet zor ve sıkıntılı görevler verirseniz, kendilerine
yardım edin”143
“Sizden biriniz hizmetçilerine, (hakaret edici ve incitici sözlerle değil) yiğidim, kızım, oğlum! Gibi gönül
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alıcı ifadelerle seslensin.144
gibi hadisi şerifler, elimiz ve emrimiz altında bulunanlara ve bizim ilgimize ve bilgimize muhtaç
konumda olanlara karşı nasıl empatik ve merhametli davranmamız gerektiğini haber vermektedir.
Empatinin Osmanlıca’daki yakın karşılığı “Diğerkam”lıktır. Yani başkalarının derdiyle dertlenme,
sevinciyle neşelenme halidir. Bu durum, tasavvufta “fenafil ihvan” yani, dervişlerin, diğer sohbet ve hizmet
ortağı olan kardeşlerinde fani olması, onların nimet ve faziletini kendi huzuru ve mutluluğu sayması, şeklinde
tarif edilir.
Kur’an ise bu üstün ahlakı, “Din ve dava kardeşlerini ve ihtiyaç sahiplerini kendi nefsine tercih etme”
şeklinde ifade etmektedir.
“(Müslümanlar için Medine’yi) yurt olarak hazırlayıp imanı kalplerine yerleştiren (ensar
sahabe)ler, hicret edenleri (canu gönülden) severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir
sıkıntı ve kıskançlık duymazlar. Kendilerinin bir ihtiyacı ve açıklığı olsa bile (kardeşlerini) öz
nefislerine tercih ederler”145
Empatik anlayışın ve olgun ahlakın bir gereği ve göstergesi de, bizi kıran ve kızdıran insanlara karşı
ağırbaşlı ve bağışlayıcı olabilmektir.
Kur’an “Gazaplandığı zaman bağışlayanları”146 ve “Kendisine kötülük yapanlara karşı misilleme
hakkından ve intikam almaktan vazgeçip af ve ıslah yolunu tutanları”147 övmektedir.
Hadiste de buyrulduğu gibi, “Gerçek dövüş şampiyonu, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan
kimsedir”148
Dikkat edilirse, ayet ve hadisler “Müslüman sinirlenmez, öfkelenmez” demiyor... Çünkü öfke, insan
fıtratında yani onun yaratılışında ve yapısında vardır ve tabii bir savunma hakkı ve sahip çıkma
mekanizmasıdır.
Dini hakikatlere, ahlaki kurallara, insan haklarına, mukaddesatımıza ve milli çıkarlarımıza yapılacak
tecavüzler karşısında vurdumduymazlık ve nemelazımcılık şiddetle kınanmıştır.
Allahın ve peygamberin istediği, “öfkelendiği zaman, haddi aşmamak, ölçüyü kaçırmamak, sinirlerine
hakim olmak, şuurunu kaybedercesine hırçınlaşmamak, hak ettiğinden ağır cezalara çarptırmamak ve hele
kendi nefsimize ve menfaatimize yönelik bir haksızlık ve yanlışlık yapılmışsa, bunu af ve müsamaha ile
karşılamaktır.
Bu durum, aynı zamanda kadere teslimiyet ve tevekkülle de alakalıdır.
Çünkü mümin bilir ki, kendisine hakaret ve haksızlık yapan... Huzurunu ve rahatını bozan insanlar,
sadece bir gölge varlıktır. Gerçekte bu tür sıkıntı ve saldırılarla bizleri imtihan eden bizzat Cenabı Haktır...
Öyle ise ölçüsüz tepki ve tavırlarımız bir nevi kadere itiraz ve isyan manasını taşıyacaktır. Hâlbuki hadiste
buyrulduğu gibi: “Kadere iman eden, kederden emin olacaktır”.
Velhasıl herhalde ve herkese karşı empatiyi ve merhameti elden bırakmamalıdır.
Çünkü “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz... (Başkasının hata ve hakaretinden) vazgeçmeyen
kişi, bağışlanmaz... Tevbe etmeye (tevessül ve tenezzül etmeyen ve özür dilemeyen) af ile karşılanmaz...
Takva sahibi olmayan kimseler de (kötülüklerden ve kötülerin şerrinden) korunmaz”149
Bu arada dargınları barıştırmak150 ortalığı yatıştırmak, insanların huzur ve barış içinde yaşamalarına
katkıda bulunmakta, müminliğe ve empatikliğe yakışan bir tavırdır.
Bununla beraber zulme uğrayanlara yardımcı olmak, haksızlık ve hayâsızlıklara göz yummamak ta
imanlı ve insancıl bir davranıştır...
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“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” gibi sorumsuz bir yaklaşım, şeytanlıktır. Hoş görmeyi, boş
vermek şeklinde anlamak, gerçeği çarpıtmaktır.
Allah, şuurlu ve onurlu müminleri “Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır”151
şeklinde tanıtmaktadır.
Peygamber Efendimiz de “Müslüman, Müslüman’a zulmetmez... İhtiyaç ve sıkıntı zamanında onu
yalnız ve yardımsız bırakmaz... Onu hor ve hakir görmez”152
Başka bir hadiste de “Zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşinize yardım edin... Mazluma sahip ve
destek çıkın... Zalime de engel olmak suretiyle yardımcı olun”153 buyrularak, nemelazımcılık yasaklanmıştır.
“Benim isteğim, gücüm nisbetinde, sadece ıslah etmektir. Ve benim başarım ancak Allah
iledir”154 ayetinin bildirdiği gibi toplumun ıslahına ve felahına çalışmak, sosyal, ekonomik, siyasi ve ahlaki
huzur ve hayır için çırpınmak, “sosyal Ben”liğe ulaşanların uğraşıdır...
“Ben” yerine “Biz” şuuruna kavuşma, “sosyal Ben”liğe ulaşma... Empatik bakışı ve “diğerkam”lık
anlayışını yaygınlaştırma gayretinde olanların önemli bir özelliği de, insanlara ve özellikle muhataplarımıza
sui zan yerine hüsnü zanla yaklaşmaktır.155
Münakaşa ve münazara yaptığımız... Kızdığımız ve kapıştığımız insanlara... Veya bize zarar ve sıkıntı
açan muhataplarımıza sui zanla yani onun hakkında kötü kanaatler ve ön yargılarla yaklaşmak, ona hırsımızı
ve hıncımızı ve dolayısıyla saldırganlığımızı artıracağından elbette yanlış ve yakışıksızdır. Ve çok daha
büyük sıkıntı ve sorunlara yol açacaktır.
Oysa, karşımızdakilerle iletişim kurmaya, bize karşı olumsuz tavırlarının gerçek nedenlerini
anlamaya... Yaşadığı sorunları ve sıkıntıları birlikte aşmaya... Zorlayıcı etkenleri ve mazeretlerini hesaba
katmaya çalışırsak... Kısaca kendimizi onun yerine koyarak, insafla ve hüsnü zanla yaklaşırsak, çok daha
verimli ve erdemli sonuçlar alınacaktır.
Sonuç: Sempatik olmak istiyorsak, empatik davranmak zorundayız. Dünyevi huzurumuz da, manevi
doyum ve olgunluğumuz da buna bağlıdır.
Hatta yalnız Müslümanlara ve diğer insanlara değil, hayvanlara, ağaçlara ve bütün tabiata acımalı,
kendimizden bir parça saymalı... Aç ve uyuz bir köpeği hor gören ve zahmet veren kimselere karşı “Allah,
bizleri onun yerinde yaratabilirdi!?” diyerek, kendilerini o hayvanın yerine koymayı ve ona göre davranmayı
öğütleyen Hasan Basri misali, hikmet, merhamet ve adaletin, kısacası insaniyetin doruğuna ulaşmalıdır.

 HOŞGÖRÜ YAKLAŞIMI
Yetişkin de olsa, etiketli de olsa nihayet insandır. Her kusuruna bakmamalı, bazı hatalarını hoş
karşılamalıdır. Uygun şekilde uyarmaya ve yanlışlardan kurtarmaya çalışılmalıdır. Bazılarına belki
kızabilirsiniz, ama kin tutmayınız. Nazınız geçiyorsa, onun iyiliği için biraz haşlayın, hırpalayın, ama sakın
dışlamayın! Dedik ya, ne de olsa insandır!..
Evet insanın ruhu rahmani, nefsi ise şeytanidir. Yani insan, rahmani güçlerle şeytani güçlerin bir araya
toplandığı ve devamlı çarpıştığı bir varlıktır.
İnsan, ruhunun rabıtasına ve özündeki İslâm fıtratına uyarsa "Ahsen-i Takvim'e", Hilafet, yani
yeryüzünde Allah'ı temsiliyet makamına yükselmektedir.
Yok eğer nefsinin tabiatına ve şeytanın sıfatlarına uyarsa, Esfele's - Safilin'e ve hayvanlardan da
aşağılık mertebesine düşmektedir.
Öyle ise insanları ve özellikle Müslümanları ve hele dava arkadaşlarını, beşeriyet icabı düşebilecekleri
bazı yanlış ve yakışıksız durum ve davranışlardan dolayı hemen horlamayın ve asla düşman olmayın.
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Çünkü, "İnsan zayıf yaratılmıştır."156 Sıkıntı ve zorluklara direnme, nefsi arzularına ve beşeri ihtiyaçlarına
dayanma gücü azdır.
"Darlık ve zorlukta hemen yalvarmak ve şikâyette bulunmak, genişlik ve rahatlık durumunda ise
şımarmak ve haddini aşmak"157 insanların ortak yapısıdır.
"Şöhret ve servet, sağlık ve afiyet, makam ve etiket gibi, tattığı (veya ulaşmak için çırpındığı) bir
nimet ve faziletin elinden gitmesi durumunda hemen ümitsizliğe kapılmak ve hatta nankörlüğe
başlamak"158 maalesef insanların genel tavrıdır.
Şeytani damarları ve nefsanî arzuları ve çıkarları için zulüm ve haksızlığa yanaşmak ve gördüğü
iyilikleri inkâr etmek ve isyana kalkışmak.159 İnsanlarda sık rastlanan bir olaydır. Hem bir takım hayal ve
heveslerine kavuşmak, hem de bazı sıkıntı ve sorunlarından bir an evvel kurtulmak hususunda çok
aceleci,160 davranmaktadır ve insanlar, "Allah'ın bütün hazinelerine sahip olsalar bile, yine de biter diye
harcamaktan korkacak kadar cimrilik yapmaktadır."161
"İnsanoğlu haklı haksız her konuda tartışmaya ve mücadeleye pek meraklıdır."162
İnsan sorumluluklarını yerine getiremeyeceği emanet ve memuriyetleri isteyecek kadar "zalim (gözü
kara ve cahil ve sonunu düşünmez) bulunmaktadır."163
"İnsan her arzu ettiğine ve hemen sahip olmak sevdasındadır."164 Bunun için hatta hileye ve
haksızlığa bile baş vurmaktadır.
"Çünkü hakikaten insan çok hırslı ve huysuz bir yaratılıştadır."165
"Üstelik insan peşin ve hazır olan dünyalık nimet ve lezzetlere daha düşkün olup, ahireti ise
hep geriye atmaktadır."166
"O sadece ve herkesten önce kendi nefsini ön planda görecek ve şahsi menfaatini düşünecek
durumdadır."167
"Sonunun kötü olacağını bile bile, suça ve sorumluluğa hazırdır." 168
"Eline imkân ve fırsat geçince ve özellikle her bakımdan kendi kendisine yeteceğini, artık maddi
ve manevi yönden, kimseye boyun eğmeyeceğini zannedince, insanoğlu daha da azgınlaşmaktadır ve
Allah'a bile baş kaldırmaktadır."169 Ve zaten "herkesten önce insan Rabbine karşı nankörlük
yapmaktadır."170
İşte bütün bunlardan dolayı insanın olgunlaşması, çiğlikten ve çirkinliklerden kurtulması çok zor
olmaktadır ve uzun zaman almaktadır. "Zaten insan zorluk içinde yaratılmıştır."171
Hepimizde nefis vardır ve her birimizin nefsi de az veya çok bu sıfatları taşımaktadır.
Öyle ise, şeytandan aldığı dersle bizi tuzağına çeken ve kötü durumlara düşüren nefislerimizin bu
kötülüklerine karşı, birbirlerimize düşman değil yardımcı olmamız lazımdır.
Zira, "Mümin müminin aynasıdır." İnsan aynaya, kendisindeki eksiklikleri ve çirkinlikleri görsün ve
gidersin diye baktığı gibi, akıllı insan da kardeşlerinde gördüğü hatalar karşısında kendi kötülüklerini
hatırlamalı ve yüzü kızarmalıdır. Kendisini de, karşısındakini de bu çirkinliklerden kurtarmaya çalışmalıdır.
Çünkü Hadis-i Kudsi de buyrulduğu gibi, "Eğer insanlar bizim gizli günahlarımızın kokusunu alsalardı
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en yakınlarımız dahil bize selam veren bulunmayacaktı." Dam üstünde yanan lamba, odanın içindeki
karanlığı aydınlatmayacağı gibi, sadece gösterişte kalan bazı iyilik ve özelliklerimiz de kalbimizdeki
kötülükleri ortadan kaldıramayacaktır.
Velhasıl insanların, özellikle dava arkadaşlarımızın ve hele yakınlarımızın kusur ve kabahatlerine
bakmayalım!..
Ne de olsa insandır, hoş karşılayalım!.. Ve ıslahına çalışalım.
Emri-bil-maruf ve nehyi-anil münker yapmak, Allah için sevmek ve yine Allah için buğz etmek elbette
lazımdır. Bunlar imanın esaslarıdır. Ancak gönüllerde asl olan sevgidir, nefret ve düşmanlığın sonu,
pişmanlıktır. Velhasıl hor görmeyin, hoş görün... Çünkü patavatsızlığın sonu, perişanlıktır. Ve tabii hoş
görmeği, boş vermek ve dini gayreti terk etmek, zulme ve Siyonizm’e boyun eğmek ve hainlerle iş birliğine
girişmek şeklinde anlamak yanlıştır.
Hain ve zalim olmayan bütün insanlara karşı, mutlaka müsamaha ve merhametle yaklaşılmalıdır.
Çünkü insanlar ya yaratılışta eşimiz veya dinde kardeşimizdir.
Bir Hadis-i Şerif mealini hatırlatarak bitirelim.
"Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz.
Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız.
Korkutucu olmayınız, müjdeleyici olunuz.
Yargılayıcı olmayınız, bağışlayıcı olunuz.
Selam yaygınlaştırınız, çünkü onda rahmet vardır."

 KUSURLARIN BAĞIŞLANMASI
“Mü’minler o muttaki kimselerdir ki, onlar hem sevinç, hem keder, hem varlık, hem darlık
zamanlarında fakirlere ihsan ederler, kızdıkları zamanlarda öfkelerini yutarlar, halkın kusurlarını
affederler.”172
“Mü’minler fazilet sahipleridir ki, onlar şirk gibi günahların büyüklerinden ve zina gibi açık fenalıklardan
çekinirler ve her ne zaman gazaplanırlarsa onlar darıldıkları kimselerin kusurlarını affederler.”173
“Ya Ekreme’r rusül! Halk ile münasebetlerinde af-u mülâyemete yapış, aklen ve şer’an iyi olan
şeyleri emret. Delil kabul etmeyen musirr cahillerden yüz çevir, mücadele etme.”174
“Ey İman Edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur. Onlardan
sakının. Fakat kendilerine af ile safh ile muamele eder, kabahatlerini örter iseniz, bilmiş olun ki Allah
da sizlere karsı Gafûrdur, Rahimdir.”175
“Öfkesini yenenler, insanların suçunu bağışlayanlar da cennetliktir. Allah iyilik edenleri
sever.”176
“İçinizde fazilet ve servet sahipleri kendi akrabalarına, öksüzlere, biçarelere ve Allah yolunda
hicret edenlere yardımda bulunmamak için yemin etmesinler. Onların kabahatlerini af ile safh ile
mukabelede bulunsunlar. Ya sizler Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah Gafur’dur,
Rahim’dir.”177
“Affetmeniz takvaya daha yakın bir harekettir. Aranızda lutf ile muameleyi unutmayın. Şüphe
yoktur ki Allah islediklerinizi görüyor.”178
“Kötülüğün cezası, onun aynı olan bir kötülüktür. Bununla beraber kim affeder, barışırsa Allah
mutlaka ecrini verir.”179
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Allah Rasûlü’nden:
Ebu Kebse radiyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdular:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah hakkına söylerim. Üç şey vardır ki yemin etme itiyadında olsaydım
bunların gerçek olduklarına yemin ederdim:
– Sadaka olarak verdiğiniz şey malı eksiltmez. Sadaka verin.
– Uğradığı haksızlığı Allah rızası için bağışlayan bir kimsenin de kıyamet günü Allah katında izzet ve
şerefi çoğalır.
– Dilencilikten bir kapı açana da Allah Teâlâ ihtiyaç kapısı açar.”180
Hazret-i Âişe radiyallahu anha anlatıyor:
“Rasûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in, bir kere olsun, uğradığı haksızlıktan dolayı intikam
almaya kalkıştığını görmedim. Ancak haram irtikâbında en çok kızanlardan biri olurdu. Yine bunun gibi iki
şey arasında muhayyer buyurulduğu takdirde, günah olmadıkça daima kolay olanını tercih ederdi.”
Ukbe radiyallahu anh anlatıyor:
“Bir gün Rasûl-i Ekrem ile karsılaştım. Ya O benim elimden veya ben O’nun elinden tuttum. Buyurdular
ki:
- “Ey Ukbe, dikkat et! Sana dünya ve âhiret ehlinin en üstün ahlâkından haber vereyim: Gelmeyene
gitmen, vermeyene vermen ve sana kötülük edeni affetmendir.”181
Enes radiyallahu anh’den rivayete göre Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:
“Allah Teâlâ kıyamet gününde mahlûkatını mahşer yerinde topladığı zaman Arş’ın altından bir dellal üç
defa: Ey iman edenler Allah Teâlâ sizi affetti. Siz de birbirinize olan hakkınızı bağışlayın! diye seslenir.”182
Hadis-i şerifte varid olmuştur ki:
“Allah Teâlâ mahlûkatı cem ettiği zaman bir münadi:
– Nerede ehl-i fazilet olanlar? diye çağırır. Ehl-i fazilet hemen kalkıp süratle cennete koşarlar.
Melekler onları karşılayıp:
– Cennete süratle koşup gittiğinizi görüyoruz. Siz kimlersiniz? derler. Onlar da kendilerinin ehl-i fazilet
olduklarını söylerler. Melekler onlara faziletlerinin ne olduğunu sorduklarında:
– Zulme uğradığımızda sabrettik, kötülük gördüğümüzde de affettik, derler. Melekler de:
– Öyle ise hemen girin cennete. Böyle amel isteyenlerin ecri ne güzeldir! derler.
Mesleme radiyallahu anh’den rivayete göre Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:
“Bir kimse bir Müslüman’ın bir ayıbını örterse, Allah Teâlâ onun dünyada ve âhirette ayıbını örter. Bir
sıkıntısını giderirse Allah Teâlâ kıyamet gününün sıkıntılarını ondan giderir. Kim Müslüman kardeşinin
hâcetini görürse Allah Teâlâ da onun hacetini görür.”
“Bir kimse bir Müslüman’ın günahını öğrenip de gizlerse Allah Teâlâ da kıyamet günü onun günahını
örter.”
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HOŞGÖRÜ VE AFFEDİCİLİK
O hoşgörü sahibi… O gönüllerin sultanı… O mütefekkir… O mutasavvıf Hz. Mevlana şu olayı
nakleder: Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin, bir gün ziyaretine gelen zevat ile bir arada yemek yiyordu.
Kölesi yemek getirirken kaza ile yemek kabını Hz. Hüseyin’in üzerine döktü. Hz. Hüseyin bir anda
öfkelenip köleye dik dik baktı. Bunu gören köle:
“Takva sahipleri öfkelerini yutanlardır” mealindeki ayeti okuyunca Hz. Hüseyin’in sinirleri gevşedi
ve:
“Öfkemi yuttum” dedi.
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Bunun üzerine köle, ayetin devamını okudu:
“Onlar insanların kusurlarını affedenlerdir.”
Hz. Hüseyin,
“Kusurunu affettim” karşılığını verdi.
Köle ayetin sonunu da okudu:
“Allah iyilik yapanları sever.”
Hz. Hüseyin, “iyilik olarak seni azad ediyorum, artık hür ve serbestsin” dedi.
Köle son derece sevindi ve mutlu oldu.
Hz. Hüseyin, yanındaki misafirlerine, herkese ders olacak şu açıklamayı yaptı:
“Gördünüz, Allah’ın kitabından bir ayet bilmesi ve yerinde okuması onun, hem cezadan kurtulmasına,
hem de hürriyetine kavuşmasına neden oldu. Sizler ve bizler de Allah’ın kitabından ne kadar çok şey öğrenir
ve uygularsak o kadar hür yaşar; nefsimizin ve dünyanın esaretinden kurtuluruz. Ayrıca Allah bizi o kadar
mükâfatlandırır.”
Kendimizi Hz. Hüseyin’in yerine koyalım
Bu olayı kendi yaşantımız ve davranışlarımızla karşılaştırdığımızda, Hz. Hüseyin’e ve azad ettiği
kölesine ne kadar yakınız! Bırakın köleyi, bir arkadaşımız dahi bize karşı bir hata işlediğinde, hiddetlenip
bağırıp çağırıyoruz. Hem kendimizi yıpratıyor hem arkadaşımızı üzüyoruz.
Öyle hiddetleniyoruz ki; karşımızdakinin özrünü dahi duyamıyoruz kimi zaman. Ve bazen de hatayı
görmezlikten gelelim derken karşımızdaki özrü kabahatinden büyük ifade ve davranışta bulunabiliyor. Böyle
olunca her iki taraf da yıpranıyor.
Tüm yaşantımızda sadece bu olayı örnek alsak, azad edilen köle gibi uyarıcı olsak, Hz. Hüseyin gibi
affedici olsak ne kaybederiz bir düşünelim! Öğretmen öğrencisine, işveren işçisine, amir memuruna, anne–
baba evladına, kaynana gelinine, kardeş kardeşine, arkadaş arkadaşına hatta hiç tanımadıklarımıza dahi
aynı hoşgörüyü, aynı tevazuyu, aynı anlayışı gösterebilsek ne kaybederiz! Hoşumuza gitmeyen, nefsimize
ağır gelen olay ve durumlarla karşılaştığımızda sabredebilsek ne kaybederiz!
Affediciliğimizin, affedilebileceğimize vesile olabileceğini hiç düşündük mü!?184

 RUHLARIN İRTİBATI
İnsanda duyan, duygulanan, anlayan, algılayan... Düşünen gören, sevinen ve üzülen RUH’tur. Beş
duyu, beyin ve sinir sistemi sadece bir araçtır.
İnsanlar arasında iletişim kuran ve etkileşim sağlayan da yine RUH’tur. Dil ile konuşma, göz ile
bakışma ve el ile tutuşma zahiri bir vasıtadır.
İnsanın ruh hali, hem kendisini hem çevresindekileri etkiler... Ağlayan bir insan da, soğan doğrayan bir
insan da gözyaşı dökebilir. Ama bunların bizi etkilemesi farklıdır. Demek ki bizi etkileyen maddi gözyaşları
değil, üzülen kişinin manevi halidir.
İnsanlar, aynı ilahi kaynaktan nefhedilen ruhları taşıdıkları ve aynı hayat boyutunda yaşadıkları için,
genellikle biribirinden iyi veya kötü yönde etkilenir. Ancak insan ruhunun iletişim ve etkileşim alanı insanlarla
sınırlı değildir. Ruhlar, ahsen-i takvim derecelerine veya esfeles-safilin derecelerine göre, melekler ve
ruhanilerle ve cin taifeleriyle de irtibat kurabilir veya onların etki alanına girebilir. Vesvese ve telkin yoluyla
şeytandan da etkilenebilir.
Nefsi ve dünyevi bağımlılıklardan kurtulmuş, asli özüne ve manevi gücüne kavuşmuş ruhların
başkalarını etkileme kapasitesi daha yüksektir. Ruhların enerji boyları ve mesajları, radyo dalgaları gibidir.
Nasıl ki radyo istasyonlarının mesajlarını, sadece o dalga boyuna açık alıcılar dinleyebiliyorsa, maneviyat
atmosferine ruhsal mesajlar yayan kimselerin bu bilgi ve bereketlerine de, ancak kalp kanalı açık insanlar
ulaşabilir.
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Sadece ermiş veya derviş bilinen kimseler değil, safiyet ve samimiyet seviyesine göre herkes,
karşısındakileri ve çevresindekileri ruhen etkileme yeteneğine sahiptir.
Özellikle eğitimci ve tebliğci kişiler, ahlaki olgunluk ve akli dolgunluk derecelerine göre, muhataplarını
ruhen eğitmekte ve etkilemektedir. İnsanın imanı ve ihlâsı ne kadar sağlam ise, ruhi iletişim ve etkileşim
gücü de o denli yüksektir.
Ve tabi, kalpleri nurlu ve şuurlu insanlar, çevrelerine huzur, heyecan, ümit, sevgi, barış, cesaret,
mutluluk ve doğruluk mesajları yaymakta... Gönülleri kirli, ruhları karanlık kimseler ise korku, karamsarlık, kin
ve düşmanlık mesajları yaymaktadır.
Örneğin, haset, hıyanet ve hakaret ehlinin “nazar”ları, kötü niyetle baktıkları insanlarda zarar verici ve
ifsat edici etkiler doğurdukları halde,... Hidayet, hüsnü niyet ve himmet sahibi kimselerin, merhametli
“nazar”ları ise, insanlarda huzur verici ve irşat edici etkiler doğurmaktadır. Hatta negatif ruhsal enerjinin bir
örneği olan kötü nazar, sadece insanlarda ve hayvanlarda değil, cansız eşyada bile tahripkâr olmaktadır.
Öyle ki, kötü nazarın alt tabakaları sayılan kızgınlık, kıskançlık, nefret, lanet ve beddualar bile,
insana ruhi ve bedeni zararlar verebilmektedir. Bu nedenle bize hayranlık veya kıskançlık duyanların
kötü nazarlarından sakındığımız gibi, haklarına tecavüz ettiklerimizin veya bir şekilde incittiklerimizin
nefret ve lanetinden de sakınmamız gerekir.
Ve ne gariptir ki, kötü nazarıyla arabamızı çarptıran kimseye “sen yaptın” diye kızmayız da, aynı
arabamıza kaza ile çarpan kişiye dava açarız!.. Oysa kötü nazarda kasıt ve kıskançlık vardır. Trafik kazası
ise istemeden meydana gelmiştir.
Bazı büyük ve başarılı şahsiyetlerin aleyhindeki karalama kampanyalarına, kaderin müsaade etmesi,
belki de onları kötü nazarlardan korumaya yöneliktir.
Hayırlı ve başarılı hizmetleri kıskanılan ve çok önemli bir zata muhabbet ve teslimiyeti bazılarını
kuşkulandıran bir kardeşimizi, o zat, kalabalık bir toplantıda, önce görevlilere talimat verip yanındaki koltuğa
oturtuyor,.. Daha sonra sohbet sırasında, haddini aşıyormuş ve başından büyük işlere kalkışıyormuş da bu
yüzden azarlanması gerekiyormuş gibi davranarak “koltuktan in ve yere otur” şeklinde ikaz ediyor. Bu
olaydan sonra, o kardeşimiz üzerindeki haset ve fesat baskıları uzun zaman kalkıyor.
Ruhlarımızın olgunluk kazanması ve çevremize olumlu mesajlar yayması için; iman, ilim, ibadet,
istikamet, ittika, ihlâs, ihsan, infak ve islah gibi terbiye ve tedavi edici formüllere ihtiyaç duyduğu kadar, dost
ve sevenlerimizin samimi ve sürekli duaları ve mensubu olduğumuz camianın manevi kazanç toplamından
bize düşen payları da oldukça önemlidir. Evet bağlı olduğumuz özel ekiplerin, ekollerin, tarikatlerin ve
partilerin manevi atmosfere yaydıkları müspet ve menfi mesajların, bizim ruhlarımızı da doğrudan etkilediği
ve ahlaki kişiliğimizi şekillendirdiği bir gerçektir.
Çünkü ruhlar özendiği ve benzemek istediği kişi ve toplulukların haliyle hallenmeye, ve bir nevi onları
kopyalamaya müsaittir.
Maddi alemde aykırı kutuplar birbirini çektiği halde, manevi alemde aynı kutuplar birbirini çekmektedir.
Örneğin mıknatısın eksi ve artı kutuplarının birbirini çektiği bilinmektedir. Ancak gönüllerimizde imanla
küfrün, adaletle zulmün, nefretle hoşgörünün bir arada bulunması imkânsız bir şeydir. Tam tersine temiz bir
kalpte iman merhameti, ilim istikameti, ibadet ise muhabbeti cezbetmekte, yani pozitif duygu ve değerler
birbirini çekmekte ve beslemektedir.
İnsan, olumlu enerji yayan diğer olgun insanların ruhlarından yardım ve mesaj alabildiği gibi, melekler
ruhaniler ve mümin cinlerden de manevi destek ve duygu alabilmekte ve yine kötü ve kâfir cinlerden ve
şeytanlaşmış kimselerden de negatif şekilde etkilenebilmektedir.
Hz. Süleyman ve Hz. Mehdi gibi çok yüksek şahsiyetler, ise mümin ve kâfir cinleri, ruhanileri, çeşitli
hayvan türlerini ve rüzgâr gibi tabiat güçlerini bile hizmetlerinde kullanabilmektedir.
Elazığ’ın Keban baraj gölü altında kalan Alişam’lı Nakşi şeyhi Bekir Efendi’nin müritlerinin bir çoğunun
cinlerden olduğu söylenir. Hz. Peygamber efendimiz hem insanların hem cinlerin peygamberi olduğuna göre,
Onun ümmetinden olan bazı mürşidi kâmillerin de cinleri irşat etmesi gayet tabiidir.
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Sonuç olarak, bizleri asıl bereketli ve başarılı kılan maddi gücümüz değil manevi gücümüzdür. Yani
bedeni kuvvetimiz, zihni kabiliyetimiz, servet ve etiketimizden ziyade, imani ve ahlaki değerlerimiz, ruhani ve
manevi dinamiklerimiz bizi güçlendirmekte, sabır ve zafer yolunda ilerletmektedir.
Öyle ise en az vücudumuz kadar ruhumuzun da arınıp saflık kazanması ve manevi sağlığa
kavuşması, günah kirlerinden ve gaflet perdelerinden sıyrılıp huzura ve hürriyete ulaşması ve böylece başka
ruhlarla tanışması ve yardımlaşma fırsatını yakalaması için gayret etmelidir. Evet senin alıcıların
çalışmıyorsa vericilerin günahı nedir? Gönül antenlerin paslanmış, maneviyat akülerin zayıflamışsa... Ve sen
hala kalbinden çok karnını, ruhundan ziyade rahatını düşünüyorsan, Rabbinden ve Rabbanilerden gelen
manevi mesajlara ilgisiz davranıyor ve ihtiyaç duymuyorsan ve ruh kanallarını hep fesat istasyonlarına
ayarlıyorsan... Asıl suç ve sorumluluk sende değil midir?
Alimleri bırakıp zalimleri dost edinirsen... Müminleri bırakıp hainleri desteklersen... Sadıkları bırakıp
fasıkları övüp seversen ve Allah davasını makam menfaat kapısı zannedersen, A be gafil, ferasetin kurumaz
mı? Basiretin kör olmaz mı? Ruh ekranın kararmaz mı?, Gönül kanalların kapanmaz mı?
Çünkü basar başın gözü, basiret ise ruhun gözüdür..
Zekavet beynin gücü, feraset ise ruhun nuru ve gücüdür.
Bak, ne güzel demişler:
Görenedir, görene...
Köre nedir, köre ne?

 RUHLARIN DAYANIŞMASI
Hayırlı bir maksatla ve Sünnetullah uygun metotlarla bir araya gelen cemaat ve hareketler,
Bediüzzaman’ın ifadesiyle “şirketi maneviyye” (manevi ortaklık) hükmündedir.
Bir başa bağlı şuurlu ve sorumlu bireylerden oluşan bu tür manevi ortaklıkların sayısından ziyade
sa’yü gayreti, kalabalıktan ziyade kapasitesi önemlidir. Davaları, duyarlılıkları ve duaları ortak olan seviyeli
ve sürekli gruplar veya topluluklar bir “şahs-ı manevi” meydana getirir. Veya güçlü bir şahs-ı manevi,
böylesine marifetli ve muhabbetli bir halka geliştirir.
Samimiyet ve teslimiyet ehli on kişilik bir grubun şahs-ı manevisi, bin kişi kadar güçlü ve etkilidir. Gaye
birliği, gönül birliği ve gayret birliği içinde olan bir milyon kişinin duasını alan bir lider (şahs-ı manevi), bir
milyon kuvvetindedir.
Tarih boyunca büyük devrimlere ve şanlı zaferlere öncülük etmiş tüm liderlerin arkasında, böylesine
içten ve inançlı kesimlerin duaları görülecektir. Ve zaten arkasındaki toplum desteği ve duası biten ve artık
kendisinden ümit kesilen ideoloji ve sistemler, yıkılmayı hak etmiştir. Ve son demlerini geçirmektedir.
Hücreleri, sistemleri ve organları bir beyne bağlı yetmiş kiloluk akıllı ve sağlıklı bir insanın ne kadar
önemli ve gerekli olduğu herkesin bildiği bir şeydir. Ama böyle bir beyinden ve sinir sisteminden, yani otorite
ve organizeden mahrum yetmiş ton et, koca bir hiç mesabesindedir. Bir camide ayrı ayrı namaz kılan bin kişi
cemaat sayılmazken, bir imama bağlı namaz kılan üç kişi bir cemaattir.
Elazığ ulemasından Hacı Tevfik Efendinin: Bu kadar hatırlatmanıza rağmen, niye hala safları
sıklaştırmazlar? Sorusuna “Kalbleri yakınlaşmıyor ki, kalıpları da yakınlaşsın!” cevabı ne kadar yerindedir.
Bir inanç ve ideal etrafında kenetlenmiş muhabbet fedaileri arasında sadece sevgi alışverişi olmaz..
Aynı zamanda ve akıl almaz bir hızla, kendi aralarında bilgi ve duygu iletişimi baş gösterir. İçlerinden birisinin
ve özellikle şahs-ı manevi hükmündekinin, fark ettiği bir hikmet ve hakikati diğerlerine aşılaması çok kolay ve
kısa yoldan gerçekleşir.
Normalde, mektep ve medreselerde aylar ve yıllar boyu sürecek eğitim ve öğretimle çok zor aşılacak
sırlar ve sorular, sadık dostlar arasında bir sohbetle halledilir. Hatta bazan bunlar bir rüyada sezdirilir.
Efendimiz’in “Müslümanlar tek bir vücut gibidir” hadisinin sırları da böylece çözülüverir.
Elazığ Gülüşkür’de bulunduğum sırada ziyaretime gelen dostlarımdan, kendisine hayranlık ve yakınlık
duyduğum Hacı Siyahmet’i sordum. Sağ elinin başparmağındaki, dolama dediğimiz iltihaplı ve çok sancılı bir
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rahatsızlık nedeniyle perişan olduğunu söylediler. Aynı anda sağ elimin başparmağında dayanılmaz bir ağrı
başladı.. Artık misafirlerime çay servisi bile yapamaz hale gelmiştim ve o parmağımı hiçbir yere
dokunduramıyordum. Bunu ziyaretime gelenler de fark ettiler.
En sıkıntılı ve sarsıntılı bir ortamda, sadık bir dostumuzun telefonunun ve teselli edici ses tonunun
bizleri nasıl rahatlandırıp ferahlandırdığına yüzlerce kez şahit olmuşuzdur. İşte bütün bunlar ruhların
etkileşimi ve duyguların alışverişidir.
Ruhen kaynaşmış, manen dayanışma sırrını yakalamış “hassül havass” çok has ve hususi küçük bir
topluluğun, binlerce kalabalık rakiplerine galib gelmeleri işte bu yüzdendir. Demek ki bir grubun veya
topluluğun gerçek gücünü belirleyen, katılanların kemiyeti (sayı kalabalığı) değil, keyfiyetidir (yani ortakların
ruhi olgunluk, feraset ve fedakârlık seviyesidir.)
Bu durum sadece hayır ve hizmet ortaklığı için değil, şer ittifakı için de geçerlidir, nefsanî hesaplar ve
sapkın amaçlar için kurulan birlikteliklerdeki samimi destekler bile negatif (olumsuz) bir güç haline gelir. Evet,
ister hayır ortaklığında, ister şer ittifakında olsun, duyarsız ve tutarsız binlerce taraftardan ziyade, şuurlu ve
duygulu bir tek manevi ortağın gönül duası ve ruhsal yardımı daha etkilidir. Ve hele bu içten dualar çoğalır ve
aynı vakitlerde yoğunlaşırsa büyük bir ruhsal enerji potansiyeline dönüşür.
Unutmayalım müsbet dualar gibi, menfi dualar (beddualar) da bizim için geçerli ve tehlikelidir. Bu
nedenle asla haksızlık yapmamaya ve gönül kırmamaya özellikle dikkat etmelidir. Hak etmediğimiz beddua
ve kötülüklerin ise zararlı bir etkisi söz konusu değildir.
Ve zaten herkes, ettiğini biçmekte ve hak ettiğine erişmektedir. Ruhumuzun şaşmaz pusulası olan
vicdanımıza danışırsak, göreceğiz ki başımıza gelenler, hep kendi ettiklerimizdir. Eriştiğimiz pek çok nimet
ve güzellikler kendi iyiliklerimizin ve çektiğimiz birçok musibet ve rezillikler kendi kötülüklerimizin bir
neticesidir. Yani herkes bir bakıma iyiliklerinin sefasını sürmekte, kötülüklerinin cefasını çekmektedir.
“Cezaaen vifaga-muvafık (uygun münasip bir ceza)”185 ayetinde bildirildiği gibi, herkesin cezası da,
yaptığı kötülük ve günahlarla aynı cinsten ve ölçüden verilmektedir. İftira atanın iftiraya uğraması, başkasının
namusuyla oynayanın aynı belaya çarptırılması, haram ve hileli kazancın bir şekilde elden çıkıp telef
olmasıyla ilgili pek çok olaya şahitlik etmişizdir.
Bu arada, her musibet, illa bir kötü niyet ve hareketimizin cezası olmayabilir.. İmtihan edilip denenmek
ve sınıf geçirilmek... Sabır ve sebatla sevap elde etmek ve pişirilmek... Ruhen olgunlaştırılıp daha üst
seviyelere getirilmek gibi hikmetlerle de insan birçok sıkıntılara uğratılabilir.
Ekonomik sıkıntılar, ailevi sarsıntılar, hastalık ve sakatlıklar, hakaret ve saldırılar gibi çeşitli musibetler,
bazan, günah ve gaflet kirlerimizi temizlemeye ve bizleri daha üst derecelere yükseltmeye yöneliktir.
Düz, hatta aşağı meyilli yolda yürümek daha kolaydır. Ama bu gidişle yüksek tepelere ulaşmak
imkânsızdır. Yükseklere tırmanmak istiyorsanız, engebeli ve hatta tehlikeli yokuşları tırmanmak ve yorulmak
zorundasınız..
Rahatlık ve gevşeklik, insanın ham ve hantal kalmasına, sıkıntı ve gerginlik ise uyanık ve dinamik
olmasına sebep olmaktadır. Evet, okunuzu ne kadar uzağa atmak istiyorsanız, yayınızı da o kadar germek
durumundasınız.
Meleklerle insanların farkı da buradadır. Onlar gerekli ve belirli hizmetleri yürütmek üzere yaratılmış
(programlanmış) manevi ve ruhani robotlar gibidir. Emredilen ve kendilerine yüklenen görevlerin dışına
çıkma imkânları yoktur. Ama insanoğlu, ilahi irade ve kader çerçevesinde, iyilik ve kötülükleri tercih etme ve
bu nedenle sorumluluk yüklenme konumundadır. Bu yüzden, kaderin önümüze çıkardığı engeller, bir nevi
merdiven misalidir. İlk bakışta engel gibi görünse de, gerçekte bizi derece derece yükseltmek için bir fırsat
verilmektedir.
Başarılarımızı kıskanan, önümüzü tıkayan ve bize zorluk çıkaran kimseler ise, şampiyonaya
hazırlanan sporcuların, antreman mahiyetindeki hazırlık maçlarında karşılarına çıkarılan ve biraz da kural
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dışı davranan, eğitici rakipleri yerindedir. Ah, bize hıyanet ve hakaret ettiğini düşünen zavallılar, kaderin
kendilerini bize bedava antrenör olarak kullandığını bir bilselerdi!... Unutmayalım, hak ettiğimiz kötülüklerden
zarar görürüz. Ama hak etmediğimiz kötülüklerden yarar görürüz.
Tarih boyunca hep, şerlilere “imkân”, hayırlı kimselere ise “ihsan” verilmiş ve bunlar mücadele
ettirilmiştir. Mal, makam ve yetki gibi “imkân ve fırsatlar” hain tarafa, inanç, ihlâs ve sabır gibi “ihsan ve
ruhsatlar” mümin tarafa verilmekte, uzun zaman imkân sahipleri, ihsan ehlini ezmekte ve üstün görünmekte,
ama sonunda zafer, sabır ve sadakat ehline gülmektedir.
Bu durum parti içinde de, ülke genelinde de, bütün yeryüzünde de böyledir. Ama göreceksiniz, imkân
sahibi Siyonistler değil, ihsan ehli Filistinliler galip gelecektir. Ülkemizde dış güçlerin güdümündeki masonik
merkezler değil, milli görüşçüler ipi göğüsleyecektir. Teşkilat içerisinde de dava dertlisi olan ve Allah
dostlarından dua alan garipler, sonunda haklı ve kazançlı konuma yükselecektir. Çünkü “nice azınlık ve
zayıf topluluklar daha kalabalık (ve güçlü) topluluklara Allah’ın izniyle galip gelmiştir. Allah (kuvvetli
ve yetkili, ama haksız olanlarla değil, zayıf ta olsa sadakat ve samimiyetle) sabredenlerle
beraberdir.”186

 KALPLERİN KARARMASI
Vücudumuzun gıdası temiz ve leziz yiyecek ve içecekler olduğu gibi, kalbimizin ve ruhumuzun gıdası
da iman, ilim, ibadet, ihlâs ve iyilik gibi şeylerdir.
“(Hidayeti ve istikameti bulan) şunlardır ki, onlar iman etmiştir ve kalpleri Allah’ın zikriyle
itminana kavuşmuş, huzur ve sükûnet bulmuştur. Şunu kesinlikle biliniz ki kalpler ancak Allah’ı
zikretmek (Onu devamlı hatırlayarak, emir ve yasak çizgisinde hareket etmekle) mutmain olur.”187
ayeti bu gerçeği haber vermektedir.
Beslenme eksikliği veya zehirli gıdalar ve mikroplar vücut sağlığımızın düşmanı olduğu gibi,
ibadetsizlik ve günahlar da, ruh sağlığımızı ve gönül dünyamızı tahrip etmektedir.
“İnsan bir günah işleyince kalp (aynasında siyah bir leke) meydana gelir. Eğer tevbe eder (iyilik
ve ibadete yönelirse) o siyah leke kalbinden silinir ve temizlenir. Tam tersine günahları artırarak
devam ederse, o siyah leke giderek fazlalaşır ve bütün kalbi kuşatır. Ve sonunda iman nurundan
tamamen mahrum kalır.”188 Hadisi şerifi de bu durumu ikaz etmektedir.
Evet yediğimiz haksız ve haram lokmalar,
Her bir yalan ve yanlış konuşmalar,
Kadınlara şehvet ve kötü niyetle bakışmalar,
Hain ve zalim kimseleri alkışlamalar,
Haklı sözlere ve hayırlı işlere karşı çıkmalar,
Hizmetten ve mesuliyetten kaçmalar,
Toplumda fitne ve fesat çıkarmalar,
Namazdan ve niyazdan uzaklaşmalar,
Sohbet ve nasihatten mahrum kalmalar,
İçkiye, kumara ve zinaya bulaşmalar,
Riya, kibir, haset, hıyanet, iki yüzlülük gibi çeşitli günahlara dalmalar neticesinde, önce KALPLERDE
DAĞINIKLIK başlar... “Sen onları derli toplu sanırsın. Hâlbuki onların kalpleri dağınıktır. Şunun için,
çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.”189 ayeti bu durumu anlatmaktadır.
Aklını kullanmamak ve nefsi arzulara kapılmak sonunda kalplerde başlayan karışıklık, dağınıklık,
kararsızlık ve karamsızlık hali devam ederse... İnsan kendini toparlayıp ibadet ve istikamete yönelmezse, bu
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sefer koyu bir KALP GAFLETİ ortaya çıkar.
“Kötü arzularına ve nefsi hevalarına uydukları ve her işlerinde haddini aşıp (harama saptıkları)
için kalbini bizim zikrimizden gafil bıraktığımız kimseler...”190 ayeti bu duruma işaret buyurmaktadır.
Bu gaflet ve meskenet (tembellik ve ibadetsizlik) hali devam ederse ve insan giderek günahlara ve
kötü arzulara iyice boyun eğerse, sonunda kalpleri çok çetin bir CEHALET kaplar. “Hayır onların
KALPLERİ CEHALET içindedir. Ayrıca onların bundan da öte devamlı yapıp durdukları bir takım kötü
işleri de bulunmaktadır.”191 ayeti bunları anlatmaktadır.
Kalpleri kapsayan bu koyu gaflet ve cehalet halinin verdiği manevi sıkıntı ve sorunları, geçici olarak
unutturmak için, şeytan bu kimseleri oyun ve eğlenceye alıştırır. Hatta bu hususta o denli ileri giderler ki, dini
meseleleri ve mukaddes değerleri bile artık alay ve eğlence konusu yaparlar.
“Onlar Rablerinden gelen her türlü ikaz ve ihtarı alay konusu yaparak ve kalpleri oyun ve eğlenceye
dalarak dinlemişlerdir.”192 Ayeti bunların durumunu ortaya koymaktadır.
“Bunlar nefsu hevalarını ilahlaştırmış.”193 Ve günah çirkefine dalmış insanlardır.
Bu durum devam ederse sonunda o kimse İslam’ı yaşayanlardan ve Hakkı savunanlardan nefret
etmeye başlayacaktır. Düştüğü çirkef hayatın bazı şeytani lezzet ve menfaatleri elinden çıkmasın diye,
Müslümanlığa ve Müslümanlara düşmanlık yapmaya kalkışacaktır.
“Ve böylece giderek kalbin ayarı ve fıtratı bozulur. Hep kötülük düşünen ve günah işleten bir
şeytan yuvasına dönüşür.”194 Bu insanlar artık akılsız ve ahlaksızdır. Sorumsuz ve saldırgandır.
Çünkü KALP KASVETİ başlamıştır. Taştan daha katı bir hal almıştır. Adaletsiz ve acımasızdır. Allah
korkusundan ve utanma duygusundan yoksun bir durumdadır.195
“Bunlar Allah’ı unuttuklarından Allah ta ceza olarak kendi nefislerini ve yaratılış gayelerini
kendilerine unutturmuş”196 ve kalplerinin üzerine perde koyulmuştur.197 Artık kalplerinde ağırlık,
kulaklarında sağırlık vardır.198 Bunlar gönül gözleri kör olmuş insanlardır.199
“Kendi kazandıkları günahlar yüzünden KALPLERİ PAS BAĞLAMIŞ ve artık çürümeye
başlamıştır.”200
Ve sonunda korkunç akibet ortaya çıkmıştır. Cenab-ı Hak, KALPLERİNİN ÜSTÜNE MÜHÜR
basmıştır. Artık Allah’tan başka hiç kimse bu mührü sökemez ve bu gibilere yol gösteremez.201
Ciddi bir gayret ve samimi bir tövbe ile bu durumdan kurtulmak için son şansını da yitiren kimselerin,
KALBİ TAMAMEN KİLİTLENİR.202
Rahmanın zikrinden, Kur’an çizgisinden, ibadet ve istikametten tamamıyla yüz çevirip uzaklaşan bu
tipler, artık şeytana havale edilir. Bunların arkadaşı ve akıl hocası şeytandır.203
Görülüyor ki, günahlar bir küfür tohumudur. Bu günah ve isyan tohumları gaflet tarlasında ve şehvet
sularıyla beslenirse, istiğfar ve ibadet ilacıyla vaktinde temizlenmezse, zamanla zehirli meyveler verecek bir
inkâr ağacına dönüşebilir.
“İşte onlar kâfirler ve facirlerdir.”204 Ayeti buna işarettir.
Kalpleri yalan, haram, içki, kumar, faiz, fuhuş gibi açık günahlarla çürüyen kimseler, genellikle açık
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küfre ve inkâra saparlar.
Riya, kibir, haset, enaniyet, şöhret gibi gizli günahlar yüzünden kalpleri kaymış ve kararmış olanlar ise
MÜNAFIKLIĞA yanaşırlar.
Bunlar zahiren muttaki görünürler... Gerçek Müslüman geçinirler... Ama adaleti hakim kılmak ve
inancımızı iktidara taşımak amacıyla yapılan gayret ve girişimlere katılmak ve disiplin düzeni içinde çalışmak
hususunda, yan çizer ve açık verirler, Çeşitli bahanelerle devamlı batılın safında yer alır ve zalimleri
desteklerler.
Hatta bir kısmı nifakta daha da ileri gidip içimize kadar girer ve bizden görünürler, Ama “Biz (bu
davaya) sıradan sade insanlar gibi inanıp, onlar gibi hareket edemeyiz.”205 derler.
Tebliğ ve eğitim çalışmalarına yanaşmazlar. Milli basına sahip çıkmazlar, seminere, mitinge
katılmazlar, maddi katkıda bulunmazlar. Devamlı tenkit yapar fitne çıkarırlar... Gerçekte hizmet diye bir
dertleri ve davaları yoktur. Kendilerini entel ve layüs’el (sorumsuz) sayarlar. Bazıları da Lidere sadık ve
davaya uyanık kimseleri devre dışı bırakmaya çalışırlar.
Ve neticede “And olsun ki, biz cin ve insanlarda birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Zira
onların kalpleri vardır ama gerçeği düşünüp değerlendirmezler, gözleri vardır ama Hakkı görmezler,
kulakları vardır ama işitmezler ve Kur’ana kulak vermezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler, hatta daha
da sapık ve aşağı derecededirler. İşte bunlar gaflete düşenlerin ta kendileridir.”206 ayetindeki acı ve
aldatıcı gerçek ortaya çıkmaktadır.
Bu insan suretli varlıkların kimisi, merkep gibidir. Yatar, kalkar, yük taşır. Yer, içer, anırır. Ne ibadet
derdi, ne hizmet gayreti ve ne de çevresine ve ülkesine yararlı olma niyeti taşımamaktadır.
Kimisi kurt gibidir. Kan döker, parçalar, ona buna saldırır.
Kimisi maymun gibidir. Moda mostrası ve sosyete soytarısıdır. Artistleri ve Ateistleri taklide uğraşır.
Allah’ım bizi örnek ve gerçek bir insan eyle, Bizi insanlıktan çıkaracak her türlü haksızlık ve
hayâsızlıktan koru. Zira kalpler senin elindedir ve her şeyimiz sana emanettir.

 İNSAN VE İSLAM DAVASI
İnsan, yeryüzünde Allah'ın temsilcisi ve halifesi olacak yüksek bir yetenek ve yetkiyle yaratılmıştır.207
Bu görevi gerçekleştirebilmesi için de insan, hem zahiri görünüş ve vücut biçimi olarak en güzel ve en
mükemmel şekilde yaratılmış, hem de ona iyilik ve kötülük yapma kabiliyeti ilham edilmiştir.208 ve ayrıca
kendisine akıl, düşünme ve değerlendirme yeteneği verilmiştir.
İnsanoğlu, Allah (cc) tarafından, çok özel bir ikram ve iltifata mazhar yaratılmış, karada (havada) ve
denizde en rahat vasıtalarla gezip dolaşacak imkânlar bağışlanmış, en temiz ve leziz nimetlerle rızıklanmış
ve yaratıkların pek çoğundan üstün ve faziletli kılınmıştır.209
Elbette, insan asla başıboş ve gayesiz bırakılmamış210 ve ancak Hz. Allah'a kulluk etmek için
yaratılmıştır.211 Kulluk ise, “Yüce yaratıcıya tazim ve hürmet, bütün mahlûkata ise şefkat ve merhamet"
anlamındadır.
İnsanlar, birbirleriyle tanışmada ve yardımlaşmada kolaylık olsun diye çeşitli kavim ve kabilelere
ayrılmış, ancak Allah katında takva ölçüsünden başka hiç kimseye ve hiç bir ayrıcalık tanınmamış,212
Evrensel hukuk karşısında herkes eşit sayılmıştır.
Hz. Allah, sonsuz yaşamak üzere cenneti yaratmış ve bir nevi onu satılığa çıkarmıştır. Cennetin fiyatı
ise, mal ve can ile cihattır, ibadet ve istikamet üzerinde sebattır. Cennete sadece iman edenler müşteri
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çıkmış, müşteri olmak ta yetmemiş, fiyatını verenler pazarlığı kazanmış213 ve mücahit müminler cennete varis
kılınmıştır. Böylesine, yüksek gayeleri ve ciddi gayretleri olmayanlara, başarı ve mutluluk yolları kapalıdır.
İslâm’a göre ahiret saadetine ulaşmak için Müslüman olmak gerektiği halde, dünyada huzur ve
emniyet içerisinde yaşamak için sadece insan olmak yeterli sayılmıştır. Çünkü "Rahim" sıfatı özellikle ahirete,
"Rahman" sıfatı ise dünyaya bakmaktadır.
Dini, dili, rengi ırkı ne olursa olsun, insan olan herkes can, mal ve namus emniyetine, din ve düşünce
hürriyetine sahiptir. İslâm' da cihat; zulüm düzenlerini ve tahakküm rejimlerini ortadan kaldırmaya, adalet ve
hürriyet ortamını sağlamaya yöneliktir. İslâm tarihinde hiç kimsenin ve hiç bir kavmin, korku ve baskıyla
Müslümanlığa zorlandığı görülmemiştir.
Çünkü "Dine (sokmak) için zorlama yoktur."214 Dayatma ve zorbalık yanlıştır ve yararsızdır.
Mesela; İstanbul fethedilerek o günkü zulüm ve sömürü sistemini yürüten Bizans Devleti yıkılmış, ama
İstanbul'da yaşayanlar kendi din ve düşüncelerinde serbest bırakılmıştır.
İslam, zulüm, tahakküm ve sömürü üzerine kurulan siyasi sultaları ve sistemleri yıkmak için cihat
ederken, oturup yalvarmak ve nasihat etmekle değil, teşkilat kuvvet ve siyasetle karşılarına çıkmayı emreder.
Ancak fertleri davet ederken, onların aklına ve vicdanına hükmetmek için asla kabalık ve zorbalık
kullanmayıp, tatlı dil ve hikmetli tebliğ esasını öğütler. Yani fertlere karşı müsamaha ve merhamet, zalim
sistem ve hükümetlere karşı ise kuvvet ve metanet ister.
İnsana saygı İslâm’ın gereğidir. İnsanlığını kaybetmiş, toplum için muzır bir canavar hükmüne girmiş
kimseler hariç, herkese adalet ve merhametle davranmak, temel insan Hak ve hürriyetlerine saygılı
bulunmak Allah'ın emridir.
İnsanların İslâm’la tanışması ve saadete ulaşması için de, en münasip yöntemlerle tebliğ ve tavsiye
edilir. Hidayete eriştirmek ise yalnız Allah'ın elindedir. İslâm, çeşitli din ve görüşten herkesin birlikte yaşama
şartlarını hazırlayan barış düzenidir. Çünkü insanlar, “ya dinde kardeşimiz veya yaratılışta eşimizdir.”215
Batıl ve bozuk sistemler ise, insana insanlığını unutturmuş, insanı tek olan Allah'a kulluktan ayırıp,
muhtaç olduğu ve korktuğu her şeye tapınmaya ve kendisi gibi insanları ilahlaştırmaya mecbur tutmuştur.
Hâlbuki Allah'ın dinini tebliğ eden Peygamberler bile, "Biz de ancak sizin gibi bir insanız."216
demişlerdir.
Şimdi bizim vazifemiz, her şeyden önce, insanlara insanlığını hatırlatmak ve onların insanlık onuruna
saygı duymaktır. İnsanın gerçek onurunu ve özgürlüğünü kazanmasının yalnız Allah'a Ubudiyyet ve İslâm’a
teslimiyetle mümkün olacağını anlatmaktır.
Bugün insanlığın en büyük çıkmazı, insanlık onurunu ve kulluk şuurunu kaybetmiş olmalarıdır.
İnsanlar, maalesef taşıdığı değerlerin farkında değildir. Yeryüzünde yüce Allah'a halifelik görevini
gerçekleştirmek üzere insana araç olarak verilen şeylere, insanların hizmetçi hale gelmesi ne kadar acıdır.
Makama, maaşa, menfaate, şöhrete ve servete kul olmak... Apartmana, arabaya, koltuğa, hatta
elbiseye ve ayakkabıya tapınmak ne kadar alçaltıcıdır.
Bugün insanların durumu, kendisine binilmek üzere verilen bir merkebi sırtlayan kimsenin durumundan
farksızdır.
Hayır ve hizmet yarışı unutulmuş, haksızlık ve ahlaksızlıkta yarış başlamıştır.
Bir tek Halık'a kulluğa tenezzül etmeyenler, binlerce basit mahlûka ve eşyaya köle olmuşlardır.
İbadetsiz, edepsiz ve merhametsiz insanlar çoğalmıştır.
"Biz insanı (en mükemmel olmaya müsait kabiliyetlerle donattık ve) en güzel biçimde yarattık.
Sonra onu (kendi kıymetini bilmediği ve kabiliyetlerini körlettiği ve kirlettiği için) aşağıların aşağısına
çevirdik."217 ayeti de bu gerçeği anlatmaktadır.
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Velhasıl İslâm, insan içindir ve insanlığın kurtuluş reçetesidir. "Adil bir Düzen" ise İnsanlığın son
umudu ve beklentisidir. Ülkemizde ve yeryüzünde "Adil Düzeni" yerleştirmek ve yürütmek için de, gönüller
fatihi "ermişlere" ve tasavvuf terbiyesiyle yetişmiş dervişlere büyük görevler düşmektedir. İnsanlara hizmet
etmeyi ve onların sıkıntısını gidermeyi ibadet bilen gönül erlerine ihtiyaç vardır.
Ey nefsini temizlemekle sistemini düzeltmeyi birlikte yürüten bilgili ve bereketli müminler...! Haydi
gayret, hain düzenlerin tuzağındaki safdil ve gafil insanlar sizi beklemektedir.

 İSLAM’IN EĞİTİM SAVAŞI
İslamiyet doğuşundan itibaren her dönemde dünyayı aydınlatan bir ışık oldu. Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sav) ve sahabe-i kiram, Kuran ahlakının insanlara kazandırdığı üstün ve modern medeniyet
anlayışının en güzel temsilcileri oldular. Bu görkemli medeniyet anlayışının temelinde ise eğitime verilen
önem, bilim, kültür ve sanata verilen değer çok büyük rol oynadı. Günümüzde ise, gelişen teknolojik
imkânların da aracılığıyla, bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin ve başkalarına aktarmanın yolları tarihin hiçbir
döneminde görülmediği kadar artmıştır. Bu durum aynı zamanda ahir zamanda olduğumuzun da bir delilidir
ve tüm Müslümanlar için önemli sorumlulukları beraberinde getirmektedir.
Çünkü, İslam ahlakının yayılmasıyla meydana gelecek barış ve refah ortamı, imanlı, bilgili, erdemli,
kültürlü ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu amaçla her alanda gerekli eğitim ve
öğretimin sağlanması son derece önemlidir.
Gerek Kuran ahlakının anlatılmasında, gerek kişinin Allahın nimetlerini görmesinde önemli rol oynayan
ilmin, bir başka deyişle eğitim ve kültürün Müslümanların hayatının önemli bir parçası olduğu açıktır. Bununla
beraber her toplumda bireylerin kendilerine, ailelerine, çevrelerine, ülkelerine ve insanlığa yararlı birer insan
olarak yetiştirilebilmelerinin de kapsamlı bir eğitimle mümkün olabileceği tartışılmaz bir gerçektir. Sevgili
Peygamberimiz (sav), bir çocuk sahibinin, çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirmesi gerektiğini belirtmiştir. Peki
İslam ahlakının gereği olan eğitim anlayışı hangi bilgileri kapsamaktadır? Aldığımız eğitimin asıl amacı ne
olmalıdır? Bilim, kültür ve sanat alanlarında öncü olmanın önemi nedir? Her konuda bilgili ve donanımlı
olmak hangi faydaları sağlar? Bu sorulara en güzel cevap diğer tüm konularda olduğu gibi Kuran ayetlerinde
ve Peygamberimiz (sav)in hadislerinde bulunmaktadır.
Eğitim Ve Bilgi Neden Önemlidir?
1- Her konuda eğitimli ve donanımlı olmak Kuran ahlakını yaşamanın doğal bir sonucudur: Kuran
ahlakını yaşayan müminler, güzel ahlaklarını ve kaliteli kişiliklerini, Kuran bilgisi, modern bilimler, kültür ve
sanat gibi alanlardaki birikimleriyle birleştirerek İslamiyet'i en güzel şekilde temsil edebilirler. Bu sayede diğer
insanlara örnek olabilmeyi ve onların imanlarına vesile olabilmeyi dilerler. İslamiyette yeri olmayan davranış
biçimleriyle ve düşüncelerle ortaya çıkan bazı cahil insanların Kuran ahlakını temsil edemeyecekleri çok
açıktır.
2- Bilgi sahibi olmak, Allah'ın rızasını kazanmak için güzel bir yoldur: İman edenler, bilgiyi Allahın
rızasını kazanmaya güzel bir yol olarak görürler. Ne kadar bilgi sahibi olurlarsa, bunun imanlarının artmasına
vesile olabileceğini, Allaha yakınlaşmak amacıyla ilim öğrenmek için gösterdikleri çabanın da Allahın izniyle
salih bir amel olacağını bilirler. Örneğin uzayı inceleyen iman sahibi bir bilim adamı, aynı araştırmaları yapan
fakat iman etmemiş bir kişiden çok farklı düşünceler taşır. Uzayda gördüğü her detayın Allahın sonsuz
ilminin delillerinden biri olduğuna şahitlik eder, aczini daha iyi anlar. Bu vesileyle imanı güçlenir ve kendisine
verilen nimetlere şükreder. Edindiği her bilgi, onu en doğru yola sevk eder; keşfettiği her ayrıntı, Allahın
sonsuz gücüne olan hayranlığını artırır. Allah Kuranda bilgi sahibi olmanın önemini şu şekilde bildirmiştir:
"De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıpdüşünürler."218
3- Bilgi sahibi olmak, Allah'a olan sevgimizin ve Allah korkumuzun artmasına vesile olur: Yüce Allah'a
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olan sevgi, O'nun yarattığı varlıklardaki üstün ve kusursuz özelliklerin okuyarak ve araştırılarak öğrenilmesi
ile daha da artacaktır. Yaratılış delilleri, müminlerin üstün güç sahibi, herşeyin Yaratıcısı Rabbimiz'den gereği
gibi korkmasına da vesile olacaktır. Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan
meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık).
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde
ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek- korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır,
bağışlayandır."219
4- Kuran bilimi teşvik eder ve bilime yol gösterir: Bilim, Kuran'da bildirilen gerçeklere göre
yönlendirildiği takdirde çok hızlı ilerler ve insanlığa çok daha büyük hizmetler verebilir. Allah, Kuran'da
insanlara, gökleri, yeri, dağları, yıldızları, bitkileri, tohumları, hayvanları, gece ile gündüzün meydana gelişini,
insanın kendi doğumunu, yağmuru ve yaratılmış daha birçok varlığı düşünmelerini ve bu varlıkları
incelemelerini bildirmiştir. Bunları inceleyen insan canlı ve cansız tüm varlıklarda Allah'ın üstün yaratış
sanatını görecek, böylece kendisini ve tüm evreni yoktan yaratan Rabbimiz'i gereği gibi tanıyabilecektir.
Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratış sanatını görerek insanlığa açıklamanın yolu
ise "bilim"dir. Tarih boyunca Kuranda bilimi teşvik eden ayetleri temel alan Müslüman bilim adamları, hem
Allahın emrini yerine getirmek hem de Müslümanların refahı için, çalışmalarını büyük bir şevkle
sürdürmüşlerdir. Ellerindeki bütün imkânları Allah rızası için bilim alanında kullanmışlardır. Nitekim İslam
ahlakı, ilme ve bilgiye ulaştıracak tüm meşru yolları açık tutmuştur. Öğrenmek için yaş, mekân ve zaman
sınırı koymamıştır.
5- Din ahlakına uygun olmayan felsefelerle fikri bir mücadele yürütmenin yolu bilgiden geçmektedir:
Din ahlakına uygun olmayan ideolojiler ve felsefelerin insanlığa verdiği zararlarla, zulüm ve adaletsizliklerle
mücadele etmenin yolu Kuranda bildirilmiştir. İslam ahlakı şiddeti, kötülüğü değil, hoşgörüyü, affı ve iyiliği
tavsiye eder. "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde
mücadele et..."220 ayetinin hükmü gereği iman edenlerin yapması gereken tüm bu sistemlerin çarpık
yönlerini araştırarak ortaya koymak ve her türlü zararlı düşünceyi bilimsel ve fikri platformlarda çürütmektir.
Yürütülecek bu fikri mücadelede iyi yetişmiş, araştırmacı, öğrendiği bilgileri doğru yorumlayıp gerektiğinde
kullanabilecek bireylere ihtiyaç vardır.
6- Her konuda iyi eğitim almış olmak, Kuran ahlakını tebliğ etmede en etkili yollardan biridir:
Kuran'da bildirilen eğitim anlayışının kapsamı son derece geniştir. En önemli eğitim alanlarından biri
de iman sahibi bir kimsenin kişiliğini, hal, tavır ve davranışlarını, konuşma üslubu ve hitap biçimini ve tüm
detayları Kur’an’da bildirilen üstün ahlaka yakışır bir hale getirmeye çabalaması ve bu amaçla eksiklerini
tamamlaması, hatalı yönlerini düzeltmesidir. Çünkü bu özellikler tebliğ görevini yerine getirmede ona
yardımcı olacaktır. Girdiği ortamlarda Kuran ahlakını yaşıyor olmaktan kaynaklanan üstün ve faziletli
özellikleriyle hemen dikkat çekecek, ilgiyi üzerinde toplayacak ve herkesin özenerek bakıp örnek alacağı ve
saygı duyacağı bir insan modeli oluşturacaktır. Bu, başta Peygamber Efendimiz (sav) olmak üzere tüm
peygamberlerin, elçilerin, sahabelerin ve İslam alimlerinin ortak özelliğidir. Bu sayede bir Müslüman,
yapacağı tebliğin karşısındaki insanlarda çarpıcı bir etki uyandırmasını umabilir. Elbette ki tüm bunlar dua
mahiyetindeki hazırlıklardır. Kalplerde etki uyandıracak ve hidayeti verecek olan yalnızca Yüce Allah’tır.
Sonuç olarak her konuda bir bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra ahlakı, kişiliği ve karakter özellikleriyle de
hayranlık uyandıran bir Müslüman bu samimi niyeti ve çabasıyla İslam’a güzel bir hizmette bulunmuş olur.
7- Bilgi, olayların geniş bakış açısıyla değerlendirilmesine ve çözümler üretilmesine olanak
sağlar:
Rabbimiz'in bizlere bir rehber ve rahmet olarak indirdiği Yüce Kurandaki ayetleri bilen, Allaha karşı
samimi bir Müslüman, karşılaştığı olayları Kuranın gösterdiği doğrular çerçevesinde hikmetli bir şekilde
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değerlendirebilir. Örneğin, sosyal yaşama dair pek çok konuda ayetlerin ışığında sağlıklı değerlendirmeler
yapabilir, insan karakterlerini daha iyi tahlil eder ve sorunlara ivedilikle çözümler getirebilir. Aynı şekilde,
Allahın canlılardaki yaratma sanatına dair ayrıntılı bilgiye sahip bir mümin, ayetlerde belirtilen örnekleri daha
iyi kavrayabilir ve Allahın kadrini daha iyi takdir edebilir.
İslam Tarihindeki Eğitim Faaliyetleri
* Hz. Muhammed Dönemi:
Peygamberimiz (sav)in Hadislerinde İlim:
"Hikmet, özlü bilgi müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır."221
"Benden bir söz bile öğrenseniz, onu başkalarına da öğretiniz."222
"Burada bulunanlarınız, benden işittiklerini, bulunmayanlarınıza duyursun. Olur ki burada
bulunan bir kimse, işittiğini kendisinden daha akıllı birisine ulaştırmış bulunur."223
"Sizden birinize bildiği bir şey sorulduğunda onu derhal söylesin."224
Tarihi kaynaklardan ve hadislerden, Peygamberimiz (sav)in ilme çok büyük bir önem verdiğini
anlamaktayız.
Hz. Muhammed (sav)in yol göstermesiyle, Kuranın indirilmesinden sonra oldukça dinamik bir yapıya
kavuşan dönemin Arap toplumunda, sürekli bir tebliğ ortamı sağlanarak insanlara Allahın varlığı ve din ahlakı
anlatılmış, her geçen gün çok fazla sayıda insanın İslam ahlakını tanımasına vesile olunmuştur. Burada en
önemli etkenlerden biri, Kuranda yer alan ilmi bilgilerin insanlara aktarılmasıdır. O dönemde bilimsel bilgide
pek fazla ilerleme olmamasına rağmen, yalnızca Kuranda yer alan bilgilerden örnekler verilerek, kişilerin
samimi olarak bunlar üzerinde düşünmesi sağlanmıştır. Kuranda bildirilen evren, doğum ve canlıların
yaratılışındaki detaylar gibi örnekler anlatıldıkça, bunların insanlar üzerinde uyandırdığı etki çok büyük olmuş
ve İslamiyet o dönemde çok geniş bir kitleye yayılmıştır.
Bunun yanı sıra Peygamberimiz (sav) eğitim ve öğretimin yaygınlaşması için öncelikle mekân tahsisi
yapmış ve ihtiyaç duyulan bölgelere öğretmen göndertmiştir. Bedir Savaşı sonrasında esirlere okuma yazma
öğretmeleri karşılığında serbest kalma hakkını tanıması da bu dönemde yapılan faaliyetler arasındadır.
Peygamberimiz (sav) ilk olarak suffa adı verilen yatılı okulu açmıştır ve burada yalnızca ilim ve ibadet esas
alınmıştır.
Ayrıca Peygamberimiz (sav), her mahallede bir mescid kurulmasını sağlamış, Dâru'l-Kurrâ adı verilen
akşam okulu niteliğinde eğitim yerlerini açtırmıştır. Bugünkü ilköğretim okulunun o dönemdeki karşılığı olan
kuttablarda çocukların eğitimine önem verilmekle birlikte, bazı Müslümanlar da gönüllü olarak evlerini
okuma-yazma öğretimi için açmışlardır.
Arapların İçinde Bulunduğu Genel Durum ve Kuran'ın İndirilmesiyle Sağlanan Büyük Atılım
Kuranın indirildiği zamana kadar bilime büyük bir katkısı olmayan Araplar, Kuranın Peygamberimiz
(sav)e vahyedilmesinin ardından çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerleme hem sosyal alanda hem de
bilimsel alanda kendini hissedilir derecede göstermiştir. Öyle ki Müslüman Araplardan dünya bilimine yön
verecek pek çok bilim adamı yetişmiştir.
Alman Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fuat Sezginin konuyla
ilgili olarak verdiği bilgiler, Müslümanların bilimsel alanda kaydettikleri bu büyük atılımı yansıtması açısından
oldukça önemlidir:
"İslam dini sadece bu ilimleri hiçbir medeniyette tanımadığım bir şekilde geliştirdi ve zirveye çıkardı.
Himaye etti... Din ilimi teşvik ediyordu, asla baltalamıyordu. En büyük alimlerin doğal ilimler sahasındaki
kitaplarını okuduğumuz zaman bakıyoruz "bismillah" ile başlıyor, "elhamdülillah" ile bitiyor. Modern bir bilim
adamı nasıl çalışıyorsa onlar da öyle çalışıyorlardı. Bu şartlar altında Müslüman dünyada ilim büyük bir
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gelişme gösterdi."225
Dört Halife Dönemi:
Bu dönemde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle o yıllarda yetişen gençlerin iyi bir eğitim seviyesi
kazandıkları bilinmektedir. Çocukların eğitimi için ilk program, Hz. Ömer tarafından hazırlatılmış ve sonraki
halifeler bu sistemi geliştirmişlerdir. Ağırlıklı olarak Kuran eğitimi verilmekle birlikte dilbilgisi, aritmetik ve
edebiyat derslerine de yer verilmiştir.
İslam Devletinin sınırlarının genişlemesiyle, yönetimde söz sahibi olacak yüksek dereceli memurların
ve şehzadelerin yetiştirilmesi amacıyla Emeviler devrinde saray okulları açılmaya başlanmıştır.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Dönemi:
İslam dünyasında eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bilimsel alanda bir dönüm noktası teşkil eden
Selçuklu döneminde, ilk defa olmak üzere düzenli ders programları belirlenmiş, zengin içerikli kütüphaneler
açılmış ve ücretsiz eğitim veren ilk medrese olan Nizamiye Medresesi açılmıştır. Bağdat’ta kurulan bu
medresede devrin en önemli alimleri yetişmiştir. Daha sonra çevre şehirlerde benzeri eğitim-öğretim
merkezleri kurulmuştur. Nizamiye Medresesi'ndeki ders programları ve işlenen konular, daha sonra başta
Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere İslam dünyasında yüzyıllar boyu devam ettirilmiştir.
Selçuklular döneminde özellikle matematik ilmi çok üst seviyelere ulaşmıştır. Sultan Melikşah
döneminde edebiyat temsilcileri daha çok öne çıkmış, bu kimseler aynı zamanda cebir ve geometri
alanlarında da çalışmalar yapmışlardır. İslam dünyasının büyük fıkıh, kelam, tefsir ve hadisçilerinin çoğu
Selçuklu devrinde yetişmiştir. Müslümanlar böylelikle bilime, edebiyata ve sanata yol gösteren bir rehber
olmuşlardır.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi:
Osmanlı Devleti'nde eğitim-öğretim faaliyetleri her tarafa yayılmış olup, 'çocuk mektebinden dârul
fünun (üniversite)a, medreseden medrese-i ihtisasa kadar her seviyede eğitim ve öğretimin yapıldığı
teşkilatlar vardı. Eğitime ciddi bir önem verildiği ve alimlere büyük bir itibar gösterildiği için İran, Turan,
Horasan, Dağıstan, Hindistan, Buhara, Halep, Şam, Mısır'dan birçok alim İstanbul’a gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nde ilk medreseyi Orhan Gazi, İznik’te 1330 yılında kurmuştur. Daha sonraları hemen
her şehirde bir medrese kurulmuş ve buralarda eğitim gören kişiler İmparatorluğun uzun yıllar ayakta
kalmasını sağlamıştır. Her medreseye bağlı birer vakıf ve imaret bulundurulmuş, buralarda eğitim alan
kişilerin her türlü ihtiyaçları vakıflar tarafınca karşılanmıştır. Birbiri ardınca açılan medreseler Osmanlılarda
bilim ve düşünce hareketini, faaliyetlerini artırmış, devletin her alanda büyük bir ilerleme ve gelişme
kaydetmesini sağlamıştır. Bu, Müslümanların bilime ve eğitime verdikleri önemin ve uyguladıkları köklü
eğitim sisteminin açık bir göstergesidir.
Bediüzzaman Said Nursi’nin İlme Verdiği Önem
Büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi, tüm hayatını Kuran ayetlerini anlatmaya ve
açıklamaya adamış, Müslümanların eğitimi ve gelişimine de büyük önem vermiştir.226
Bu amaçla çeşitli faaliyetlerde bulunan Bediüzzaman, 1908 yılından hemen sonra İmparatorluğun
geleceği için çok gerekli gördüğü üniversite projesini devreye sokmak için gayret göstermiştir. Onun bu
büyük çabası, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi isimli kitapta şu şekilde anlatılır:
Sultan Abdulhamide verdiği dilekçe, kendisinin memleketteki bazı meselelerle ve özellikle de eğitimle
yakından ilgilendiğini göstermesi açısından önemlidir. Söz konusu dilekçede Van, Siirt ve Bitlis gibi illerde
açılacak okullarda devlet tarafından masrafları karşılanmak suretiyle öğrencilere eğitim verilmesini talep
ediyor ve bu okullarda dini ilimlerle birlikte müsbet ilimlerin okutulmasını teklif ediyordu."227
Risale-i Nurlarda yer alan Bediüzzaman’ın aşağıdaki ifadesi ise ilim hakkındaki düşüncelerini
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anlamamız açısından son derece önemlidir:
Vicdanın ziyası (ışığı), ulum-i diniyedir (din bilgileridir). Aklın nuru (ışığı), funun-u medeniyedir (medeni
ilimlerdir). İkisinin imtizacıyla (birleşmesiyle) hakikat (gerçek) tecelli eder (ortaya çıkar). O iki cenah ile
talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit (ayrıldıklarında), birincisinde taassup, ikincisinde hile,
şüphe tevellüd eder (doğar).228
Özetle:
Günümüzde ülkelerin gelişimiyle ilgili olarak çoğu zaman eğitimin önemini vurgulayan toplantılara,
tartışma programlarına veya köşe yazılarına çok sık rastlıyoruz. Eğitimin yaygınlaşması için düzenlenen pek
çok kampanyanın adını duyuyoruz. Tüm bunlar gerçekten de takdir edilmesi gereken çok önemli
faaliyetlerdir. Çünkü bir toplumu ancak iyi eğitim almış, yüksek kaliteye sahip kültürlü insanlar ileriye
taşıyabilir.
Bu durum, yaşamakta olduğumuz ahir zaman için çok daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü İslam
ahlakının hızla yayıldığı bu dönemde, Müslümanlara da büyük sorumluluk düşmektedir ve bu sorumluluk
ileriki yıllarda katlanarak artacaktır. İslam ahlakının tüm dünyada hızla yayılması için insanlara Kuran
ayetlerini ve iman hakikatlerini okuyup anlayacak, daha sonra da hikmetli şekilde anlatabilecek kültürlü
bireylere ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra toplumdaki yanlışlıkları ve sorunları fark edip bunlara Kuran ayetleri
ışığında çözüm sunabilmeleri için Müslümanların her açıdan yüksek bir kültüre sahip olmaları çok önemlidir.
Ayrıca geçmişte olduğu gibi görkemli bir İslam medeniyeti oluşturmak amacıyla her türlü bilim, kültür
ve sanat alanında öncü olacak insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Hiç kimse ben ne yapabilirim ki diye
düşünmemelidir. Unutmamak gerekir ki, insanlara tüm bildiklerini öğreten Yüce Allah’tır. Tüm bilgiler Allahın
sonsuz ilminin birer yansımasıdır. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
"Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen,
her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."229
Bu konuda samimi bir niyetle
müminlerin... Rabbim, ilmimi artır.
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iman etmiş samimi kullarının destekçisi ve yardımcısıdır. İman etmiş bir kimsenin bu konuda göstereceği
ciddi bir çaba çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Müslümanlar bu konuda birbirleriyle hayırlı bir yarış
içine girmelidirler. Allahın izniyle 21. yüzyıl Müslümanların ve İslamiyetin muhteşem yükselişinin bilimsel ve
kültürel alanda da çok net bir biçimde yaşanacağı bir yüzyıl olacaktır. Rabbimiz bir ayette şu şekilde
bildirmektedir:231
"... Allah, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı
çok büyüktür."232

 SİYASİ SORUMSUZLUĞUN CEZASI
Cenabı Hak, şu dört günahtan birisini veya hepsini işleyen ve kötülüklere devam eden iman ehline
sırası ile dört türlü ceza vermektedir. Bunların ilk üçü ikaz, sonuncusu infaz mahiyetindedir.
Müminleri, ilahi ikazlara ve cezalara çarptıran günahlar şunlardır:
1 - İtikat bozukluğu, sapıklık ve ibadetsizlik
2 - Fasıklık, münafıklık ve günahlara devam etmeklik
3 - Kul haklarına tecavüz, zulüm ve haksızlıkları hoş görmeklik.
4 - Cihatsızlık, nemelazımcılık ve dini gayretsizlik' tir.
Bu günah ve kötülükler işlemeye devam eden kimselere ise, sırası ile şu uyarı ve cezalar
verilecektedir:
228
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1 - Önce ruhi sıkıntı, kalbî huzursuzluk, bunalım ve mutsuzlukla başlanır... Yukarıdaki günah ve
kötülüklere bulaşanların vicdanları kendilerini sıkıştırır... Yaptıkları yanlışlık ve yamukluklar rahatlarını ve
uykularını kaçırır.
2 - Bu manevi ikazlardan dolayı uyanıp tevbe ederek, ibadet ve istikamete yönelmeyen insanlar bu
sefer maddi sıkıntı ve sorunlarla sıkıştırılır... Fakirlik ve geçim darlığı çekmek, iflas etme ve zarara girmek
gibi maddi musibetlerle uyarılır.
3 - Bunlardan da ders alıp hizaya gelmeyen ve durumunu düzeltmeyen kimselerin, kendisi ve yakın
çevresi çeşitli hastalık, sakatlık gibi bedeni rahatsızlıklara uğratılır.
4 - Bütün bu ilahi şefkat tokatlarından sonra hâla ders almayan ve hatasını anlamayan ve her türlü
günaha dalarak kalpleri katılaşan kimseler ise, iman nurundan ve İslâm şuurundan mahrum bırakılarak her
türlü dünyalık nimet, servet, şöhret ve şehvet kapıları kendilerine açılır...
"And olsun ki senden önceki ümmetlere de (onları ikaz ve irşat etmek üzere) elçiler gönderdik.
(Bu davetlere icabet ve itaat etmeyince, arkasından) boyun eğmeleri ve bize yönelmeleri için onları
(maddi ve manevi) darlıklara ve çeşitli hastalıklara uğrattık."
"Hiç olmazsa bu tür ikaz ve belalarımız geldiği zaman (bari hatalarını bilip, tevbe ederek) boyun
eğseler ve bize dönselerdi !.. (O takdir de yine merhamet ve mağfiret ederdik." (Ama maalesef ).
"Kendilerine yapılan bütün bu nasihat ve musibetleri unutarak (gaflet ve hıyanete devam
ettiklerinde ise) üzerlerine her şeyin (çeşitli servet, lezzet, şöhret ve afiyet gibi nimetlerin) kapılarını
açtık... (Ve onları nefsi hevaları ve şeytanlarıyla baş başa bıraktık). Nihayet kendilerine verilen ( bu
nimet ve lezzetlerle ) iyice şımardıkları ve şaşırdıkları bir ortamda onları ansızın yakaladık...
Birdenbire bütün ümitlerini yitirmiş, hayalleri yıkılmış ve hevesleri tükenmiş olarak (bin pişman ve
perişan bir vaziyette canlarını çıkardık)" .233
Bu ayeti kerimelerden de anlaşılıyor ki;
1 - Kur' an kurallara karşı çıkmak, İslami hayata ve hakikatlara düşman olmak, sünneti ve hadisleri
lüzumsuz saymak, fikri veya siyasi hizmetleri fesat çıkarmakla bir tutmak, Şiilik, Vehabilik, mezhepsizlik
hastalıklarına yakalanmak gibi, ehli sünnet itikat ve istikametinden ayrılan.
Namaz, oruç haç, zekat, zikir ve ilim gibi ibadet ve emirlerde ihmalkarlık yapan.
2 - İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, haram gibi günahlardan sakınmayan...
3 - Başkalarının canına, malına, namusuna, şeref ve onuruna ve inancına hakaret ve haksızlıkta
bulunan...
Veya bütün toplumu maddi ve manevi felaketlere sürükleyecek ve zulüm ve zillet altında inletecek,
parti ve programlara oy verip destekleyerek iktidara taşıyan...
4 – a- Ülkesi ve milleti için hizmet etmeyen, din gayreti çekmeyen, teşkilat disiplinine girmeyen, aldığı
görevi yerine getirmeyen, b- Dükkanını, tezgahını, makamını, menfaatini ve rahatını düşünerek safını ve
samimiyetini belli etmeyen, c-Dava ile ilgili görev ve yetkilerini dünyalık heves ve hesaplar için istismar ve
suistimal eden, liderine itaatsizliğe ve hıyanete yeltenen, ç- Teşkilat içinde benlik, beleşçilik ve bencillik
gösteren, görünürdeki ve resmiyetteki, lidere yakınlık derecesini, yetki ve etiketini kullanarak kendilerine
rakip zannettikleri hizmet ve kabiliyet ehlini kötüleyen ve köstekleyen asi ve adi tiplere ilahi bir uyarı olarak,
A - Önce bir can sıkıntısı ve gönül darlığı başlar... İbadetlerle doyurulmayan, zikrullahla gıdasını alıp
tatmin olmayan ve üstelik gizli günah kirleriyle ve zulüm nedeniyle paslanan aç ve hasta ruhlar bunalıma
düşer. Huysuz ve huzursuz bir insan olur. İbadet ve istikamete yönelerek ve din gayreti çekerek bu
durumdan kurtulacağına, şeytana aldanarak, rahatlamak ümidiyle içki, kumar ve eğlence yerlerine alışırsa...
Veya vicdan bastırma yöntemleriyle kendisini, seçilmiş kul olarak bağışlanacağına inandırırsa…
B - Bu sefer, işinden kovulmak, zarara uğramak iflas etmek ve borca batmak gibi maddi sıkıntılarla
ikaz ve imtihan edilir. Vermediği yüz milyon zekâta karşılık bir milyarlık malı çalınır. Davası için on milyon
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aidatını ödemediği için arabası kaza yapar, 100 milyon tamir masrafı çıkar. Haberi olduğu halde çaresiz ve
kimsesiz komşusunun alamadığı ilaç parasını vermediği için mark dolu cüzdanı kayıplara karışır. Faize
bulaştığı için ekinlerini ve meyvelerini dolu vurur...
Bütün bu ceza ve zararların neden başına geldiğini bilir de günah ve kusurundan vazgeçerse ne ala...
C – Yok eğer, bu maddi musibetler de kişinin aklını başına getirmez ve gafletten uyanmasına
yetmezse, bu sefer şefkat tokatları gibi hastalıklar ve sakatlıklar baş gösterir. İbadetsizliğine,
istikametsizliğine, hizmetlere ilgisizliğine ve kul haklarına tecavüzlerine karşılık, çeşitli ağrılar ve sızılarla
kıvrandırılır. Haftalar ve aylar boyu hasta döşeğinde ve hastane köşelerinde canından usanır. Veya, hanımı,
çocukları ve yakınlarının derdiyle uğraşmak, hayır yolunda kıyamadığı ve hizmet için ayıramadığı
zamanlarını böyle yerlere bol bol harcamak zorunda bırakılır...
D - Böylesi acı ve ıztırab çektiren hastalıklar bile şayet hatalarımızı hatırlamamıza ve tevbe edip
Allah'a sığınmamıza yetmez de, günah ve kötülüklere devam edilirse sonunda günah kirleri ve şeytanın
zehirleri kalpleri çürütür.234 Rahmanın zikrinden ve Kur' anın çizgisinden tamamen yüz çevirip uzaklaşan ve
artık şeytanlarıyla baş başa bırakılan insanların gönlündeki iman mührü sökülüp alınır. Zahiri şöhreti ve
etiketi yine yerinde kalır. Herkes onu hala “din adamı, hizmet erbabı” olarak tanır. Ama kalbinden “sorumluluk
duygusu, Ahiret kaygusu ve Allah korkusu” çıkarılır.
İman nurundan ve İslâm şuurundan mahrum bırakılan, kendileri Allah’ı unuttuklarından, ceza olarak
kendi karları ve edebi çıkarları kendilerine unutturulan,235 bu kimselerin üzerine, artık dünyalık her türlü nimet
ve lezzetlerin kapısı açılır. Dünya cennetinde tam bir hayvan hayatı ve şeytan saltanatı sürerken, Azrail
ansızın yakasına yapışır.
Ya içki sofrasında, ya kumar masasında, ya faiz bankasında, ya Afyon tarlasında, ya fuhuş ve şehvet
sırasında... Ya Mason Locasında, ya MAFİA hesaplaşmasında... Ya sağ-sol kavgasında ve anarşi
boğuşmasında. Veya masonik merkezlerin marifetiyle ve en hayırlı bir davaya hıyanet ederek getirildiği
başkanlık makamında geçireceği bir kalp krizi esnasında... Ya da hiç beklenmedik bir trafik kazasında bu fani
dünyadan, müflis ve ümitsiz olarak ayrılır ve canları cehenneme yollanır.
Yani sonunda su testisi su yolunda kırılır... Ve hadiste buyrulduğu gibi " İnsan nasıl yaşarsa o
vaziyette canı alınır ve ne hal üzere ölmüşse o şekilde mahşere kaldırılır."
Bu konuyu İbrahim Ethem Hz.' lerinin bir sözüyle kapatalım:
" Yazık yamarız dünyamızı yırtarak dinimizden,
Sonunda din de gider dünya da gider elimizden."

Külfetsiz Nimet, Zahmetsiz Rahmet Olmaz
Her nimet bir külfet karşılığıdır. Her türlü şeref ve fazilet mutlaka bir gayret ve bir ücret ödenerek sahip
olunmaktadır. En büyük nimet ise, bir insanın akılla beraber hidayete ulaştırılmasıdır. Zira İslamsız ve
hidayetsiz bütün nimetler yarımdır ve nimetler ancak İslâm'la tamamlanır. 236
Cenabı Allah, Rahman sıfatının gereği, aklı her insana vermiş ama " hidayeti " ise Rahim sıfatının
gereği olarak sadece Onu arayana; yani aklını, hakkın ve hayrın hizmetinde kullanıp, İslâm’a ulaşana ve "
iman - hidayet " nimetinin ücretini karşılayana lütfetmiştir. Özetle İslâm’ın hak olduğuna aklı yatmak ve bu
hususta pek çok alamet ve ayetlere şahit olmak yetmemekte, "hidayete" ulaşmak için bunun ücretini
ödemek, birtakım külfet ve zahmetleri yüklenmek de gerekmektedir. Bunun da ilk şartı, iman etmek ve İslami
düzeni seçmek durumunda, zalimlerden gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı metin olup göğüs germek,
Allah'a tevekkül edip kafirlerden asla ürkmemektir... Menfaatlerini kaybedeceği ve zalimlerin tecavüzüne
uğrayabileceği endişesiyle, şehadetinden vazgeçenler, asla hidayete eremezler ve Allah'ın vaat ettiği nimet
ve saadetin tamamını ve sonsuz devamını elde edemezler.237
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Bu konuda Firavun' un sihirbazları çarpıcı örnektir:
"Sihirbazlar iplerini ve değneklerini (meydana) attılar ve “Firavunun şerefine, elbette her türlü
hünerimizi göstereceğiz ve biz galip geleceğiz," dediler.
"(Bunun üzerine) Hz. Musa'da asasını bıraktı ve bir anda onların uydurdukları (hayali
canavarları)nı yutmağa başladı."
"(Bu durumu gören ve ilahi bir mucize olduğunu seze) sihirbazlar, hemen secdeye kapandılar
ve “Biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" dediler.
"(Bunu duyan Firavun) Bana danışmadan ve benden izin almadan mı Ona inandınız? (Hem Ona
iman edecek ne var.) O büyücülükte sizden biraz ileri bir insan... (Haydi, bu kararınızdan vazgeçin,
yoksa) Yakında (başınıza neler geleceğini görecek ve) bileceksiniz! (Şöyle ki ): Ellerinizi ve
ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi astırıp (en feci şekilde öldüreceğim)” dedi.
(Sihirbazlar ise bu tehdit ve tehlikelere hiç aldırmadan) "Zararı yok (Ne yaparsan yap,
imanımızdan ve davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira nasıl olsa) Biz Rabbimize döneceğiz!"
Karşılığını verdiler."238

Yani imanın ve hidayetin fiyatını verdiler ve ebedi mükafatına da

erdiler...
Kur'an, Firavun' un bu dediklerini yapıp yapmadığını haber vermemiştir. Böylece asıl önemli olanın;
mümin sihirbazların bu kesin kararlılığı ve her türlü tehdidi göze alan sağlam imanları olduğunu öğretmiştir.
Bugün de, mesela, çağın önemli düşünürlerinden ve sosyalist öncülerinden Fransız Filozof Roger
Graudy pek çok suçlanmayı ve dışlanmayı göze alarak imanda ve İslâm da sebat ve sadakat gösterdi. Ama
maalesef bir Kaptan Kusto, bir Astronot Armstrong, pek büyük alamet ve ayetlere şahit oldukları halde,
yapılan baskı ve korkular sonucu, ikrar ve itiraflarından geri dönmüşlerdi. Hatırlanacağı gibi Kaptan Kusto
yaptığı araştırmalar sırasında Cebeli Tarık boğazında, iki denizin sularının birbirine karışmadığını görmüş
ama bunun ilmi bir izahını yapamamıştı. Daha sonra eline geçen Kur'an-ı Kerim'de "(Rabbin) iki denizi (bir
boğazda) salıverdi. Biri birlerine kavuşuyor (temas ediyor)lar. (Ama) aralarında (suların yoğunluk
farklılığı yüzünden) bir engel bulunduğu için asla biri birine geçip karışmıyorlar. "(Bunu gördükten
sonra) Artık (ne hakla) ve Rabbinizin hangi nimet (ve alametini) yalanlıyorsunuz?"239 ayetlerini
okuyunca hayretinden şaşakalmış ve iman ettiğini açıklamıştı. Ama genellikle Siyonistlerin tekelinde ve
dinsiz çevrelerin güdümünde olan tüm ülke televizyonları ve basın organları, (Türkiye dahil) Kaptan
Kusto’nun bir ömür verdiği denizaltı araştırmalarına ve belgesel yayınlarına derhal ambargo koydular ve
gösterimden kaldırdılar... Şöhretinin ve servetinin bir anda yok olacağından korkan Kusto, buna
dayanamamış ve geri adım atmıştı.
Ve tabi "İşte bunlar hidayetten (vazgeçip) karşılığında dalaleti satın aldılar. (Geçici bir dünyalık
kazandılar ama sonunda) Bu ticaretleri de fayda sağlamadı, hidayetten, (ebedi saadetten) de mahrum
kaldılar. "240 ayeti bunların durumunu anlatmaktadır.

Ve işte Ay’a ilk ayak basan Amerikalı Astronot Neil Armstrong... Diğer iki arkadaşıyla
birlikte Ay’a ilk ulaştıklarında, ruhları saran esrarengiz sözler ve sesler duymuşlar, ama ne olduğunu bir türlü
anlayamamışlardı. Nihayet döndükten bir yıl sonra, bir konferans için gittiği Mısır-Kahire'de okunan Ezanı
duyunca, hayretten sarsılmış ve gayri ihtiyarı haykırmaya başlamıştı: "Ayda duyduğum esrarengiz

sesler ve sözler işte bunlardı!.."
Neil Armstrong'un bu samimi itirafı dünyada bomba gibi patlamış, Allah'ın varlığını ve İslâm’ın
haklılığını bir kez daha ortaya koymuşlardı. Ama bu gelişmeleri içine sindiremeyen, İslâm ve insanlık
düşmanı Siyonistlerin denetiminde olduğu bilinen Amerikan Uzay Araştırma Merkezi "NASA"nın ismi
açıklanmayan bir yetkilisi, hemen şu beyanatta bulunmuştu: “Astronot Neil Armstrong, akli

dengesindeki bozukluklar ve yaptığı garip saçmalıklar nedeniyle, bir akıl hastanesinde gözetim
altına alınmıştır!..”
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Şuara:45 - 50
Rahman: 19 - 21
240 Bakara: 16
239

87

Ve sonunda bütün ömrünü tımarhanede geçirmeği, bütün şöhretini ve servetini yitirmeği göze
alamayan Armstrong bu iddia ve itiraflarından vazgeçiyor, yan çiziyor ve imtihanı kaybediyordu...
Aslında biraz sabır ve sadakat gösterseler, kâfir ve zalimlerden değil "Allah'tan korksalar (ve ona
güvenip dayansalardı), Allah (her türlü darlık ve zorluktan kendilerine) bir çıkış ve kurtuluş yolu
açacak, hiç ummadıkları yerlerden onları rızıklandıracak (huzur ve hürriyete kavuşturacak) tır."241
Hatta Müslüman bir anne-babadan dünyaya geldikleri ve Müslüman bir ülkede doğup büyüdükleri
halde, bozuk bir çevrenin ve batıl bir eğitim düzeninin etkisiyle, belli bir zaman cahili bir hayat yaşayan bazı
kimselerin, sonunda ibadet ve istikamete yönelmeleri durumunda bile, buna benzer sıkıntılarla karşılaşmakta
ve mutlaka bir bedel ödemek zorunda kalmaktadırlar... Pek çok insanımızın, içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu terk
etmesi, namaza, oruca ve İslami hayata yönelmesi ve tesettüre bürünmesi ve İslami gerçekleri savunmaya
ve batıl düzeni sorgulamaya girişmesi sonucu amirlerinden, müdürlerinden hatta ailesinden ve yakın
çevresinden "gerici yobaz, aşırı dinci" gibi ithamlarla karşılaşması, hatta aleyhinde tavır takınılması ve
dışlanması ve bazen daha da ileri gidilerek "devlet ve medeniyet düşmanı" olmakla suçlanması,
sorgulanması ve sürgüne uğratılması, hep birer imtihandır ve Müslüman, bütün bu zorluklara katlanmak
zorundadır. Belki de, geçmişteki hatalarına kefaret olmak üzere çeşitli hastalıklara ve belalara uğratılacaktır.

Müslümana yakışan sabretmek ve teslimiyet göstermektir. Zira itiraz ve isyan eden,
zalimlerin saldırısına göğüs geremeyen, kısaca imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu
nimet ve devletten mahrum edilecektir...
"Yoksa siz, daha önce gelip geçen (kavimlerin durumu, başınıza gelmeden (onların İslâm
yolunda ve imtihan amacıyla çektiklerini sizde çekmeden saadet ve selameti hak edeceğinizi ve)
cennete gireceğinizi mi zannettiniz. Onlara öylesine yoksulluk ve hastalıklar dokunmuş ve öylesine
sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte iman eden kimseler " Allah'ın yardımı ne
zaman, diyecek kadar çaresiz kalmışlar (ama buna rağmen davalarından) asla caymamışlardı...
(Sadakat ve samimiyetlerini böylece ispat ettikten sonra) iyi bilin ve bekleyin ki artık Allah'ın yardımı
yakında ulaşacaktır." 242
Bir tür imtihanın bir benzeri de, teşkilat içinde yaşanmaktadır. Bazı iyi niyetli ve gayretli kimseler, üst
makamlardaki kimselerin, davaya ve camiaya zarar verecek yanlışlarına rastladıkları başarılı ve liderine bağlı
kimseleri dışladıklarına şahit oldukları halde, sırf onlarla arası bozulmasın diye, bu hakaret ve hıyanetlerine
göz yumup yozlaşmakta ve vicdani ayarları giderek bozulmaktadır.
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Talak: 2 - 3
Bakara: 214
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KENDİMİZİ TANIMAK VE KAPASİTEMİZİ TAM KULLANMAK
Teşkilat mensuplarının ve yönetici kadroların; özellikle Hak dava dertlisi Müslümanların, her şeyden
önce kendi kendilerini çok iyi tanımaları lazımdır. Yanlışlarımızın farkına varmanın, eksiklerimizi
tamamlamanın, kısaca olgunlaşmanın ve başkalarına lider ve model olmanın ilk şartı, kendimizi tanımaktır.
"Kim nefsini tanırsa, muhakkak Rabbini de tanır." mealindeki kudsi hadis, hem insanın Rabbini
bilmesi için; önce kendi nefsini, yani maddi ve manevi özelliklerini düşünmesi ve bu üstün aletleri ve
hasletleri kendisine lütfeden yüce yaratıcısını idrak etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Hem, daha bir şuur
ve huzurla Allah'a yönelmek ve O'na kulluk yapmak için kendi acizliğimizi, çaresizliğimizi ve herhalde
Rabbımıza muhtaç bulunduğumuz gerçeğini ikaz buyurmaktadır. Hem de, "Yeryüzünde Allah'ı temsil
etmek ve O'nun adalet nizamını yürütmek" olan hilafet görevini gerçekleştirmek için, eksiklerimizi bilmek,
yanlışlarımızı

düzeltmek

ve

devamlı

kendimizi

yenilemek

ve

geliştirmek

zorunda

olduğumuzu

hatırlatmaktadır.
"Hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi muhasebe ediniz. Ve tartılmadan önce kendi
amellerinizi ölçüp değerlendiriniz." mealindeki hadisi şerif, kendimizi sık sık kontrol etmek ve
durumumuzu değerlendirmek gerektiğini anlatmaktadır.

Bu nefis muhasebesi ve durum değerlendirmesi ise, şu üç merhaleyi içerir.
A- Teşhis: Zararlı ve yararlı yönlerimizle, kendimizi tanımaktır.
B- Tedavi: Kendimizi disiplin altına almak ve eksiklerimizi tamamlamaktır.
C- Tatbikat ve Tanıtma: Haklı ve hayırlı hizmetler üreterek, herkese örnek oluşturmak ve kendi duygu
ve düşüncelerimizi iyi niyet ve güzel bir münasebetle başkalarına aktarmaktır.
 Önce, tarafsız bir gözle, kendi kendimizi tanımak ve gerçek ayarımızı ortaya koymak için
lütfen şu soruları nefsimize soralım:
1- Konuşmalarımızda ve yazılarımızda olsun, düşünce ve davranışlarımızda olsun, durum ve
tavırlarımızda olsun, “başkaları tarafından beğenilen veya tenkit edilen” yanlarımız nelerdir.? Zaman zaman
bunları düşünüyor, listesini çıkarıyor; iyiliklerimizi geliştirmeğe, kötülüklerimizi de değiştirmeye ve düzeltmeye
çalışıyor muyuz? Zira biz, basit heveslerin değil, büyük hedeflerin sahibi olmalıyız.
Evet, iddiasız ve idealsiz insan, ruhen ölmüş sayılır. Bunlar "meyyiti müteharrike-yürüyen cenazeler"
sınıfındandır. Unutmayalım ki, insanın kıymeti himmeti kadardır. Himmeti ise hedefinin büyüklüğü ile doğru
orantılıdır. “Gündüz otlak, gece yatak” durumu, bir nevi hayvanlık makamıdır.
2- Bir hikmet ehli zat, dört türlü insan bulunduğunu söylemektedir:
a- Bilir, fakat bildiğini bilmez, yani ilmiyle amel etmez; bunlar tembel ve ihmalkârdır, o halde bunlara
hatırlatınız ve uyarınız.
b- Bilmez, ama bilmediğini de bilmez... Kuru bilgiçlikten vazgeçmez; bunlar ise ahmak ve akılsızdır, o
nedenle bunları bırakınız.
c- Bilmez, ancak bilmediğini bilir, hatasını ve noksanlığını kabullenir; bu gibiler cahildir, ama
eğitilmeye müsaittir ve ehildir, bunlara öğretiniz ve sahip çıkınız.
d- Bilir, üstelik bildiğini de bilir... Öğrendiğini ve öğrettiğini kendileri de yerine getirir. İşte bunlar bilgin
ve olgun kimselerdir, onlara tâbi olunuz ve peşlerini bırakmayınız...
Öyle ise biz, bu dört sınıftan hangisine giriyoruz?
3- Durumumuz aşağıdaki şu üç gruptan hangisine daha uygun düşüyor?
A- Kimileri çok konuşur, ama asla hizmet yapmaz ve hiçbir işe yaramaz.
B- Bazıları da çok yorulur, rastgele ve ha bire koşturup durur, fakat netice alamaz ve başarıya
ulaşamaz. “Avare kasnak” misali boşa döndüğünden, hedefine varamaz.
C- Kimisi de; ciddiyetle planlar, gayretle uygular, cesaretle sorgular ve sonunda başarılı olur ve boş
mazeretlere sığınmaz... Siz bu üçüncü şıkka uygun davranıyor musunuz?
4- Hayırlı bir hareketi ve samimi bir cemaati, kendi şahsi hesaplarımız için istismar mı etmekteyiz?
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Yoksa, ülkemizde huzur ve adaleti sağlayacak bir hizmetin mensubu olmak şerefini ve sevabını mı
istemekteyiz? Yani makam ve menfaat beklentisiyle mi, yoksa hizmet ve ibadet niyeti ve gayretiyle mi bu
cemaatle beraberiz? Kısacası "Ben bu harekete ne katmalıyım?" diye mi, yoksa, "Ben buradan ne
kazanacağım?" diye mi düşünüyorsunuz?
5- "Haram ve hileli yollarla kazandığımız servet, şöhret ve etiket gibi imkânları, hayır ve hizmet
yolunda kullanır ve böylece yaptığım haksızlık ve yanlışlıkların kefaretini öderim" şeklindeki şeytani fetvalara
sığındığımız oluyor mu?
6- Veya "Bu yaptığım işe bazıları cevaz vermektedir, şu şu mazeretlerden dolayı gerekli ve geçerlidir.
Ancak halkın buna aklı yatmaz, o nedenle bu durum gizli kalmalıdır." diye başkalarının bilmesini istemediğin,
ama kendi kendine fetva verdiğin durumlar var mı?
7- "İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır ve hizmeti dokunandır."
"Başkalarını sevmeyen ve de sevilmeyen ve kendisiyle iyi geçinilmeyen kimselerde hayır
yoktur."
"Mü'min, başka insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir.
Müslüman ise onun elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği insandır." hadislerine
uygun hareket ediyor ve kendimizin bu ölçülere göre notumuzu biliyor muyuz?
8- Kendimiz için istediklerimizi başkaları için de istiyor, Allah'ın nimet ve faziletlerini herkese reva
görüyor muyuz? Yoksa sadece kendi nefsimizi mi düşünüyoruz?

9- Kazancımızda helal-haram ölçülerine ve elimize geçenleri hak edip etmediğimize,
özellikle dikkat ve riayet ediyor ve yakın çevremizden başlayarak herkese ikram ve
ihsanda bulunabiliyor, hayırlı ve gönüllü hizmetlere yeterli para ayırabiliyor muyuz?
10- Çok istediğimiz ve heveslendiğimiz bazı makam ve menfaatlere kavuşmak için; Kendimizi
övmek veya rakiplerimizi kötülemek için yalana başvuruyor muyuz?
11- Bu maksatla riyakârlıkta ve yağcılıkta bulunuyor muyuz?
12- Bunun için hile ve haksızlık yapmaya yanaşıyor muyuz?
13- O makama daha layık ve müstahak olanların ayağını kaydırmaya çalışıyor muyuz?
14- Bu amaçla dostların ve yakın arkadaşların arasını bozmak için uğraşıyor muyuz?
15- O işi başaramayacağını ve sadece kullanılmak üzere atanacağını bile bile, bazı görev ve yetkilere
razı olmak gibi yanlışlıklara tenezzül edebiliyor muyuz?
16- Yoksa hak ettiğimizle yetiniyor, haysiyetli yaşamayı mı tercih ediyoruz?
17- İyiliklerimiz ve başarılarımız övüldüğünde sevindiğimiz kadar, kötülüklerimizin ve yanlışlıklarımızın
söylenmesine de tahammül ediyor ve hatta memnun olabiliyor muyuz?
18- Dünyalık bir fırsatı veya menfaati kaçırdığımız zaman hayıflandığımız gibi, manevi bir hizmet
ve ibadeti kaçırdığımız zaman da üzülüyor ve telafi etmeye çalışıyor muyuz?
19- Sonunda pişmanlık duyduğumuz ve "Keşke yapmamış olsaydık" diye hayıflandığımız işleri
azaltabiliyor ve bunları asgariye indirmek için gayret gösteriyor muyuz?
20- Farz ibadetlerimizi vaktinde ve dikkatlice yerine getiriyor ve mümkün olduğu kadar cemaate
katılmaya çalışıyor muyuz?
21- Manevi arınma ve ruhi olgunlaşma için vakit ayırabiliyor muyuz? Özellikle Tefekkür ve tezekkür
için gecelerimizin bir kısmını değerlendirebiliyor muyuz?
22- Kendimizi yenilemek ve yetiştirmek üzere kitap okumaya, ilmi ve ciddi yayınları araştırmaya ve
anlamaya gayret ediyor muyuz? Sürekli Kur’an-ı Kerim meali ve bize huzur ve şuur veren eserleri dikkatle
okuyor ve gerekli notları alıyor muyuz?
23- Dünya nimetleri bakımından daha iyi şartlar için çabalamakla beraber, bizden aşağılara bakıp
halimize şükrediyor, ilim, ibadet ve hizmette ise daha ileride olanlara imreniyor ve onlara yetişmeye uğraşıyor
muyuz?
Yoksa tam tersine sakat, sahipsiz, fakir, hasta ve çaresiz bir sürü insana bakıp ibret almamız ve şükür
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secdesine kapanmamız gerekirken, hep bizden zengin, rütbeli ve şöhretli kimselere özeniyor, hayırda ve
takvada ileri gidenleri ve topluma hizmet işlerinde bizi geçenleri ahmak yerine mi koyuyoruz?
24- İnsanlar arasında özellikle teşkilatımız, cemaatimiz, mesai arkadaşlarımız, komşularımız,
akrabalarımız ve aile efradımız tarafından seviliyor ve sayılıyor muyuz? Yerine göre tebrik ve
teşekkür etmesini ve özür dilemesini becerebiliyor muyuz?
25- Fırsat buldukça, ahbap, akraba ve arkadaşlarımızı, eski dostlarımızı ve üzerimizde hakkı
olan hocalarımızı ve üstatlarımızı ziyaret etmeye, en azından telefonla bile olsa hatırlarını sorup
gönüllerini hoş etmeye özen gösteriyor muyuz?
26- Bize hakaret ve haksızlık edip de sonunda pişmanlık gösteren ve özür dileyen kimseleri
bağışlayabiliyor ve iyi ilişkiler kurabiliyor muyuz?
27- Ancak açık düşmanlara ve münafık oluşumlara karşı uygulanabilecek "onları birbirine düşürmek,
bazılarını rüşvetle kendi safımıza çekmek" gibi oyunları, kendi cemaatimiz ve teşkilatımız içinde de
kullanmaya kalkışıyor muyuz?
28- "Ne zulmediniz, ne de zulme boyun eğiniz." hadisinin emrine uygun olarak, dinimize ve davamıza
zarar vermeden, uğradığımız haksızlıklara karşı direniyor ve en uygun ve uygar yollara başvurarak, gasp
edilen haklarımızı elde etmek için, sabır, sükûnet ve siyasetle davranmasını başarabiliyor muyuz?
Bu soruların yanıtları olumlu ise, o zaman istikamet üzerindeyiz ve zaferi hak etmişiz demektir.
İşte şıklarıyla beraber yaklaşık bu 28 soruyu kendimize soralım ve samimi cevaplarını bulmaya
çalışalım.
Bunların olumlu cevapları bir kısmımın "Evet" bir kısmının "Hayır"dır.
Her soruya vereceğiniz olumlu cevaplar için, ilk 16 soruya 4 puan, kalan 12 soruya ise 3’er
puan değerlendirip toplam 100 puan üzerinden:
90-100 arası alanlar mükemmel ve müstesna bir konumdadır. Ama dikkat ve gayreti elden
bırakmamalıdır. Şeytan ve nefisten Allah'a sığınmalıdır.
80-90 arası yüksek ve örnek durumdadır. Gayretini artırmalıdır.
70-80 arası çok iyi ve seviyeli sıradadır. Daha çok çalışmalıdır.
60-70 arası iyi ve sadakatli sayılır. Ama mutlaka eksiklerini tamamlamalıdır.
50-60 arası orta halli ve istikametli olanlardır. Ancak aşması gereken daha çok engel bulunmaktadır.
40-50 arası sade ve sıradan insanlardır. Sakın bu hale razı olmamalı, ileri makamlara göz koymalıdır.
30-40 arası normalin çok altındadır. Nefsiyle ciddi bir mücadele ve mücahede başlatmalıdır.
10-30 arası ise tehlike sınırındadır. Hiç vakit geçirmeden bir an evvel atağa kalkmalı ve bu gafletten
kurtulmalıdır.
Evet, herkesin hakiki ayarını bilecek ve hesaba çekerek gerçek notunu verecek olan ancak Cenab-ı
Hak'tır. Biz ise bu puanlamayı başkalarını ölçmek için değil, sadece kendi nefsimizi değerlendirmek,
eksiklerimizi tamamlamak ve yanlışlarımızı düzeltmek için bir "Murakabe Modeli " olarak hazırladık.
Ve özellikle teşkilat mensuplarına ve başkanlık pozisyonunda olanlara seviye kazandırmayı
amaçladık...
B- Tedavi:

Kendimizi kontrol altına alma, eksiklerimizi tamamlama, disiplinli ve düzenli
yaşama kuralları:
1- Teşhis bölümünde farkına vardığımız yanlışlarımızı düzeltmek ve eksiklerimizi gidermek hususunda
ciddi bir gayret içine girilmeli ve hemen harekete geçilmelidir. Çünkü gayesiz ve gayretsiz insan, asla
olgunluğa ve gerçek huzura erişemeyecektir.
2- Zehir panzehirle tedavi edildiği gibi: tembelliğimizi; kendimizi hizmet ve ibadete zorlayarak...
Cimriliğimizi; bol bol hayırda harcayarak... Yalan, haram ve haksızlık vb. günahlar için; oruç tutmak, sadaka
dağıtmak gibi ibadetlerle nefsimizi cezalandırmak suretiyle, kötülüklerden kurtulmaya gayret etmelidir.
3- Bunların bir anda ve kısa bir zamanda olmayıp, ancak sabır ve metanetle ve belirli bir dönem
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içerisinde başarılacağına inanmalı ve Allah'a sığınarak kendimize güvenmelidir. Hem zorlukları aşmada hem
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, önce özgüven geliştirilmelidir.
4- Kişi kendi kabiliyet ve karakterine uygun hizmet birimlerini tercih etmeli, yeteneğini ve yetkilerini
aşan işlere heveslenmemelidir. Çünkü kişinin haddini bilmemesinin sonucu, genellikle hayal kırıklığı ve
hezimettir.
5- Amirlerimize ve üst makamdakilere karşı daima hürmetkâr, ama açık yürekli ve haysiyetli;
memurlarımıza ve emrimiz altındakilere de merhametli, adaletli ama ciddiyetli olmalıyız.
Üsttekilere dalkavukluk ve yağcılık yapmak, alttakilere ise gururlu ve zorba davranmak; kişilik
bozukluğuna ve vicdan hamlığına alâmettir. Gerektiğinde üsttekilere hatalarını söyleyecek ve hayırlı teklifler
götürecek, alttakilerin ise tenkitlerine önem verecek ve temennilerini dinleyecek bir olgunluğa erişilmelidir.

6- Teşhis bölümündeki sorular üzerinden en az 85-100 arası puan alacak ilim, irfan
ve istikamet sahibi bilge kişilerin terbiyesine girmeli, hiç değilse kendisine hatalarını
hatırlatacak ve hizmet şevkini artıracak sadık ve samimi dostlar edinmelidir.
7- Tamamen yozlaşmadıkça ve yoldan çıkmadıkça “Cemaat ve teşkilattan kopuk ve kendi
başına buyruk” hareketlerden şiddetle sakınmalı, hizmet düzenine ve disiplinine tabi olmalı, bağlılık
ve itaati içine sindirmelidir. Bu yol hem emniyetlidir, hem de biraz gecikse bile hedefe erdiricidir.
Ancak Kur’ani istikametten ve dava haysiyetinden uzaklaşan oluşumları, eğer düzeltme imkanı
yoksa, artık vazgeçmelidir.
8- Başarısızlıktan ve hata yapmaktan o kadar da korkmamalı, hemen yılgınlığa ve karamsarlığa
kapılmamalı, girişimci ve mücadeleci çizgisini daima sürdürmelidir.
9- Hem ahlâki ve tasavvufi, hem de ilmî ve fikri eserleri bol bol okumalı, gazete, dergi, bant vb.
yayınlardan mutlaka yararlanmalı ve kendisini devamlı geliştirmeli ve yenilemelidir.
10- Her işe önce yakın çevresinden başlamalı, kendi ailesi, akrabaları ve dava arkadaşları arasında
itibar ve itimat sağlayamayan kimselerin, daha geniş dairede etkili ve yetkili bir konuma yükselemeyeceği
gerçeğini çok iyi bilmelidir.
C- Tatbikat ve Tanıtım.

Herkese huzur ve emniyet ortamını hazırlayacak hizmet ve hareketlere
girişmek, yaratılış gayemizi gerçekleştirmek ve başkalarıyla olumlu ilişkiler
geliştirmek için de:
1- Her şeyden önce, bizim yaratılış gayemiz; ibadet kavramı içerisinde hizmet üretmek, verimli ve
bereketli bir insan olmaktır. Tamir edilmek ve eksikleri giderilmek üzere ara sıra revizyona sokulan fabrikalar
gibi, zaman zaman yapacağımız nefis muhasebesi de, bizi yeni üretimlere ve hizmetlere hazırlamalıdır.
“Devamlı revizyonda tutulan ve hiç üretim yapmayan” fabrikalar gibi, hep nefsini temizlemekle uğraşıp,
insanların huzur ve hürriyetini sağlayacak bir düzeni kurmak, her türlü haksızlığa ve ahlâksızlığa mâni olacak
bir iktidarı oluşturmak üzere yapılan hizmetlere katılmayan kişiler, yani insanların yararlanacağı hiç bir şey
üretmeyen kimseler, aslında hayırsız ve yararsız insanlardır.
2-

Aleyhisselatü

Vesselam

Efendimiz,

"Tenhalarda

inzivaya

çekilip

devamlı

ibadetle

uğraşmaktansa, insanların arasına karışıp onların sıkıntılarına katlanmak ve onlara yararlı olmak
daha hayırlıdır"243 buyurmuşlardır. İşte siyasi hizmetler, bu bakımdan oldukça önemli ve anlamlıdır.
Bu bakımdan insanlarla iyi ilişkiler kurmalı ve özellikle sevdiğimiz ve beğendiğimiz kimselere bunu belli
etmeli, hatta söylemeli ve böylece özel muhabbet ve samimiyet halkaları oluşturmalıdır. Çevremizdekilerin
başarılarını ve hayırlı davranışlarını, hem de açıkça tebrik ve takdir etmek onlara hız ve heyecan kazandırır,
bize de minnettar bırakır. Ancak bunu dalkavukluk için değil, teşvik ve teşekkür açısından yapmalıdır. Zira
"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmemiş sayılır"244
Tenkitlerimizi gizli ve özel, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi ise açık ve genel yapmak hem bir olgunluk,
243
244

İhya-u Ulimiddin.
Süneni Ebu Davud
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hem de uygarlıktır. Takdir etmek de, tenkit etmek de bir haktır ve münasip şekilde mutlaka yapılmalıdır.
3- Davamızı başarılı kılmak, tebliğimizi herkese ulaştırmak ve toplumun çeşitli kesimleriyle irtibat
kurmak için, sadece vaaz ve nasihatle yetinmeyip; sportif faaliyetlerden yemekli davetlere, açık oturumlardan
konferans ve panellere, sünnet merasimlerinden düğünlere, hasta ziyaretlerinden taziye evlerine kadar, her
türlü fırsatı değerlendirmeye çalışmalıdır.

4- Mutlaka ekip ve grup çalışmasına önem vermeli, kişisel ve keyfi hareketlerden
sakınmalıdır. Bu konuda " Müslümanlar tek bir vücut gibidirler" hadisinden ders alınmalıdır.
Nasıl bir insandaki hücreler organları, organlar sistemleri ve sistemler vücudu
oluşturuyor ve her birisi kendi işini yapmakla beraber birbirleriyle irtibatlı bulunuyorsa;
bunun gibi, özellikle günümüzde, bütün girişimlerin, mutlaka organizasyon ve bunlar
arasında sağlanacak koordinasyon ile başarılacağı unutulmamalıdır.
5- Bu asırda kabalık ve katılık artık işe yaramamaktadır. Kabataslak ve karakucak işler, başarıya
ulaşmamaktadır. Bu nedenle insanlarla münasebetlerimizde, hem sevgimizde, hem nefretimizde ölçülü ve
hoşgörülü davranmalıdır. Aşırı muhabbet, insanı bir nevi körleştirip kuşatır. Artık sevdiği kimseleri objektif
değerlendiremez, onun kusurlarını göremez noktaya taşır.
Aşırı nefret ise; rakiplerinin başarılı ve hayırlı yanlarını bile kötü ve kalitesiz görmesine ve onlardan
yararlanmayı aklına bile getirmemesine yol açmaktadır. İşte bu yersiz ve yanlış duruma düşmemek için Hz.
Peygamberimiz (S.A.V.):
"Dostunuzu, bir gün düşman olabilecek ihtimalini hesaba katarak seviniz. Düşmanlarınıza da
bir gün dost olabileceğinizi düşünerek buğz ediniz."245 buyurmaktadır. Yani dostluk ve düşmanlıkta bile
ölçülü ve dengeli olmamız gerektiğini vurgulamaktadır.
Çünkü, Allah hiç kimseyi boşuna yaratmamıştır... Herkesin de mutlaka yararlanılacak tarafları vardır.
İşte teşkilatçı ve tedbirli bir insan, özellikle teşkilatın başarılı olmasında ve hizmetin amacına ulaşmasında
müttefik - muhalif herkesin faydalı yönünü keşfetmeli ve ondan kendi sahasında mutlaka yararlanmalıdır.
"Her göreve ancak saf ve samimi olanları getireyim, sadece tam inanmış dava adamlarıyla iş
göreyim." düşüncesi yanlıştır. Çünkü sadakat gerektiren işlerle, liyakat gerektiren işler

farklıdır. Elbette, sadakat gerektiren bir görevi, laçka ve laubali tiplere vermek ne denli büyük bir yanlış ise,
bir işten anlamayan kimseyi, sadece iyi niyetlidir diye o göreve atamak da o kadar yanlıştır. Örneğin, “Allah’ın
kılıcı” sıfatını taşıyan Halid b.Velid Hz.leri askeri komutanlıktaki cesaret ve ustalığı o kadar başarılı olmasına
rağmen, sivil yöneticilikte, irşat ve tebliğ işlerinde, o denli zayıftır.246
Bu nedenle ticari olsun, siyasi olsun... Her türlü hizmet ve faaliyetlerde, elemanlarımızın hayırlı ve
başarılı yönlerinden ve yeteneklerinden yararlanmaya, yanlış ve yamuk huylarından ise, onları kurtarmaya
çalışılmalıdır.

 CILIZ KALAN RUHLARIMIZ VE BİTMEYEN ÇOCUKLUĞUMUZ
Dünyaya gelen çocukların yetişmesinde ve şekillenmesinde ailesi, yakın çevresi, mahallesi, okulu ve
eğitim sistemi, bölgesindeki yerleşik kültür düzeyi, hatta ülkedeki genel siyasi, sosyal ve ekonomik düzenin
önemli ve ortak etkileri olduğu bilinmektedir.
Bütün bunlar içerisinde, “aile ortamının” hayat boyu süren çok özel ve temel bir önem taşıdığı da inkâr
edilemez. Gerekli ilgi ve sevgiden ve yeterli bir terbiyeden yoksun yetişen çocuklar, ekonomik ve kültürel
yönden (biyolojik olarak) gelişse de, ruhen ve ahlaken (psikolojik olarak) cılız kaldıkları ve sağlıklı bir kişilik
kazanamadıkları bir gerçektir.
Çocukluğunu huzur içerisinde ve her türlü baskıdan uzak ve özgür olarak geçirme olanakları
bulamayan, kendini ifade etme, ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı tanınmayan, kısaca, saf ve samimi
olarak çocukluğunu yaşayamayan kimseler, yaşça ve vücutça büyüseler, bir takım makam ve mertebelere
245
246

Süneni Tirmizi.
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erişseler bile, iç dünyalarında devamlı çocuksu ve çarpık kaldıkları gözlenmektedir. Çocukluğunda
yaşanamayan arzular, bastırılan duygular, üstü küllenmiş korkular, özenti veya yönlendirme sonucu edinilen
kötü alışkanlık ve bağımlılıklar, bir ruh çıbanı gibi, ileriki yaşlarda bile zaman zaman depreşmekte ve
deşilmektedir.
Çocuklarda gerek ailesinden, gerekse yakın ve uzak çevresinden yanlış eğitim ve etkileşim sonucu
oluşan bu "ruh çıbanları", bir takım kişilik (karakter) bozukluklarını doğurur. Bu yüzden çocuklar sonunda:
Ya "Küskün" bir insan olur: Artık O, hırçın ve huysuz birisidir. Her an kızmaya ve kırmaya meyillidir.
Veya "gergin" bir insan olur: Sürekli tedirgin ve şüphecidir. En basit olaylar ve sıradan günübirlik
hazırlıklar bile ona telaş ve kaygı verir.
Veya "saldırgan" bir insan olur: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kuramaz. Sözleriyle ve tavırlarıyla devamlı
saldırgan ve kavgacı bir tiptir.
Veya "Pısırık" bir insan olur: Bunlar da korkak ve ürkektir. Medeni cesaretleri yoktur. En tabii haklarını
bile savunmaktan acizdir.
Veya "Bağnaz" bir insan olur: Belli bir düşünce veya ideolojiye körü körüne bağlanır. Müspet ilme,
aklıselime ve insanî değerlere uygunluğunu araştırmaya ve medeni ölçüler içerisinde tartışmaya gerek bile
görmeden, kendi saplantılarının kölesi ve yobaz birisidir.
Yahut "Bağımlı" bir insandır: Kimileri sigaraya, kimileri içkiye, kimileri kumara bağımlı hale gelir.
Kimileri şöhrete, kimileri şehvete, kimileri servete bağımlıdır.
Kimileri "ben"liğin, kimileri "bencil"liğin, kimileri devamlı "birinci"liğin, ve "beleşçi"liğin tutsağıdır.
Ve zaten çocukluğunu yaşayamamış ve sağlıklı bir kişilik oluşturamamış kimselerin, hemen hiç birisi
başkalarına bağımlılıktan kurtulamazlar. Diğer insanlar kendilerine ne kadar kıymet verip, takdir ederlerse, o
kadar değerli olacaklarını sanırlar. Bunun için de, çoğunlukla riyakârdırlar. Sahte ve samimiyetsiz
davranışlara başvururlar. Ve sanki kendileri için değil de, başkaları için yaşarlar. Övülmediklerini,
sevilmediklerini, saygı görmediklerini anladıkları veya böyle bir duyguya kapıldıkları zaman ise, yıkılırlar.
Öyle ise ey anne babalar! Çocuklarınızda kişilik bozukluklarını oluşmasını istemiyorsanız, onların her
yönden olgunlaşmasını ve huzura kavuşmasını arzu ediyorsanız, hayat boyu karakter hamlığı ve bir nevi ruh
hastalığı içinde kıvranmalarını önleyeyim diyorsanız, şu hususlara mutlaka dikkat ediniz:
1- Çocuklarınızı mutlaka önemseyiniz: Aile içerisinde onlara değer verdiğinizi belirtiniz. Söz ve
davranışlarınızla, kendilerini önemsediğinizi gösteriniz. Onları ilgilendiren her konuda büyük bir insan gibi
fikirlerini alınız. Eğer aksine bir karar verecekseniz, bunun sebeplerini uygun bir dille anlatınız.
Çocuklarınıza karşı "bunlar hiç bir işe yaramaz!" "kaybolsa bile kimse aramaz!" "varlığı ile yokluğu fark
etmez!" şeklindeki küçümseyici tavırlar, önce onları "aşağılık kompleksine" sonra da önemli olduklarını
ispatlamak için anormal ve gayrı meşru girişimlere itecektir.
Unutmayınız, çocuklarımızı pasifliğe ve pısırıklığa veya huysuzluk ve hırçınlığa iten sebeplerin
başında, bizlerin yersiz ve yanlış tutum ve telkinlerimiz gelmektedir.
2- Çocuklarınıza "güven" veriniz: Anne ve babasının yanında ve sıcak aile yuvasında huzur ve
emniyet içinde olduklarını, yine ailenin onayı ve ortak kararı ile, okumak ve meslek sahibi olmak gibi bir
nedene dayanmadan, “aile ortamından ayrılmaları ve kaçmaları” halinde perişan olacaklarını onlara
hissettirmelidir. Yerli yersiz çocuğu dövmek, sövmek, ondan gerekli ilgi ve sevgiyi esirgemek, onu
güvensizliğe ve anne babadan nefret etmeğe itecek belki de evi terk edecektir.
3- Onlara ilgi ve yakınlık gösteriniz: Eşine ve çocuklarına vakit ayırmayan, onlarla sıcak ve samimi
ilişkiler kurmayan, onları sokağın ve televizyonun insafına terk ediyor demektir. Çocuğun bedenî gelişimi için
anne sütü ne kadar gerekli ise, onun ruhî ve psikolojik gelişimi için ilgi ve sevgi de o kadar önemlidir.
Şefkatli aile ortamından koparılıp kreşlere, yuvalara ve yurtlara terk edilen, ilgi ve sevgiden mahrum
yetişen çocukların, çoğunlukla sorunlu ve stresli oldukları ve kişilik bozukluklarına uğradıkları tespit edilmiştir.
Sık sık yaşanan karıkoca kavgalarının ve ailevi huzursuzlukların da çocukları bunalıma ittiği ve başka
ortam arayışlarına yönelttiği bilinmektedir.
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4- Onlara sorumluluk yükleyiniz: Ailede iş bölümü olduğunu ve herkesin kendi çapında bir görevi
bulunduğunu çocuklarımıza anlatmak ve öğretmek durumundayız. Ev eşyalarından ailenin şerefini
korumaya, sınıfını geçmeden imtihanlarını kazanmaya, günahlardan sakınıp ibadetlerini yapmaya kadar, her
konuda sorumluluk düşüncesini onlara aşılamak zorundayız. Çocuklarımıza önce kendilerine, sonra ailesine,
çevresine, ülkesine, milletine ve hatta bütün insanlık alemine karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğunu
anlatmalıyız.
Yanlış ve yersiz bir acıma duygusuyla, çocuklarımızın bizzat yapmaları ve başarmaları gereken işleri
devamlı anne babanın görmeye kalkışması, onların okul ödevlerini ve derslerini bile bizlerin yapması, onların
sorumsuz, seviyesiz ve beceriksiz bir insan olmalarından başka işe yaramayacaktır.
5- Çocuklarınıza, çeşitli zorluklarla mücadele etmesini öğretiniz: Çocuklarımızın kolaycı ve bedavacı
olmaması, zorluklar karşısında yılmaması, girişimci ve mücadeleci bir ruha sahip bulunması, cesaret ve
metanetle hayata hazırlanması için, onları bir kısım sıkıntı ve sorunlarla baş başa bırakmalı, dışarıdan moral
desteği vererek engelleri aşması ve zorluklarla boğuşması sağlanmalıdır. Bazı yenilgi ve başarısızlıklarından
dolaylı da, hemen kınamamalı, ümit ve heyecanını kırmamalı, bütün bunların başarıya giden yolda birer
basamak olduğu anlatılmalıdır.
6-

Çocuklarınızdan

“kabiliyetlerini

gerçekleştirme”

fırsatını

esirgemeyiniz:

Kendi

duygu

ve

düşüncelerini ifade etme imkânı verilmeyen, özel yetenek ve marifetlerini gösterme ve geliştirme fırsatı
esirgenen çocuklar, sonunda ya pasif, pısırık ve içine kapanık birisi olurlar. Veya uygunsuz yollar ve
yöntemlerle kendilerini ve kabiliyetlerini ispat etmeğe kalkışırlar. "Evde boğuşma!." "Sokakta oynama!.."
"Başkasının işine karışma!.." "Başından büyük şeylere bulaşma!.." diyerek devamlı azarlanan ve önü tıkanan
çocukların kabiliyetleri körlenir, duygu ve düşünce pınarları küllenir...
Dile getirilemeyen duygu ve düşünceler... Beceriye ve başarıya dönüştürülemeyen yetenekler, ya
ileriki yaşlarda deşilmek üzere ruh çıbanlarına dönüşür veya kökten kısırlaşır ve güdükleşir.
"Şarkı

söyleme

ayıptır!..",

"Misafirlerle

oturma,

kabalıktır!..",

"Futbol

oynama

sakatlıktır!..",

"Arkadaşlarla dolaşma yasaktır!..", diye devamlı susturulan ve baskı altında tutulan çocuklarda, kişilik hamlığı
ve pısırıklık hastalığı görülmesi tabiidir.
Hâlbuki çocuklarımızdan, yararlı sporlar yapmasına ve kendi sahasında yarışmasına, hayırlı arkadaş
gruplarına katılmasına ve hatta liderlik rolü oynamasına, meşru ve medeni ölçüler içerisinde resim, yazı,
müzik, piyes gibi güzel sanatlar ve kültürel faaliyetlerle uğraşmasına zemin hazırlansa ve yardımcı olunsa,
bu elbette sonunda daha verimli ve daha sevindirici neticeler meydana getirecektir.
7- Çocuklarınızı ahlak ve maneviyata yöneltiniz: İnsanı, dünyayı ve kâinatı birlikte bir bütün halinde
düşündürecek, her yerde ve her şeyde yüce yaratıcının kudret, hikmet ve rahmet eserlerini gösterecek,
Rabbinin rızasına ve ölümsüzlük huzuruna eriştirecek bir iman şuurunu ve İslâm olgunluğunu yavrularımıza
vermeliyiz.
Onların manevî açlığını doyuracak ve insanî değerlerini olgunlaştıracak ilim, ibadet ve istikamet
alışkanlığı kazanmalarına rehberlik etmeliyiz.
Küçük yaştan itibaren çocuklarımızı, sevdirecek ve özendirecek şekilde mescitlere, sohbetlere, zikir
meclislerine, bayram, cuma ve derken vakit namazlarına götürmeliyiz.
Evlerimizdeki vakit namazlarını ise, çocuklarımızı da aramıza olarak cemaatle kılmalı, onlara
müezzinlik yaptırmalı ve en erken yaşlarda Kur'an okumasını mutlaka öğretmeliyiz.
Çevremizdeki din büyüklerinin ve ilim ehlinin ziyaretine onları da götürmeli, dini gayret ve hizmet
niyetine yapılan miting ve konferanslara çocuklarımızla birlikte iştirak etmeliyiz.
Çocuklarımıza, Hak ve adalet şuurunu, mazlumlara medet ve merhamet duygusunu ve özgürlük
ruhunu diriltecek ilahiler, marşlar ve etkili slogan ve konuşmaları içeren teyp ve video bantları izletmeli ve
ezberletmeliyiz.
Bütün bunları öğretirken yapmacık ve yüzeysel bir şekilcilikten ve taklitçilikten uzak, onların ruhuna
sindirerek ve benimseterek yapmalıyız.
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Çocukların seviyesine uygun dinî ve ahlakî kitapları, hikâye ve romanları okuma zevki kazandırmalı,
belli konularda okuyan, araştıran, mukayese ve muhakeme yapıp karşılaştıran ve doğru karara varmaya
çalışan, kendi özgür kanaatlerini savunan ve tartışan hür iradeli ve açık fikirli kimseler olmasına çalışmalıyız.
Çocukluğunda gönlünce oynayamayan ve oyuna doymayan kimselerin, yaşları ilerlediği halde bile
boğuşmaya meraklı olmaları...
Devamlı babalarının baskısı ve korkusu altında kalan çocukların, büyüdüklerinde amirlerine karşı
yağcılık, emrindekilerine ise zorbalık yapmaları...
Anne babasından veya sokak, okul, televizyon gibi yakın çevresinden, cinsel konularda yanlış
yönlendirilen ve yetersiz bilgilendirilen çocukların, çeşitli sapıklıklara kaymaları ve yaşlansa bile bu sapık
davranışları tekrarlamaları.
Fakirliği, sakatlığı, kökeni ve kültürü yüzünden, başkaları tarafından devamlı horlanan ve dışlanan
çocukların, büyüdüklerinde hırçınlaşmaları ve toplumdan intikam alıcı davranışlara kalkışmaları.
Olur olmaz cezalandırılan ve ona buna ezdirilen çocukların, hayat boyu korkaklık ve ürkeklikten
kurtulamamaları.
Hak hukuk, helal-haram ölçülerine riayet etmeyen ailelerde yetişen çocukların hilekârlık ve hırsızlık
yapmaları,
Anne babası ve yakınları tarafından şaka ile bile olsa sık sık aldatılan çocukların yalana alışmaları,
Çevresindeki hacı, hoca bilinen veya din adamı geçinen bazı tiplerden hakaret, haksızlık ve ahlaksızlık gören
çocukların dinden, imandan nefret etmeleri ve İslâm’a düşman olmaları hep çocukluktaki çarpıklıkların
neticeleridir...

 YETENEK TESTİ YAPIYOR MUYUZ?
Çağdaş teşkilatçılıkta, "Görev aldığımız gruptaki seviye ve sorumluluğumuzun" tespiti mutlaka
lazımdır. Yararlı yönlerimizin ve başarılı yeteneklerimizin belirlenmesi, hem çalışmaları kolaylaştıracak, hem
de sonucu çabuklaştıracaktır.
Günümüzde gerek ticaret ve şirket işlerinde olsun, gerekse teşkilat ve siyaset hizmetlerinde olsun
EKİP ÇALIŞMASI daha bir önem kazanmıştır.
Ferdi ve fevri gayretlerin (kişisel ve aceleci hareketlerin) yeterince başarılı ve bereketli olmadığı artık
kesinlikle anlaşılmıştır.
"El - müslimüne kerreculivahid – Müslümanlar(ın durumu ve davranışları) tek bir vücut gibidir.” hadisi
şerifi de ekip çalışmasına işaret buyurmaktadır.
Nasıl, bir insandaki iç ve dış organlar, aynı vücudun sağlık ve saadeti yolunda işbirliği içinde
bulunuyorsa, belli amaçlara yönelik hizmet ve faaliyetlerin de ancak ekip çalışmalarıyla başarılacağı
unutulmamalıdır. Bu nedenle her şeyden önce, elemanların seviye tespitine ve yetenek testine ihtiyaç vardır.
Çünkü başarılı bir takım çalışması yapabilmenin ilk adımı hem kendinizin, hem de ekip
arkadaşlarınızın, “özel yeteneklerini, ve üstlenmeleri gereken rolleri” keşfetmektir. Ekip çalışmalarınızda
manevi hazzınızı ve huzurunuzu artıracak ve çeşitli baskılar yoğunlaştığında, size dayanma gücü
kazandıracak, "Takım kimliğinizi" ortaya çıkaran, işte bu ilk adım ve doğru tanımdır.
Aşağıda, takımın çalışmasına ilişkin ana başlıklar ve konuyu açıklayıcı sorular bulacaksınız. Lütfen
bütün bu soruları dikkatle ve defaatle okuyunuz. Sonra da sizin o sorular karşısında neler duyacağınızı ve
nasıl davranacağınızı en iyi şekilde tanımlayan soruya (5/beş) puan vermekle başlayıp, kendinize en az
uyana ise (1/bir) puan vererek bunları öncelik sırasına koyunuz.
Bunları yaparken şu iki kurala mutlaka uyunuz:
1- Aynı puanı bir bölümdeki iki farklı soruya vermeyiniz.
2- Aynı grup içindeki beş soruya da 1' den 5' e kadar puanı mutlaka işaretleyiniz.
Kararsız kaldığınızda ve puanlamada zorlandığınızda ise, size en az uyana önce (1) puan vererek
yukarı doğru gidebilirsiniz.
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Şimdi testimize geçebiliriz.
A– BEN, HER GRUP ÇALIŞMASINDA ARANAN BİR ÜYEYİM, ÇÜNKÜ;
1- Elimizdeki imkân, eleman ve zamanı çok iyi kullanarak ve programlayarak, grubumuzun çok daha
başarılı olacağı yönleri ve yöntemleri tespit edip üyelerimize sorumluluk paylaştırabiliyorum.
2- Grubun hedefe ulaşmasında, sistemli ve sürekli çalışmalar sağlayacak planları saptayabiliyorum.
3- Grubun görevini yapmasına ve başarmasına yarayacak araç ve kaynakları, yerinde ve yeterince
sağlayabiliyorum.
4- Bana açık seçik bir hizmet ve hedef gösterilmişse, görevimi yapacağıma ve amaca ulaşacağıma
dair çevreme güven verebiliyorum.
5- Çalışma sürecinde yeni sorunlar çıktıkça, bunları önem ve öncelik sırasına koyup, birlikte çözüm
yolları

bulmak

ve

engelleri

aşmak

üzere

grubumu

toplayıp,

danışma

ve

dayanışma

ortamı

hazırlayabiliyorum.
B- GRUP ÇALIŞMALARINA GENELLİKLE BENİ ÇAĞIRIRLAR, ÇÜNKÜ;
6- Grubun asıl amacını ve sorumluluklarını ve bunu gerçekleştirmek üzere kullandığı materyal ve
metotlarını kavramakta ve kullanmakta ve bunların genel prensip ve prosedürlerimize uygunluğunu
anlamakta başarılıyımdır.
7- Güçlü ve güvenilir birisi olup, takım arkadaşlarıma yön vereceğime ve yardım edeceğime inanılır.
8- Ekibin ihtiyaç duyacağı araç ve kaynakların, nereden ve nasıl sağlanacağı ve tahmini miktar ve
bedellerinin pratik olarak hesaplanması konusunda uzmanımdır.
9- İyi fikirleri ve ilginç teorileri zamanında ve zorlanmadan keşfedip, gruptaki diğer üyelerin de bunlarla
ilgilenmesini ve değerlendirmesini sağlarım.
10- Çalışmaları sürekli takip ederek, düzgün ve düzenli bir iş akışının oluşmasını ve iyi çalışma
yöntemlerinin uygulanmasını kolaylaştırırım.
C- BEN, EN ÇOK ŞU ORTAMLARDA TATMİN OLUYORUM:
11- Güzel bir takım çalışmasını teşvik ve tanzim edip, ekibin olumlu işler ve ılımlı ilişkiler içinde
bulunmasına yardımcı olurken...
12- İpuçlarını değerlendirmek suretiyle, olayları dikkatle tahlil / analiz edip, hedeflenen sonuca sistemli
ve süratli bir şekilde yaklaşırken ve gelişmeleri isabetli değerlendirirken...
13- Keşif yeteneğini ve orijinal buluş marifetini arttıran ve hayal gücünü sonuna kadar zorlayan işlerde
çalışırken...
14- Hayırlı başarılar ve yararlı sonuçlar üretmek hususunda defalarca denenmiş ve faydası ispat
edilmiş metotları kullanırken...
15- Bana yeni ve yeterli bilgi ve bulgular öğretecek, güzel ve gerekli beceriler kazandırabilecek, yetki
ve yeteneklerimi olumlu ve onurlu bir şekilde değerlendirecek kişilerle baş başa bulunurken...
D- TAKIM ÖZEL BİR GÖREV VE PROJE ÜSTLENECEĞİ ZAMAN;
16- Benim, gerekli olan kaynak ve araçları doğru mekânlara ve uygun zamanda bulup getirme
kabiliyetim, başarıyı çabuklaştırıyor.
17- Talimatlara ve tabii şartlara uyarak, bana verilen işi zamanında sonuçlandırma becerim, grubumun
gerekeni üretmesinde ve verilen görevi yerine getirmesinde kolaylık sağlıyor.
18- Benim dikkatli gözlemlerim ve önsezilerim, ekibimin yüksek başarıyı yakalayabilme girişiminde,
önüne dikilen engelleri tanımlayıp aşmasına yardımcı oluyor.
19- Ekibimin yan etkilerle hedefinden sapmadan, ana gayesine odaklı kalmasını sağlama becerim,
onların bana olan güven ve saygınlığını artırıyor.
20- Hedefleri saptamada ve ona ulaştıran araçları ve alternatif yolları bulmada gösterdiğim özen ve
özveri, ekibimizin bazı prosedürleri göz ardı etmesini ve dolayısıyla imkân ve eleman israfına düşmesini
engelliyor.
E- BAŞARILI BİR SONUÇTAN DOLAYI EĞER KENDİMİ KUTLAYACAKSAM, BUNUN NEDENİ;
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21- Benim, projelerimizi gerçekleştirmek için, ekonomik bütçe yapma becerimin, kaynaklarımızın etkin
kullanımını sağlamış olmasıdır.
22- Benim, hazırladığım programla ilgili, arkadaşların gayretini kamçılama becerimin, takımın
sorumluluk duymasını ve sonucu umursamasını sağlamış olmasıdır.
23- Benim işleri organize edip, herkesin yapacağı işi tasarlama becerimin, grubun çok verimli
çalışmasını sağlamış olmasıdır.
24- Benim, en riskli ve zahmetli alanları saptama ve engelleri kolaylıkla aşma yollarını ortaya koyma
becerimin, ekibime olumsuzlukları iyileştirme şansı en yüksek olan fırsatları hatırlatmış olmasıdır.
25- Benim samimi, sağlıklı önerilerimin ve zor zamanlarda çabuk ve tutarlı karar verme becerimin,
ekibimin önemli atılımlar yapmasında ve büyük başarılar sağlamasında katkısı olması ve cesaret
kazandırmasıdır.
F- BENİM EKİP ÇALIŞMASINA EN BÜYÜK KATKIM;
26- Parlak ve pratik fikirler ortaya atıp, grubun sorunlarını çözecek ve olumlu neticeleri
gerçekleştirecek, ilginç yollar ve yeni yöntemler bulmamdır.
27- İşleri organize ve üyeleri koordine edecek en verimli ortamı ve otoriteyi sağlayıp, boşa gidecek
gayretleri önlemiş olmamdır.
28- Her üyeyi tatmin edecek faaliyetlerde ortak bir irade oluşturup, herkesin hemfikir ve el birlik
olmasını sağlamamdır.
29- Arkadaşlarımın gerginleşip strese girdiklerini hemen fark edip, onların sorunlarını ve sıkıntılarını,
konuşarak boşalmalarına ve birlikte dertleşip değerlendirerek çözüm yolları bulup rahatlamalarına yardımcı
olmamdır.
30- Grubumuza, zaman zaman hedeflerine ne ölçüde yaklaştıklarına ilişkin doğru değerlendirmeler ve
gerçekçi bilgiler sunup, takviye desteklerle moral gücü kazandırmam ve çalışmalarına hız ve heyecan
katmamdır.
G- EKİP ÇALIŞMASINDA BENİ EN ÇOK MUTLU VE MEMNUN EDEN ŞEYİ SORARSANIZ;
31- Grubun doğru istikamette ve güzel bir performans gösterir vaziyette çalıştığını izlemektir.
32- Grubun başarıya ulaşması için, nasıl çalışması gerektiğine karar vermek ve öyle yapıldığına emin
olup sevinmektir.
33- Hedefleri çok iyi tayin edip engelleri ve tehlikeleri aşarken, en doğru hareket tarzını belirlemektir.
34- Grubumuzun elinde, kendisinden beklenen başarıları sağlayacak en iyi malzemelerin ve ekiplerin
bulunduğunu bilmektir.
35- Hizmet ve mesuliyet sahamız içinde bulunan, ne çok zor ne de çok kolay olmayan ama bana
başarı duygusu yaşatan işlere girişmek ve bitirmektir.
H- KENDİMİ ŞÖYLE TANIMLAYABİLİRİM: BEN GENELLİKLE:
36- Önemli ve öncelikli sorunlara pratik ve pragmatik (davamıza bizzat faydalı) çözümler üretmek için
grupla çalışmayı severim.
37- Araştırıcı ve sorgulayıcı mizacımı tatmin eden ve kendi kişilik ve kabiliyetimi ön plana süren işleri
severim.
38- Sorumluluklara değil ama, alınacak kararlara mutlaka katılmayı ve grubun ortak kararları üzerinde
etkili ve yetkili olmayı isterim.
39- Genellikle manevi derinliği ve psikolojik - moral değeri olan, riski yanında sevinci (yani sorumluluğu
kadar, Manevi doyumluluğu da) bulunan girişimleri severim.
40- Kendimin de ortak olduğuma, yani katkıda bulunduğuma inandığım başarılardan dolayı "hava
atmayı", kısaca fikirleri, hizmetleri ve ürünleri "satmayı" daha çok severim.
İ- GRUBUN SORUNLARI ÇÖZMESİNDE ARANAN BİR KİŞİYİM, ÇÜNKÜ;
41- Ekibimdeki elemanları, doğruluğuna inandığım kendi görüşüme iknaya çalışmakla birlikte, onların
da görüşlerini dinlerim, değer veririm ve herkesi kendi karakter ve kabiliyetleri doğrultusunda değerlendiririm.
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42- Grubumuz üyelerinin, serbestçe ve samimiyetle görüşlerini tartışabileceği ve yeteneklerini icraata
dökebileceği bir çalışma ortamının sağlanıp sürdürülmesine gayret ederim.
43- Başarımızı engelleyen ve geciktiren gerçek sorunları ve sıkıntıları ve bunların nelerden
kaynaklandığını saptayabilmek için, takım çalışmalarını oluşturan üyelerin ve öğelerin etkinlik ve verimlilikleri
kadar, gevşeklik ve yetersizliklerini de sorgulayabilirim.
44- Ekibimizi başarıya götürecek hizmet ve hareketlere orijinal yapıcılık ve yakışıklılık katmayı ve
birazcık zekâ parıltısı ekleyerek daha cazip hale sokmayı sever ve beceririm.
45- Başından başarıya kadar, ekibimizin yapacağı tüm faaliyetlerin takvimini ve tasnifini yapmaya,
planlı ve programlı çalışmaya önem ve öncelik veririm.
Değerlendirme:
Her bölümdeki beş ayrı soruya kendi durumumuza en uygun gelenden başlayarak (5) 'ten (1) 'e kadar
puan vereceğimizi girişte hatırlatmıştık.
Böylece 45 sorunun da karşısına 1 ile 5 arasında birer puan yazmış bulunuyoruz. Şimdi önümüze boş
bir kâğıt alıp,
(A - B - C), (D - E - F), (G - H - İ), (J - K - L), (M - N - O) şeklinde alt alta beş ayrı grup halinde
sıralayalım.
1. Grup.
* 1 - 19 - 32 soruların puan toplamını A'ya
* 7 - 25 - 38 soruların puan toplamını B'ye
* 13 - 26 - 44 soruların puan toplamını C'ye
2. Grup
* 2 - 20 - 33 soruların puan toplamını D'ye
* 8 - 21 - 39 soruların puan toplamını E'ye
* 14 - 27 - 45 soruların puan toplamını F'ye
3. Grup.
* 3 -16 - 34 soruların puan toplamını G'ye
* 9 - 22 - 40 soruların puan toplamını H'ye
* 15 - 28 - 41 soruların puan toplamını İ'ye
4. Grup
* 4 - 17 - 35 soruların puan toplamını J'ye
* 10 - 23 - 36 soruların puan toplamını K'ya
* 11 - 29 - 42 soruların puan toplamını L'ye
5. Grup.
* 5 -18 - 31 soruların puan toplamını M'ye
* 6 - 24 - 37 soruların puan toplamını N'ye
* 12 - 30 - 43 soruların puan toplamı O'ya verilsin
Bu duruma göre, en yüksek genel puanı hangi grupta almışsak, bizim yapımıza ve yeteneğimize en
uygun düşen, o bölümdeki hizmet ve meziyetlerdir.
Aldığımız puan derecesi ise o sahadaki seviyemizi gösterecektir. Her grup için toplam en yüksek puan
45, en yüksek özel şık puanı ise 15’tir.
Buna göre;
1. Grup: Fikir üretici ve Yönetici kadro:
A - Geliştirici ve girişimci
B - Yönlendirici ve düzenleyici
C - Yenilikçi ve değişimci
2. Grup: Planlayıcı ve programlayıcı kadro:
D - Stratejist (güncel ve özel plan hazırlayan)
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E - Keşifçi (Araştırmacı ve icraatçı olan)
F - Takvimci (Zamanlamayı iyi ayarlayan)
3. Grup: Müzakereci - Temsilci kadro:
G - Kaynakları yöneten (imkânları değerlendiren)
H - Satıcı - reklamcı (Tanıtım işlerini beceren, grubun hizmetlerini anlatabilen)
İ - Alıcı pazarlıkçı (Ucuz ve kaliteli araç temin eden)
4. Grup: İdareci (iş amiri) kadro;
J - Hizmet üreten (çalışmaları fiilen yürüten)
K - Koordinatör (İşbirliği ve organize eden)
L - İdame ettiren (Çalışmaları kesintisiz sürdüren)
5. Grup: Denetleyici (Müfettiş) kadro:
M - Gözlemci (Üyeleri izleyen - murakıp)
N - Denetleyici (Çalışmaları teftiş eden - müfettiş)
O - Değerlendirici (Verimlilik derecesini ve eksiklik ve aksaklıkları tespit eden)
Uyarı: Bu bilgiler ve neticeler Ekip çalışmasındaki yerimizi ve yeteneğimizi bilmemize ve kendimizi
keşfetmemize yardımcı olacak yaklaşık verilerdir. Yoksa kesin ve net bir değerlendirme olacağı elbette iddia
edilemeyecektir.

 BEN KİMİM? DİYE SORUYOR MUYUZ?
Kendimizi Tartma, Kimliğimizi Tanıma
En çok neyi düşünüyor ve neleri düşlüyorsanız...
En fazla neyi özlüyor ve neleri gözlüyorsanız..
En ziyade neleri konuşmaktan ve okumaktan hoşlanıyorsanız, siz O’sunuz!..
En içten neyi ve kimi seviyor ve sahipleniyorsanız.
En ciddi kimden ve neden korkuyor ve sakınıyorsanız
En çok neyi anmaktan ve anlatmaktan zevk alıyorsanız, siz O’nun kulusunuz!..
Kullandığınız araçlar meşru ve muhteşem de olsa, asıl amacınız ve ulaşmaya çalıştığınız ne
ise... Söyleminiz ve eyleminiz ne denli güzel ve imrendirici de olsa, asıl niyetiniz ve hedefiniz ne ise,..
Sizin hakkınızda söylenenlerden ziyade, kendinizle ilgili gerçek değerlendirmeniz ne ise, siz O’sunuz!
Ama orda durmayın.. Kendinizi kısıtlamayın ve kısırlaştırmayın... Gevşeklik ve güvensizlik
duygusunu aşmaya bakın. Büyük düşünün ve hayal kurmaktan korkmayın... Hep daha iyisine ve daha
yükseğine ulaşmaya çalışın... Ama bütün bunları nefsiniz için değil Rabbiniz için yapın..
Vücudunuzdan ziyade vicdanınızı kullanın.. Rahatınızdan çok ruhunuza odaklanın.. Ve tüm bu
aşamalarda kendi gücünüze değil, Allah’ın gücüne ve size olan desteğine sığının.
İmanda olgunlaşın.. Tam ve sağlam inanın.. Çünkü inandığınız kadar başarırsınız.. İnanmadığını
yapmaya kalkışmak, göle yoğurt mayası çalmaktan farksızdır.. Mantığın gücü ateş gibi ise, imanın
gücü güneş misalidir... Hem siz kendinize ve düşüncelerinize ne kadar inanıyorsanız çevrenizdekiler
de size o kadar inanacaktır. Evet, insanın başkalarını etkileme ve olayları yönlendirme kapasitesi,
makamı ve ünvanından ziyade hayranlık uyandıran inancı ve Hak bildiği yoldaki inatçılığıdır. Her
insan, ruhunda saklı bulunan potansiyel enerjiyi, sadece inandığı kadar açığa çıkarabilme imkânına
sahiptir.
Ahlaki terbiye ve manevi tedavi ile... İbadet ve hizmet disiplini ile... Samimi ve sürekli bir ilim ve eğitim
düzeniyle ruhunun iklimine ulaşabilenler, önce bütün inananlar, sonra bütün insanlar.. Sonra da bütün
yaratılanlarla ortak taraflarının ve yakınlık bağlarının farkına varacak... Şefkat ve merhamet duyguları
artacak... Huzur ve hoşgörü sahibi olacak.. Ve nihayet her şeyin ve herkesin tek ve gerçek sahibi ve Rabbi
olan Allah’la münasebet kuracak... Ve derken, kutsi hadiste “Ben o kulumun gören gözü, duyan kulağı,
düşünen aklı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum” buyrulan makama ve mutluluğa kavuşacaktır.
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Her insanın kendi eline, ayağına, gözüne ve kulağına hükmettiği.. Yani emir verip hareket ettirdiği gibi,
ruhi olgunluğa erişebilenler, vücudunun bütün organlarına ve sistemlerine, hatta hücrelerine bile söz
geçirecek seviyeye ulaşırlar.. Daha da ileri giderek başka insanlar, hatta hayvanlar ve diğer varlıklar üzerinde
etkili olmaya başlarlar. Kısaca, nefsinin emrinden ve esaretinden kurtulabilenler, ruhi enerjileriyle her şeyin
ve herkesin üzerinde ve kendi dereceleri nisbetinde, Allah’ın izni ve iradesiyle tasarruf sahibi olmayı
başarırlar.. Hatta bu iman ufkuna ve ruh olgunluğuna yetişenler, tabiat kanunlarına bile meydan okurlar.
Bütün bunları da, Allah’ın yardımı ve yaratmasıyla yaptıklarının farkındadırlar. Yani kendi güçleriyle
değil, kendilerine bağışlanan ve kendileriyle beraber olan ilahi kuvvetle işlerin görüldüğünü asla unutmazlar.
İnsan nefis mertebesinde ve nefsin etkisinde iken, başka insanlar ve diğer varlıklarla farklılıkları öne
çıkar ve “ben”cil davranır.. Ama ruhi yücelik ve özellikleri geliştikçe, başka insanlar ve diğer varlıklarla ortak
yönlerinin çokluğunu anlar ve “biz”cil davranır. Yani kesretten vahdete doğru ilerledikçe, nefretten
muhabbete ulaşır. “Madde”de, aksi kutuplar biribirini çektiği halde, maneviyatta zıtlar biribirini iter ve
uzaklaşır.
Ruhi enerji, iman derecesinde açığa çıkmaktadır. İnsandaki bedeni güçlerin ve fiziki değişimlerin asıl
etkeni ve kökeni de ruhi durumunda aranmalıdır. Yaşın ilerlemesine rağmen diri ve dinamik bir vücuda, nurlu
ve huzurlu yüz hatlarına sahip olanlardaki bu gençlik ve güzellik, elbette iyilik ve inancın bir yansımasıdır.
İnançlı insanlar, hayırlı hedeflerinde sebatlı ve inatçı olurlar. Zorluklar karşısında yılmaz ve yorulmazlar.
İnançlı insanlar, büyük devrim ve değişimleri amaçlayan hayaller kurmaktan da korkmazlar.. Çünkü
hayaller, hakikatlerin ruhi projeleri konumundadır.. Herkesin hayali, kendi aklı, inancı ve ideali oranındadır.
Hayal edemeyen hakikate, projesi olmayan başarıya ulaşamayacaktır.
İnsan ruhu, ay misalidir. Allah’ın sonsuz rahmet ve kudreti de güneş gibidir. Ayla güneş arasına başka
varlıklar girip gölge etmedikçe, ayın güneşten ışık alması tabiidir. İnsan, yüce yaratıcısına ayna olabildiği
kadar, onun güzellik ve özelliklerini yansıtabilir. Bu nedenle, inanç ve inat başarı ve bereketin, şüphe ve
acaba ise, yenilgi ve beceriksizliğin çekirdeğidir. Çünkü başaracağına inanan ve bu doğrultuda hayal kuran
insan, çeşitli denemelere girişecektir.. Ama başaramayacağına inanan bir kimse, her şeyi peşinen
kaybetmiştir.
Ve tabi asl olan niyetimiz ve hedefimizdir. Neyi başardığımızdan ziyade, ne için yaptığımız... Hangi
aracı kullandığımızdan çok, hangi amaca ulaşmaya çalıştığımız... Nerede aradığımızdan önce, neleri
arzuladığımız önemlidir. Yani her insan uğraşı ve başarılarından ziyade, gizli gerekçe ve niyetlerinin
karşılığını görecektir. Bu nedenle niyetleri halis ve yararlı, hedefleri hayırlı ve hayalleri büyük çaplı olanlar,
kendi kabiliyet ve kapasitesini çok aşan başarılara sahip olabilecektir. Bu yüzden, büyük hedefler ve kutsi
gerekçeler yüklenen küçük girişim ve hizmetler bile, görkemli neticelere dönüşebilir. İnsanın teslimiyet ve
samimiyet seviyesi, başkalarını pek ilgilendirmeyebilir ama, Allah’ın bizleri değerlendirirken esas aldığı tek
ölçü niyetimizdir. Ve Allah’a sığınıp güvenerek, büyük düşünebilen ve güçlü davranabilen kimseler, görkemli
sonuçlara ulaşabilir. Çünkü, sadece yüz metre koşmayı göze alabilenlerin maraton koştuğu ve şampiyon
olduğu görülmemiştir.
Hedefleri ve hayalleri küçülen ve tükenen insan, ruhen ölmüş gibidir. Artık o, yürüyen bir cenazedir. Ve
tabi bütün bu hayal ve hedeflerin de dünyayı aşıp sonsuzluğa ulaşması, bütün yaratıkları kucaklaması ve
Allah’ın rızasını ve vuslatını amaçlaması gerekir. Yoksa zahiren ne kadar gerekli ve görkemli de zannedilse,
dünyevi amaçların ve nefsi arzuların tamamı değersizdir.
Davası büyük olanların, en önemli kuvvet kaynakları dualarıdır. Savaşçıların en sağlam korunakları,
Allah’a sığınmalarıdır. Basit ve fasit şeylere değil, izzetli ve azametli neticelere ihtiyaç ve iştiyak duymalı...
Sabır ve salatla Allah’tan yardım ummalı... Yorgunluk ve yılgınlığa kapılıp yarışı bırakmamalıdır. “Hiç
ölmeyecekmiş gibi çalışmakla, yarın ölecekmiş gibi çalışma” sırrını kavrayıp kaynaştıramayanlar, “Hayat;
iman ve cihattır” gerçeğinin sınırına bile ulaşamayacaktır. Velhasıl, davasız, duasız ve sevdasız insan,
gayesiz, gayretsiz ve tabi kıymetsiz insandır.
Bütün bunlar, Allah’ın bize takdir ve taksim ettiği dünyalık nimet ve lezzetlere kanaat etmemek.. Yine
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Allah’ın tayin ve tesbit ettiği bazı zahmet ve hizmetlere rıza göstermemek şeklinde anlaşılmamalıdır.
Bize düşen, hırsla ve heyecanla çalışmak, en iyisine ve en yükseğine talib olmak, ama sonucuna razı
ve kanaatkâr olup daha olumlu başarılara hazırlanmaktır.
Ve hepsinden önemli olan, Allah’ın katında bulunandır ve ona ne derece yaklaştığımızdır.
Ve asla unutulmasın ki, kaderi aşmak ve takdirin dışında yaşamak imkânsızdır.
Her insan, niyetinin ve zihniyetinin karşılığını bulacak... Gayesi ve gayreti kadar kıymet kazanacak...
Hedefine ve hesabına uygun bir sona ulaşacaktır.
Özellikle “niyet”, bütün ibadet ve hizmetlerin “maya”sı gibidir.
Örneğin, bir sütün, yoğurda, peynire ve lor’a çevrilmesi veya kokuşup dökülmesi, ona katılacak
mayaların durumuna bağlıdır.

 KENDİMİZLE YÜZLEŞEBİLİYOR MUYUZ?
Bu alemde gayesiz ve hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Yaratılan her şeyin mutlaka bir hikmeti ve hedefi
vardır. Ama her hikmeti olan şey, rağbetli olmayabilir. Her şey, herhalde bir hizmete yaramak içindir. Ama
her hizmeti olan şey ille de kıymetli olmayabilir.
Değişik zaman ve mekânlarda bulunan her makamdaki insan orada gereklidir. Ama her gerekli olan,
aynı zamanda "değerli” değildir.
Örneğin Şeytanın yaratılması ve Siyonist Yahudi’nin varlığı da birçok hikmetleri içermektedir.
Ama bunlar değerli değildir. Bu durum hak bir dava için de geçerlidir. Şartlar öyle gerektirdiği için, bazı
vitrinlik şahıslara bir takım etiket ve yetkiler verilebilir. Ama bu durum, onların samimi ve seviyeli olduklarını
göstermeyecektir.
Herkesi kendi karakter ve kabiliyetine göre görevlendirmek ve değerlendirmek ve hiçbir elemanı israf
etmemek, büyük Liderlerin özelliğidir.
Yani, her görev verilen ve her makama getirilen kişinin, ille de sadık ve samimi olması
gerekmeyecektir.
Evet,
Kimilerine liyakat ve ehliyetine göre,
Kimilerine sadakat ve emniyetine göre,
Kimilerine meslek ve marifetine göre,
Kimilerine ünvan ve etiketine göre,
Kimilerine ise, safiyet, hatta hamakatine (anlayış kıtlığına) göre, yetki ve sorumluluk verilecektir.
Ve herkes ne için yaratıldığını ve özellikle ne işe yaradığını düşünmeli, kendi yetenekleri
doğrultusunda yararlı ve başarılı olmaya yönelmelidir. ”Halıka hürmet ve mahlûka hizmet” noktasında,
mutlaka bir işe yaramaya ve bir boşluğu doldurmaya gayret etmelidir. En azından kimseye ve hiçbir şeye
zarar vermemeğe, bağırsak kurdu gibi başkasının sırtından geçinmemeğe özen göstermelidir.
İnsan gaflet ve enaniyet gösterip kendisini alemin merkezi zannetmemeli ve "Herkes ve her şey benim
içindir ve bana yaradığı kadar kıymetlidir." cehaletine düşmemelidir.
Zira insan, haşa Rab değil, abd'dir. Kendisinin de, elindekilerinin de sahibi Allahu zülcelal’dir.
İnsan herhalde Rabbine muhtaçtır ve oldukça acizdir. Bir insan acizliğini ve çaresizliğini bilip Rabbine
bağlandığı ve yalvardığı kadar aziz' dir.
İnsan, başına gelenlerden ve kendisi için takdir ve taksim edilenlerden dolayı asla itiraz ve isyana
yeltenmemelidir.
Zira hiç kimse kendi kendisinin maliki ve sahibi değildir. Herkes ve her şey Allah’ın malı ve memlükü
(Kulu ve kölesi) dir.
Ve, "her kim ne için yaratılmışsa ona muvaffak ve müyesser edilir."247 Yukarıda da belirttiğimiz gibi, her
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şeyin varlığı mutlaka bir hikmete hizmet içindir. Ama her hikmeti olana hürmet etmek gerekmeyecektir.
Kâfir de olsa herkese adalet, fasık ve facir de olsa tüm mağdur ve mazlumlara merhamet
gösterilecektir.
Ama Kâfir ve zalimlere asla hürmet ve muhabbet beslenmeyecektir. Münafıklarla mudara (iyi geçinme
ve idare etme) caizdir. Ama onlara muavenet (yardım ve destek) ise aynı hıyanettir.
Ve unutulmasın ki insanın iki yönü bulunmaktadır:
1– Kalbi (Ruhi)
2– Kalıbı (Bedeni yönü)
Kalıbımız (cesedimiz) devamlı değişmekte, eskimekte, pörsümekte ve nihayet kabirde çürümeğe
doğru gitmektedir. Kalbimiz ve “ruhi bedenimiz” ise ancak İmanla, ibadetle, ihlâs ve istikametle ve devamlı
cihat (cehdü gayret)le güçlenmekte ve sonsuzluğa doğru yürümektedir.
Ruhi bedenimiz şayet günahlarla kirlenir ve kalbimiz, zikirsizlikten, fikirsizlikten ve şükürsüzlükten
dolayı giderek çürürse ve bu yüzden gönül gözlerimiz körlenir ve bu fani ve fena dünyalıklardan başka bir
şey görmez ve düşünmez hale gelirse, bu sefer surette insan, sirette (gerçekte ve içyüzünde) ise hayvan
dönemine geçilmektedir.
Evet,
Şehvetine tapanlar, sonunda rezilleşir.
Servete tapanlar, maddileşir ve ruhen sefilleşir.
Şöhrete tapanlar, şımarır ve kalben köleleşir.
Makam ve etikete tapanların vicdanı körleşir ve güdükleşir.
Özellikle çocukluk ve gençlik çağında edinilen iyi veya kötü alışkanlıklar, devamlı tekrarlanırsa, 40
(Kırk) yaşında tamamen kalıplaşır ve insanda karakter halini alır ve artık bu huylarını bırakması kolay
olmamaktadır.
Bu yaştan sonra yalancıların doğru konuşması, riyakârların ihlâs kazanması münafıkların mertliğe
alışması cidden zorlaşır. Sadece yalancılıklarını, sahtekârlıklarını, riyakârcılıklarını ve münafıklıklarını
gizleme ve kendilerini olduğundan başka türlü gösterme yetenekleri ustalaşır.
Velhasıl, bazen yüksek rütbeli koltuklarda, alçak tiyniyetli kimselere rastlayabilirsiniz!
Zahiren çok büyük makamlarda, ruhen pek küçük adamları görebilirsiniz!
Evet, bunlar oralarda belli bir zaman için gerekli olabilir, Ama her gerekli olan değerli değildir.
Ve böylelerinin saltanatı elbette geçicidir. Hakikat nizamında ise her şey sadıkların ve layıkların eline
verilecektir.
Ve bu geçiş döneminin "gerekli"leri ve "vitrinlik"leri, ilerideki saadet çiçekleri için bir nevi gübreye
dönüşecektir...
Kaba ve yabani otların kuruyup çürüyerek, yararlı bitkilerin yetişeceği toprağa kuvvet ve bereket
kattıkları gibi!...
Evet, biz kullarına israfı haram kılan Allah, kendisi de hiç kimseyi ve hiçbir şeyi israf etmemektedir.
Öyle ise, her insanın da işe yarar bir tarafı vardır ve bu yönüyle değerlendirilmelidir.
Velhasıl, bize düşen "hüküm"le amel etmek, "hikmet"le seyretmektir.
Yani “kesin doğru”lara güvenmek ve her olaydan bir ibret dersi alabilmektir.

 YA OLGUNLAŞACAĞIZ VEYA ODUNLAŞACAĞIZ!
Dünya hayatı, her yönden ama tedricen gelişip olgunlaşmak ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi
(temsilcisi) olacak bir dolgunluğa ulaşmak için büyük bir fırsattır.
Nasıl ki bir ağaç, ya vurulan aşılara ve coğrafi şartlara uyum sağlayıp olgun ve dolgun meyveler
verecek veya meyvesiz ve meymenetsiz bir odundan başka işe yaramayacaktır.
İnsanlarda böyledir. Ya olgunlaşacak veya odunlaşacaktır. Bilgi ve becerisiyle, gayret ve girişimiyle,
görevleri ve işlerindeki verimli üretimiyle; topluma hayırlı ve yararlı meyveler vermeyen bir insan, elbette
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odunluk ağaçtan farksızdır.
Olgunlaşmanın en önemli ve gerekli şartlarından birisi de eğitim ve öğretimdir. Bu nedenle öğrencilik
yılları çok büyük bir fırsattır. İnsanın hayat boyu artık kolay kolay değiştiremeyeceği ve onunla birlikte hareket
edeceği kabiliyet ve karakter kalıbı, işte bu öğrencilik yıllarında kazanılacaktır.
Asla unutmayalım ki:
Hem hayırlı hizmetlerde, hem toplum nezdinde; Etkinliğimiz, etiketimizle doğru orantılıdır. Bu etiket ise,
en geçerli ehliyet yani diploma ile sağlanır. O yüzden, daha yüksek ve yetkin bir üniversite fakültesini
kazanabilecek istidat ve imkânları varken, daha aşağı bir bölümü yeterli görmek, bir insanın hem kendi
fıtratına (yaratılışına), hem de toplumuna karşı bir haksızlıktır.
Farz olan ibadetleri, tabii olan ihtiyaçları ve istirahatları dışında bir öğrencinin en kutsal görevi:
insanlığa, inancına, ülkesine ve devletine en yetkili ve yeterli hizmetleri yapabilecek eğitim ve etikete sahip
olmak için çalışmasıdır.
Ve yine unutmayınız ki,
Bilgi en büyük güç ve bereket kaynağıdır. Sadece dünyalık arzularımız için değil, kutsal amaçlarımız
için de, bilgi ve yetki sahibi olmamız mutlaka lazımdır.
Üniversiteye hazırlanan bir gencimizin; hem dinen, hem vicdanen, hem sosyal yönden en önemli ve
öncelikli vazifesi: disiplinli ve düzenli bir şekilde imtihanlara hazırlanmasıdır.

Ama bunun stresi altında

boğulmak, ibadet ve istirahatını bırakmak, sosyal ve siyasal sorumluluklarını unutmak elbette yanlıştır.
Ancak; bu sınav hazırlığı döneminde bir kısım nafile ibadetlerle, basmakalıp bildik sohbetlerle, his ve
heyecanları tatmine yönelik hizmet ve hareketlerle uğraşmak, kendini israf sayılır ve hayat boyu bunun
pişmanlığını yaşayacaktır.
“Deki: Bilenlerle bilmeyenler (ilim sahibi kimselerle cahiller) hiçbir olur mu?”248
“Allahu Taala’dan, kullarından ancak gerçek ilim sahibi olanlar hakkıyla anlayıp korkar.”249
“Deki “Benimle sizin aranızda Allah ve kitap ilmine sahip olanın şehadeti yeterlidir.”250
“Kur’anın misallerini ancak ilim sahipleri hakkıyla kavrayabilir.”251
“Kıyamet gününde (İnancına ve insanlığa yararlı olmak için) ilim sahibi olanların kaleminin mürekkebi,
şehitlerin yaralarından akan kanla (eşit) tartılır.”252
“İlim sahibinin, ibadet ehline üstünlüğü, benim en alt derecedeki sahabeme üstünlüğüm gibidir.”253
“Bir kimse (hayırlı ve yararlı) bir ilim öğrenmek amacıyla (okul ve araştırma) yolunun zahmetine
katlanırsa Allah ona cennete giden yolu gösterir.”254
“Hiç şüphesiz melekler (Maddi ve manevi bilimler peşinde eğitim ve öğretim için koşuşturan) ilim
talebelerinin, (bu hayırlı ve yararlı hallerini çok) sevdiklerinden, kanatlarını onların ayakları altına sererler
(yani zorluklarını ve sıkıntılarını manen hafifletirler” 255
“Gidip (farz olan müsbet ve manevi) ilimlerden bir bölüm öğrenmen, yüz rekât nafile namaz kılmandan
daha hayırlıdır.”256
“İslam dinini ihya etmek (Müslüman toplumları zillet ve sefaletten kurtarmak) amacıyla (gerekli ve
yararlı olan her türlü) ilmi öğrenmek için çalışıp çabalarken eceli erişip te ölen kimse ile peygamberlerin
cennetteki yerleri sadece bir basamak farklıdır”257 gibi ayet ve hadisler, sadece dini ve ahlaki ilimleri değil,
İslama ve insanlığa hizmet edilecek her türlü bilgi ve beceriyi öğrenmek için gösterilen çabaların, en öncelikli
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ibadet ve en şerefli hizmet olduğunu göstermektedir.
Ve zaten:
“İlim Çin’de (dünyanın en uzak ülkesinde) bile olsa, onu araştırıp öğreniniz (talebe olmak için her tarafa
gidiniz)”258 hadisi de bunun en açık delilidir.
Olgunlaşma: Kişisel gelişim demek, en doğru yaşama biçimini pratiğe dönüştürebilme
yeteneğini güçlendirme ve her halde insani davranış tekniklerini uygulama demektir. Daha fazla
pozitif değerlere sahip olabilmektir. Güzel ahlâka sahip bir insan, kişisel gelişimi başarmış kimsedir.
Mükemmel insan denilince, akla bu kâinatın yaratılış vesilesi olan Muhammed Mustafa (sav) gelir.
O’nun yolunda gitmek, O’nu örnek edinmek, O’nun gibi yaşamı değerlendirmek; insanı
mükemmelliğe ulaştırıp, yüceltecektir.
Günümüzde kişisel gelişime yüklenen kavram: bilgi ve becerilerin ötesinde daha fazla olumlu ve onurlu
vasıflara sahip olmayı anlatmaktadır. Bunlar da: hayatı anlamlı hale getirme ve mücadeleden lezzet
alabilme, diğer insanların hayatına değer katabilme, iletişim becerileri edinme gibi vasıflardır.
İletişim becerisi hayatın her alanında başarının anahtarıdır. Bir başka deyimle yaşama sanatıdır.
İletişim becerisi yüksek olan insanın, öğrenme ve öğretme yeteneği de yüksek olacaktır. İletişim becerisi,
insanın kendisi ve diğer insanlarla da barışık olabilmesini sağlayacaktır.
Düşüncelerimiz gerçeklerimiz olmalıdır:
Olumlama ve onaylamalar, kişisel gelişimin en önemli unsurlarındandır! Olumlamak ve onaylamak, bir
düşünceyi "kesinleştirmek, sabitleştirmek, pekiştirmek" anlamını taşır. Bir düşüncenin olumlanması ve
onaylanması o düşüncenin zaten ve gerçekten öyle olduğu konusunda güçlü ve olumlu bir inançtır. Bu,
düşündüğünüz şeyi kesinleştirme yöntemidir. Kesinleştirdiğiniz bir düşünce de zamanla güçlendikçe sizin
gerçekliğiniz halini alacaktır.
“Olumsuzluklar çöplüğü olmak” bir hastalıktır:
Zihnimizden sürekli olarak olumlu ya da olumsuz düşünceler geçmekte ve bizde etki bırakan bu
düşünce ve eylemler inançlarımızı ve yaşama bakış açımızı etkilemektedir. Eğer biz zihnimize olumlu
mesajlar göndermez, olumlu düşünmez, olumlu eylemlere niyetlenmez isek; zihnimiz olumsuz düşüncelerin
çöplüğü haline gelir ve bu çöplükten temiz düşüncelerin çıkması zorlaşır! En kötüsü böylesi bir zihinsel
çöplükte yaşadığımızın farkında olmayışımızdır. Kendimize göre genellikle olumsuz olan, kötü olan
başkalarıdır. Diğerleri olumsuz, diğerleri kötü, diğerleri kokuşmuş sanılıp üstelik bu olumsuz düşünce
çöplüğü de sanki bizim değil başkasınındır ve pis kokuların oradan geldiği sanılır.
Herkes önce kendi zihnini temizlemeye çalışmalıdır:
Meşhur biz söz vardır: "Herkes kendi kapısının önünü temizlerse kirlilik diye bir şey olmaz" Aynı
şekilde herkes kendi zihnini olumsuz düşüncelerden temizlerse ortalıkta kötülük düşüncesi, dolayısıyla da
suç eylemleri olmaz. Tabi ki bu ütopik bir düşünce diyeceksiniz. Bir tek benim zihnimin temizlenmesi ile ne
olur diyeceksiniz. Çok şey olur! Meşhur denizyıldızı öyküsü vardır! İnsanlık temiz toplum olma yolunda bir
birey daha kazanır. İnanmış bir kişi nefsü hevasına kapılmış 99 kişiden daha güçlüdür! Ayrıca siz
kazanırsınız, daha iyi bir birey, daha iyi bir kul olarak huzurlu ve onurlu yaşarsınız.
Boşluklar dolmaya mahkûmdur, doğru konulmazsa, yanlışlarla dolacaktır:
Zihnimize biz bilerek olumlu mesajlar yüklemezsek, olumsuz düşünceler kendiliğinden yüklenecektir.
Zihnimize yüklenen olumsuz düşünceler de zihnimizdeki olumsuz orduyu besleyecektir. Olumlama ve
onaylama ile zihnimize olumlu mesajlar yükleyebiliriz. Yüklediğimiz bu olumlu mesajlar ne kadar güçlü ve
yoğun duygular içeriyorsa zihnimizde o kadar olumlu düşüncenin oluşmasına yol açar. Bir veya birkaç defalık
yükleme hiç bir işe yaramayacaktır. Zihnimizi bir savaş alanına benzetelim: şu an için birçoğumuzun zihninde
biz farkında olsak da olmasak da çok güçlü bir olumsuzluk ordusu vardır. En basitinden şu yazdıklarımıza
burun kıvıranlar, küçümseyenler, işe yaramayacağını iddia edenler bilsinler ki zihinlerindeki olumsuz ordunun
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hâkimiyeti altındadırlar, kendi negatif düşüncelerinin kölesi olmuşlardır!
Zihnimize her gün düzenli olarak yüklediğimiz olumlu düşüncelerin zihinde güçlenmesi halinde ise
olumlu eylemlere yol açılır. Olumlu düşünceler zihninizde ne kadar güçlüyse, o kadar başarılı, o kadar mutlu,
o kadar enerjik, o kadar coşkulu olursunuz!
Özümüze dönmeli ve ileriye bakılmalıdır:
Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Bir işe başlamak ve karar vermek için en iyi
zaman "Şu an"dır! Şimdi, şu an karar verin! Daha olumlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmaya
niyetlenin. Daha onurlu, daha şuurlu, daha sorumlu bir yaşam sürmeye karar verin. İnsan mükemmel bir
biçimde yaratılmıştır ve bilinçli bir insan da yaşamı boyunca bu mükemmelliği tekrar yakalayabilmek için
uğraşır. Çünkü zihni kirlenmiştir, tekrar o saflığı yakalaması, özüne dönmesi gerekir!...
Hayatın gayesini sorgulamalı ve sonsuzluğa hazırlanmalıdır:
Her insan belirli bir genetik şifreyle doğar ve bu şifreye uygun yaşarsa mutlu, huzurludur. Eğer içinizde
bir huzursuzluk hissediyorsanız bilin ki Öz’ünüze uygun yaşamıyorsunuz demektir! Düşüncelerimizi
değiştirebiliriz, ama Öz’ümüzü asla! Özümüz bir fakat öze giden yolu gösteren şifreler farklıdır. Şifreyi çözen
hayatı çözmüş sayılır!...Hayat; iman ve cihattır. Yani Hakka inanmak ve hayırlı hedefleri için, bütün gücüyle
çalışmaktır. Yaşamın ve yaratılışın gayesini bilen kazanır. Sokrat’ın güzel bir sözü vardır: Sorgulanmamış ve
yaraları sarılmamış bir yaşam; yazılmaya ve yorumlanmaya değmez. Çünkü o yaşanmamıştır, sadece ömür
aşındırılmıştır.
Stresten ve sinirlilikten kurtulmalıdır:
Stresin en önemli nedeni gereksiz kaygılardır. İnsanın yapısı, ihtiyaç ve korkuları nedeniyle
müteessir olmaya etki altında kalmaya ve üzüntü duymaya oldukça elverişlidir. Bu da bizde belirgin
bir kaygı durumu meydana getirir. Hemen hepimiz, işsiz kalmak, ailevi mutluluğumuzu kaybetmek,
hastalanmak, sevdiklerimizi yitirmek gibi kötü ihtimallerin kaygısını zaman zaman hissederiz.
Belli bir dereceye kadar kaygı iyi bir şeydir. Bizi gayretli olmaya, tedbir almaya yönlendirir. Ancak aşırı
kaygı insanın iç dengesini bozar, hatta bazen korkulanın daha çabuk olmasına neden olabilir. Mesela aşırı
stresten dolayı hastalanmak veya aşırı kuşkuculuğumuz nedeniyle sevdiklerimizi kaybetmemiz söz konusu
olabilir.
Kaygılarla yüzleşmeli ve hesaplaşmalıyız
Bunlar olmasa bile, hayatımızın dengesini bozacak şeylerin kaygısını çekip durmak, bizim hali
hazırdaki huzurumuzu kaçırdığından, hayatımızın dengesini bozmuş olur. Yani yersiz kaygı, korkulan şey
henüz gerçekleşmeden bizim etkilenmemiz demektir. Bu yüzden kaygı duygumuzu bilinçli olarak kontrol
etmemiz ve bu konuda dengeli olmamız çok önemlidir. Her şeyden önce aşırı kaygıların nedeniyle
yüzleşmek çok yararlıdır.
Neden bu kadar endişeleniyoruz?
Yeteneklerimizi doğru kullanmalıyız
“Endişelerimizin kaynağı, bizim yeteneklerimizi yanlış kullanmamızda saklıdır. Allah u talanın
insanoğluna ihsan ettiği akıl ve hayal gücü nimeti, gelecekte olması muhtemel pek çok şeyin düşünülüp
hayalde kurulmasına elverişlidir. Bu yetenek, akıl gözümüze, sahip olduğumuz şeyleri bir bir veya toptan
kaybetme ihtimalimizin hiç de uzak olmadığını, hatta kaçınılmaz olduğunu gösterir. Öyle ya; Ya birer birer,
gençliğimizi, güzelliğimizi kaybedip yavaş yavaş ihtiyarlayacağız. Bu arada bize peşin sevgisini veren anne
babalarımız başta olmak üzere pek çok sevdiğimizin acısını göreceğiz. Ya da ömrümüz kısaysa, vefat edip
onların hepsini birden bırakıp giden biz olacağız. İşin gerçeği bu.
Belirtileri abartmamalıyız
Bunu aklımızla sezmemiz, bizi genel bir gerilim halinde tutar. Biz bu gerilimin içindeyken her durumu
bir tehdit, bir kayıp olarak algılarız. Yüzümüzde beliren bir çizgi, eskisinden daha çabuk yorulmamız,
çocuğumuzun artık bizi dinlememesi hep bizde, "tükeniyorsun, bitiyorsun" kaygısı uyandırır. Bu kaygının
üzerine başımızda hissettiğimiz bir ağrıyı "yoksa beynimde tümör mü var" saplantısına dönüştürebiliriz.
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Mülk Allah’ındır, bunu unutmamalıyız!
Bu yüzden kaygıyı yenmek için öncelikle; hayatta bize verilmiş hiç bir şeyin mülkümüz olmadığını;
zaten imtihan icabı birer emanet olduğunu hatırlamakla işe başlamalıyız. İmtihanımızın konusu, bize ihsan
edilenler vasıtasıyla tattığımız duyguları, irfana ve muhabbete çevirmektir. Yoksa onları kaybetmemek için
çabalamak, şiddetle sahiplenmek değildir. Zaten ne kendimizi, ne de sahibi olduğumuz şeyleri korumaya
gücümüz yetmez.
Oysa görevimiz bu değildir, görevimiz; Allah'ın ihsan ettiği her şeyi aslına çevirmek, onun yolunda
harcamaktır. Eğer onun yolunda harcamakla meşgul olursak, bunları düşünmeye bile vaktimiz olmayacaktır.
Yararlı ve hayırlı uğraşlar bulmalıyız
Aşırı kaygılı insanların çoğu; vaktini değerlendirecek bir amacı ve meşgalesi olmayan, canı sıkılan
kişilerdir. Dikkat edilirse; hastalık hastası, bedeninde psikolojik kökenli ağrılar oluşan, aşırı kuşkularla ve
sitemlerle yakınlarını bıktıranların çoğu; emekliler, çocuklarını büyütmüş ev hanımları, işsiz ve bekar
kişilerdir. Bunların bir kısmı, kendilerine vakıf ve derneklerde, hayır işlerinde bir meşgale bulduklarında
sıkıntılarından kurtulmuşlardır.
Kaygı normaldir, ama ona mağlup olmamalıyız
Kaygı hissetmek normal bir hadisedir. Ne de olsa her gün binlerce kişinin başına acı veren hadiseler
gelmektedir. Gerçi musibetler insanda sabır gibi manevi değerlerin gelişmesi, Allah'a teslimiyet ve tevekkülün
tamlaşması için birer derstir. Ancak yine de Allah' tan sabır gerektiren ızdıraplar istenmemelidir. Peygamber
Efendimiz, "hiç kimse kendine ve ehline beddua etmesin, belki kabul saatine denk geliverir" diye uyarmıştır.
Dua en güzel ilaçtır, Rabbimize sığınmalıyız
Müminler bu hadislerden çok, musibete sabredemeyip isyana varan bir hale girmekten korkarlar.
Peygamber Efendimiz de bizim için korkmuş, "Allah' tan af ve afiyet isteyin" buyurmuştur. Bol bol dua etmek,
duaların mutlaka bir şekilde kabul edildiğine inanmak, aşırı kaygı için en iyi ilaçtır.
Stresle başa çıkmada kurallar:
a) Farkında olmalıyız ve problemi doğru okumalıyız
Stresle başa çıkmada farkındalık çok önemli bir faktördür. Kişi kendisini tanıyorsa herhangi bir problem
olduğunda bunun farkına varabilir. Bir probleminin olduğunu kabul etmeyen insan, onu çözemez de. Durumu
hafife alır, ya da bir takım savunma mekanizmaları kullanarak durumu olduğundan başka türlü görmeye
çalışırsak; ya da kendimizi duygusal olarak bu olaya kaptırırsak, problem çözme çabalarımız boşa gider.
Hatta stresimizi azaltma çabalarımız, tam aksine çözüm bulmamızı engelleyebilir. Örneğin sakinleştirici
kullanarak stresini azaltmaya çalışan bir insan, belki geçici olarak rahatlayacaktır, ama stresinin altında yatan
nedenleri bulma ve bu nedenlerden kurtulma konusunda hiçbir şey yapmış olmayacaktır.
b) Neler yapmalıyız?
Hemen eyleme geçin. Problemle yüzleşin ve durumu kontrolünüz altına almak için bir şeyler yapın.
Eyleme yönelik bu tutumun altında şu faktörler yatar:
1. Problemin çözülebilir olduğuna kanaat getirin, korkmayın.
2. Kişisel olarak bu durumu kontrol altına alabilecek güçte olduğuna inanın.
3. Bu eylemi yapmanın ve bu çabayı harcamanın değeceğini düşünerek başlayın
Bu olumlu inançların altında: geçmiş deneyimlerimiz, aynı durumla karşılaşan diğer insanların
verdikleri bilgi ve destek ve kendimizi daha donanımlı kılmak için edindiğimiz yeni bilgi ve becerilere olan
güvenimiz yatar.
c) İmkânsızı isteyip durmayınız!
Ancak problem bazen çözümsüzdür. Strese dayanıklı, güçlü kişi; içinden çıkılması mümkün olmayan
bu durumu görmek suretiyle birçok tuzaktan korur kendisini. İmkânsıza ulaşmak için uğraşıp durmaz. Hatta
kendisine bahaneler bile bulabilir. Elinden geleni yapar, daha sonra "bekleyelim, görelim" tutumu içerisinde
stresli durumdan mümkün olduğunca kendisini uzaklaştırır. Kişinin mizah anlayışı varsa, ve kendisinin ve
problemlerinin aslında evrende ne kadar da küçük yer kapladığını görebiliyorsa, bu tutum problemle başa
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çıkmasına yardımcı olacaktır.
d) Duaya başlayınız!
Allah’ım,
Bana değiştiremeyeceğim şeyleri, olduğu gibi kabul etmek için huzur; Değiştirebileceğim şeyleri ise;
değiştirmek için cesaret ve bu ikisi arasındaki farkı görebilmem için akıl ver.
e) Problemleri önemine ve önceliğine göre sıralayınız
Bazen problem çözümsüz olmadığı halde bir türlü çözülemiyordur. İyi bir problem çözücü bu durumda
kaderine küsmez; gemileri yakmaz; ilişkilerini ve hayatla bağını koparmaz. Sadece sorunları önem ve öncelik
sırasına koyar ve en gereklisinden başlar.
f) Allah’a sığınıp, inançlı ve kararlı davranınız
Kişinin, yaşamındaki olumsuzluklarla başa çıkabileceği inancı, ne kadar fırtınayla karşılaşırsa
karşılaşsın, gemisini limana götürebileceğine ilişkin inancı stres yönetimi açısından en önemli niteliktir.
Yaşamındaki olayların kontrolünü kendi elinde tuttuğuna inanan insan stresle çok daha kolay başa çıkar.
Olaylar kontrol edilebilir nitelikte olmadığında bile kişinin en azından duygularını kontrol edebilme gücü
vardır. "Ben bununla başa çıkabilirim" inancı kişinin başa çıkmasını kolaylaştırır. Üstesinden gelinebilecek
problemlerde kişiye mücadele gücü verir; üstesinden gelinemeyecek problemlerde ise dayanma gücü verir.
g) Dayanma gücünüzü zorlayınız ama parça kırmayınız!
Her birimizin en rahat çalıştığımız ve en verimli olduğumuz bir olumlu stres düzeyimiz vardır. Stresle
başa çıkmanın en temel koşulu, bu olumlu düzeyin üstüne çıktığımız ya da altına düştüğümüz anları ve
durumları fark etmektir. Bir miktar stres hepimiz için gerekli ve yararlıdır. Stres düzeyindeki belli artışlar,
performansta ve yeterlilikte artışa yol açmaktadır. Bu sınırlar artı ya da eksi yönde aşılırsa, performans ve
yeterlilikte azalmalar başlar.
h) Belirtileri ayırt etmeye çalışınız
Pek çoğumuz "olumlu stres" düzeyinde çalıştığımıza ilişkin göstergelerin ve belirtilerin farkındayızdır.
Kendimizi enerji dolu hissederiz; Kararlarımızı hızla ve kolayca verebiliriz; baskılar altında bile sakin
kalabiliriz. Stresimizi olumlu düzeyin çok altına ya da üstüne doğru aştığımızı söyleyen belirtileri ise pek fark
etmeyiz. Ortaya çıkaran nedenler farklı olmakla beraber, "çok az stres" ve "aşırı stres"e bağlı belirtiler
birbirine çok benzemektedir: Uyku düzeninde değişmeler, ilişkilerdeki gerginlikler, iştahtaki değişmeler, içe
çekilme, motivasyon düşüklüğü, sinirlilik, işe geç kalma ya da hiç gitmeme, konsantrasyon bozukluğu, yanlış
kararlar, kazalar bunların bir kısmıdır.
i) Kendi kabiliyet ve karekterinizi tanıyınız!
Ayrıca her insanın kendine özgü olan "olumlu stres" düzeyinin o kişi için de zaman zaman
değişebileceğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Kendinize baktığınızda eğer "olumlu stres" düzeyinizin
dışında işlev gördüğünüzü hissediyorsanız, içinde bulunduğunuz durumu şöyle bir inceleyin. Ne kadar stres
yaşıyorsunuz? Çok mu az? Yoksa aşırı mı? Bunu anlamaya çalışın; sonra da yeniden olumlu stres
düzeyinize dönebilmek ve yeteneklerinizin en üst noktasında çalışabilmek için stresinizi arttırmanın yada
azaltmanın yollarını arayın. 259
Öğrencinin dikkat etmesi gereken çok önemli bir konu da performans ve motivasyonlarını diri
tutmaktır.
Bazen motivasyonunuzun düştüğünü, hiçbir şey yapmak istemediğinizi fark edersiniz. Bazen
hedefleriniz olmadığını ya da hedeflerinizin, kendinizi değil, başkalarını mutlu etmek için olduğunu
düşünürsünüz. Peki kendimizi motive etmenin bir yolu yok mu? Elbette var, hem de birden fazla.
Aşağıda sunulan ipuçları başarıya ulaşma konusunda, motivasyonunuzu arttırma yöntemlerinden
birisidir:
Bu yazıyı 30 gün boyunca okumaya devam ederseniz şayet; Kendinizle daha barışık olacak, kendinize
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inanacak ve yaşamak, başarmak için müthiş bir enerjiye sahip olacak ve bu enerjiyle yaşamdan istediklerinizi
gerçekleştirebileceksiniz.
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Biliyorum ki, başarı önce insanın zihninde başlar. Biliyorum ki, kendimle ilgili inandığım şey benim
olacaktır! Bu yüzden kendim için en iyiye inanırım!
Pratik ve gerçekçiyim, ayağımı yere sağlam basarım. Ama aynı zamanda kendime, en yoğun
beklentilerime, inanç ve ideallerime uygun yaşama özgürlüğünü de veririm!
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Kendimi asla başkalarının dar çerçeveli ve taklitçi inançlarıyla sınırlamam! Bunun yerine kendimi
sınırsız olanakların engin ufuklarına açarım!
Birisi "yapamam" dediği zaman ben "neden olmasın?" diye cevaplarım! Birisi "bu imkânsız" dediği
zaman, ben "Olacağına inandığım ölçüde hiç bir şey artık imkânsız değildir!" diye cevaplarım! Benim
inancımla, düzenli ve disiplinli çabamla her şey mümkün olabilir!.
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Ben de akıl, irade dayanıklılık ve sabır var! Allah bunları bana vermiştir. Kendimle ilgili ve yaptığım her
şeyle ilgili gayretli, girişimci, iyi niyetli olmam yeterlidir. Pratik ve gerçekçiyim, ama aynı zamanda her
durumda en iyi sonuca inanırım!
Geçmişte kendimle ilgili herhangi bir şüpheye sahip olduysam bile, bugün onları bir kenara koymak için
iyi bir gün! Beni bugüne kadar tutan herhangi bir güvensizlikten kurtulmak için kesin karar verdim...
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Biliyorum ki ben, başarıya götüren tarafa yöneldim ve ileriye bakıyorum, asla geriye dönmeyeceğim.
Bir konuya gerekli ve yeterli ölçüde odaklanma yeteneğim var, bu yüzden elimdeki işe dikkatimi
yoğunlaştırırım ve onu bitiririm!
Bugün, hiçbir şeyin bana engel olamadığı hayırlı günlerden birisi! Kararlılığa ve tutarlı olmaya ihtiyacım
var ve ona sahibim! İş veya mücadele ne olursa olsun, onu bitirmek için gücüm ve sonuna kadar gidecek
sabrım var! Rabbime ve kendime güvenirim.
Tam şu anda, kendime, kendimle ilgili gerçekleri anlatırken bile, biliyorum ki, başarabilirim ve
başarıyorum! Şu anda, önümde duran herhangi bir mücadele hakkında düşünürsem, bu mücadeleden dolayı
daha başarılı olacağımı biliyorum!
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Başımı dik tutarım! Olduğum gibi görünürüm. Olduğum gibi düşünür, konuşur ve davranırım.. Bir
sorunun beni bunaltmaya başladığı her sefer, kendimi hemen toparlarım! Sorunlarla uğraşır, onları çözerim!
Sinirlilik ve yenilgi beni tehdit ettiğinde, her zamankinden daha güçlü, daha olumlu, daha planlı, ve daha
kararlı olmam gerektiğini hatırlarım.
Şimdi, bugün, tam şu anda kesin bir özgüvenin, kendime inancın ve sürekli bir şekilde emin olmanın
armağanını kendime sunabilirim!
Ben......................(Kendi adınızı yazın)
Benden beklenen ve ihtiyaç hissedilen her şeyin en iyisini yapabilirim ve yapabileceğime güvenirim.
Bugün büyük bir gün! Ve ben Allah’ın bana sunduğu her şeyi en uygun biçimde değerlendirmek
istiyorum. Bugünü neşe ve saygıyla yaşamayı seçiyorum!
Her şeyin Allah’ın lütfuyla bana bağlı olduğunu biliyorum. Yüzde yüz her parçasıyla. Her şey, ona nasıl
baktığım ve o konuda ne yaptığımla ilgilidir. İşte kazanmak budur! İşte bu yüzden hep galip gelirim!
Ben ......................(Kendi adınızı yazın)
Görüşlerimi belirlerim! Dengemi korurum! Tereddüt etmem! Çekinmem! Bilirim ki, dünya fırsatlarla
doludur! Neler yapabileceğimi göreceksiniz, nerelere gidebileceğime hayret edeceksiniz.
Sadece bugün neler yapabileceğime hak vereceksiniz. Ben harika yeteneklerle donatılmış inanılmaz
biriyim ve bunu göstermek için harika bir gün!
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Motivasyonun kuralları
Kim olduğunuz ve kişiliğiniz, ne olduğunuzdan yada ne yaptığınızdan daha değerlidir. Kişi olarak sizin
değeriniz, zekânıza, notlarınıza, ne kadar çalışkan olduğunuza göre değişmez. Siz sadece siz olduğunuz için
değerlisiniz. Öyle ise:
- Başkalarının haklarına ve seçeneklerine saygılı olun ve değer verin.
- Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları düşünerek, kendinizi kontrol etmeyi öğrenin. Bir davranışınızın
sonrasında kendinizi nasıl hissedeceğinizi düşünerek davranışlarınızı kontrol altına almayı bilin.
- Kendinize bir plan hazırlayın. Kişisel ve akademik hedeflerinizi bir kâğıda yazın. Çalışma isteğinizin
az olduğunu hissettiğinizde bu hedeflerinizi okuyup canlanın ve kendinize gelin.
- Kötü giden olayların arkasından düşünüp, kurcalamayın. Başarıya konsantre olun ve başarısızlık
üzerinde düşünmeyin.
- Değişim için kendinize zaman ayırın, hatalarınızı ve kusurlarınızı affedin.
- Mükemmeliyetçi olmayın. Kendinize olan saygınızı koruyarak hedeflerinize yaklaşmaya çalışın, en iyi
sonuca ulaşamadınız diye üzülmeyin.
- Kendinizi yetersiz hissetmeyin. İyi yaptığınız şeyleri ve olumlu yönlerinizi kendinize hatırlatın ve
sevinin.
- Kendinizi ümitsiz ve başarısız hissettiğinizde, başınıza gelebilecek olan en kötü şeyi düşünün, hatta
iyice abartın ve kendinize gülün. Kendine gülebilmek büyük bir erdemdir. Bu, olayları ve içinde bulunduğunuz
durumu daha tarafsız bir gözle görmenizi sağlar.
- Kendinizi mutsuz hissettiğinizde, size değer veren ve sizi seven birilerinin yardımını alın. Bu kişiye,
size

iyi

şeyler

söylemesini,

olumlu

yönlerinizi,

becerilerinizi

söylemesini

isteyin.

Sorunları

ve

sorumluluklarınızı erteleyip biriktirmek şeytanın tuzağıdır:
“(Hizmet ve ibadetlerini) Erteleyenler mahvolup gidecekler” hadisinin haber verdiği: “Daha sonra
başlarım” “hele kalsın sonra yaparım” gibi tehircilik-erteleyicilik, öğrencilerin en sık düştükleri bir yanlıştır;
“Bin tane keşke bir kuruş etmez. Keşke ile keşkek pilavı pişmez” (Elazığ halk deyimi)
Neden hep sonraya bırakırız ki vaktinde yapılması gereken işleri? Ve neden sığınma gereği
hissederiz sonraların ardına?.. Yoksa geçen zaman bize öğretmemiş midir, her sonranın bir diğer
sonraya gebe oluşunu?.. Ve her ertelenen işin ardındaki “sonra yaparım” yanılgısı değil midir
planlarımızı altüst eden ve hayatımızı huzursuzluğa sürükleyen en yıkıcı etken?..
Hâlbuki ne kadar da masum gelir ilk anlarda bu ifadeyi kullanmak. "Daha sonra" yapabileceğimize ne
kadar da inandırır bizi şeytan. Ve ne kadar da eminizdir vaat edilen sonraların bir gün geleceğinden.
"Acaba sonraya ertelesem mi ki?" Şeytanın fısıltısıdır, aldanmayınız!
Tam bir işi yapmaya yeltenmişizdir ki, gelgitler oluşur hızla beynimizde. Zira yapacağımız iş, ya gayet
önemsizdir nazarımızda veya oldukça önemli. Ve her ikisi için de "Acaba sonraya ertelesem mi ki?" demeye
başlarız masumane bir edayla. Nasılsa aldanmışız bir kez sonraların olacağına...
Önemsemediklerimizi bize erteleten sebep, basit gibi görünmeleridir zahiren. Sonraya bırakmakla
halledeceğimize inanırız her basit işi böylece.. Ne var ki basit gibi görünen bütün işler önemlidir aslında. Ve
bu basit görünüşlerinin ardında gizlidir gerçek kimlikleri. Fakat bunun farkına, sürekli ertelediklerimiz,
altından kalkılması güç bir yüke dönüştüğünde varırız ancak. Tıpkı mühimsemeyip ertelediğimiz basit bir
hastalığın, gün gelip de ciddi rahatsızlıklara yol açması gibi.
Boş hayallere kapılmamalıyız!
Fazlaca önemsemekten dolayı ertelediğimiz işlere sebepse, genellikle mükemmeli arzulayışımızdır.
Zira mükemmele talibizdir insanlık olarak her vakit. Her yapacağımız şeyin tam teşekküllü olmasını ümit
ederiz en samimi duygularla. Ne var ki şeytan bu olgunun da önüne dikilir yaptırmamak için. Ciddi ve planlı
atılımlar gerektirdiğiyle korkutur gözümüzü. "Şimdi olmaz" der, "kendini hazır hissettiğin bir zamana ertele en
iyisi." Sonra önümüze dizmeye başlar yine onun telkiniyle yarım bıraktığımız bir yığın kısır atılımı. "Onları bitir
ondan sonra..." diye fısıldar hemen arkasından... Ve daha ilk hamlede müthiş bir yılgınlık gelir üzerimize, mat
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oluruz. Bizi dört bir koldan sarmıştır zira şeytanın baş döndürücü iğvâsı. Nihayet "Daha sonra" der çekiliriz bir
kenara. Şeytana terk ederiz o koca meydanı. Her ne kadar ağzının hararetini hissetsek de kulaklarımızın
yamacında, yine de aldırış etmez uyarız onun ateş vadeden adımlarına...
Bahanelere sığınmamalıyız!
Ne zaman ki iyi bir şeyler yapmaya niyetleniriz, başlar yığınla bahane ardı ardına sıralanmaya. "Henüz
erken", "acele işe şeytan karışır", "az olsun öz olsun", "daha mükemmelini yapmalı", "Falan işi bitireyim de"
vs... Tüm bu bahaneler birer kaçamaktır aslında. Yani sorumluluktan kaçmaktır bu ifadelerle cümle kurmanın
daha Türkçesi. Her biri de yapmamız gerekenlerden bizi alıkoymaya çalışmaktadır zira. Nihayet her günü
gelen işi, bir sonraki sefere ertelemeye başlarız bu bahaneler eşliğinde... Elektrik su faturalarının günü
gelmiştir, erteleriz... Arkadaşımıza borcumuz vardır, erteleriz... Küs olduğumuz biriyle barışmaya
niyetlenmişizdir, erteleriz... Namaz vakti girmiştir erteleriz... Hâsılı kelam her önemli atılımı, ileri bir tarihe
ertelemenin telaşıyla tüketiriz ömür sermayemizi.
Kulluğumuzu ve sorumluluğumuzu unutmamalıyız!
Hepsinden

önemlisi

de,

kulluğumuzu

erteleyişimizdir

bir

sonraki

sefere.

Fakat

dünyevi

sorumluluklarımızı ertelemenin telafisi bir yere kadar mümkün ise de, uhrevi sorumluluklarımızı telafi etmek
asla mümkün değildir! Ama gel gör ki, tam da Allâh-u Teâla'nın istediği ölçülerde bir kul olmaya
kalkışacağımız an, yığınla dünyevi meşgaleyi hazır kıta buluruz önümüzde. Ve dünyayı ubudiyetimize tercih
etmemizden kaynaklansa gerek; kulluk vazifelerini erteleyiş sebebimizi dünya işlerinin bitmeyişine bağlarız
her defasında. Yani çoğunlukla dünyayı süreriz ahireti erteleyişimizin önüne. Oysa Yüce Rabbimiz
buyurmaktadır ki: "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın.
Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğramışların ta kendileridir..."260
Zaman bizi değil, biz zamanı hayırlı ve yararlı harcamalıyız!
Gerçek şu ki; zaman, en hızlı haliyle akıp gitmektedir. Sanki dönülmesi asla mümkün olmayan bir
girdabın bağrına zıpkınlanmıştır bütün seyri. Ve elimizde bulunan tek sermaye, içinde bulunduğumuz andır.
Bir başka ifadeyle dem bu demdir, gerisi temenni... Ve bugün yapılması gerektiği halde, ertelenen şeyler
üstüne bir daha güneş doğmayacaktır belki de. Belki de ölüm, “daha sonra” dediğimiz yerde bulacaktır bizi.
Ve sonraya bırakılan pişmanlıklar, beş para dahi etmeyecektir o demde. Zira Cenab-ı Hak; yukarıda
hatırlattığımız ayet-i kerimenin devamında; "...Herhangi birinize ölüm gelip de 'Ya Rabbi, ecelimi yakın bir
zamana kadar erteleseydin de, sadaka verseydim sadıklardan ve salihlerden olsaydım' demesinden evvel,
size rızık olarak verdiğimizden infak edin. Hâlbuki Allah, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla geri
bırakmaz..." buyurarak bu pişmanlığın ne denli ağır olacağına işaret buyurmaktadır.
Öyleyse bize düşen, sorumluluk bilinciyle hareket edip, şimdi yapılması gerekeni yarına
bırakmamaktır. Zira, “yarın yaparım” deyip de kazaya bıraktığı farzların sayısını dahi unutan pek çok insan,
bu yükle yollanmıştır ahiret yurduna... Ne çok kardeşimiz için, “bir gün dönüp düzeleceğim dediği o gün hiç
olmamıştır ne yazık ki... Ve ne çok insanın erteleyip durduğu dünyevi ve uhrevi sorumlulukları sonunda acı
pişmanlıklar olarak, ecelin kollarında çırpınmıştır kendisiyle birlikte... 261

260
261

Münafikun: 11
Kürşat Salih Yaman / Milli Gazete

111

KIYMETİMİZ GAYRETİMİZ KADARDIR
İnsanın kıymeti, gayreti nispetindedir: Gayreti ve hizmeti ise, niyetiyle değerlendirilir.
Çünkü, “ameller, niyetlere göredir”.
Gayesiz ve gayretsiz insan, seviyesiz ve nasipsiz bir kimsedir. İnsanın himmeti, hedef
aldığı şeylerin değeri ve derecesi ile ölçülecektir. Basit heveslerin ve küçük hesapların sahipleri,
yüksek düşünemezler ve büyük işlere girişemezler. Büyük faydalar, büyük fedakârlıklar ister.
Büyük amaçlar, büyük atılımlar gerektirir.
Şeytani duyguların ve nefsani arzuların kölesi olanlar, onurlu bir özgürlüğe ve insana
yakışır bir karakter düzeyine erişemeyecektir. Bir insanın hedefi ve himmeti ne kadar küçükse,
onun gayreti ve cesareti de o kadar düşecektir. Çünkü ucuz kahramanlıklarla uzun vadeli ve
kıymetli kazançlar elde edilemeyecektir.
"Hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenemez (ve hiç kimse başkasının gayreti ve hizmetiyle
sevaba ve şerefe erişemez)… Gerçekten, insanın kendi çalışıp çabalamasından başka (hakkı ve
hasılatı) yoktur. Ve bütün yaptıkları (ve kazandıkları da) ileride görülecek (ve değerlendirilecektir.
Sonra da karşılığı tastamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir..."262
İlim de, ibadet de, gayrete bağlıdır. Dünya ticareti de, ahiret sermayesi de, ancak çalışmakla
kazanılacaktır. Hizmet te, zafer de sabredenlerin olacaktır. Ve herkesin niyeti, ciddiyeti, gayreti,
cesareti ve metaneti kadar, rütbesi ve şerefi bulunacaktır.
Zira "Herkesin yaptıkları işlere göre birtakım dereceleri vardır. Ve Rab’bin onların yaptıklarından
asla gâfil olmayandır."263
İnsanların yaptıkları iyi veya kötü işler, onların karakterlerinin oluşmasında ve kabiliyetlerinin
olgunlaşmasına önemli rol oynayacaktır. Ve arkasından bu karakterlerine uygun davranışlara başlayacaktır.
"De ki: Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre bir iş yapar... Bu durumda, kimin haklı ve hayırlı
bir yol tuttuğunu en iyi bilen Rabbinizdir."264
"Herkesin sevabı ve seviyesi amellerine göredir. Allah herkese yaptıklarının karşılığını
verecektir ve hiç kimseye asla zulmedilmeyecektir."265
İnsanların kabiliyetine, karakterine, gayretine ve samimiyetine göre işleri ve gidişleri
farklılık göstermektedir. Kimisi küfürde ve kötülükte ileri giderken, kimileri imanda ve iyilikte ileri
geçmektedir. Kimisi günahta ve tembellikte yarışırken, kimileri ibadet ve hizmette önde
gitmektedir. Kimileri, kahpece zalimleri alkışlarken, kimileri erkekçe mazlumları
desteklemektedir.
"Ve yemin olsun ki, sizin işiniz pek çeşitlidir. İçinizden her kim cömertlik gösterir ve kötülükten
sakınırsa ve (her hususta en güzeli tercih ve tasdik ederse biz de ona (ibadet ve hizmet yollarını)
kolaylaştırır ve başarılı kılarız. Her kim de cimrilik eder kendini herkesten müstağni görürse
(servetine ve şöhretine güvenip, ilmine ve ibadetine aldanıp, cemaat ve teşkilattan yüz çevirirse ve de
(her hususta ihtirasından en güzel ve en mükemmel olanı yalanlar da Hakka boyun eğmezse, onu da
zora ve zahmete yöneltiriz. (Kötülükleri ve çirkinlikleri yapmaya terk ederiz.)”266
"Kim Rahmanın zikrinden (ve Kur’an’ın izinden) yüz çevirirse, ona bir şeytanı musallat ederiz.
Artık onun yakını ve yardımcısı Şeytan’dır. O şeytanlar bunları hak yoldan saptırdıkları halde, onlar
kendilerini hâlâ hidayet ve istikamet üzerinde zannederler."267
Basit arzular insanı basitleştirip alçaltır. Pasif duygular insanı köleleştirip kısırlaştırır.
Himmeti ve hedefi sadece yedikleri ve karnına doldurdukları şeyler kadar olan kimsenin,
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kıymeti de karnından çıkardıkları şeyler kadardır. Dünyalık makam ve menfaatler uğrunda, siyasi
ikbal ve ihtiraslar yolunda, dostlarını bile tepeleyenlerin, mukaddeslerini terk edenlerin, maneviyatını
rüşvet verenlerin, belki etiketleri yükselir, ama tiyniyetleri alçalır...

Evet, Kimisi servet, kimisi cennet için çalışır. Kimisi şöhret, kimisi hizmet için uğraşır.
Kimisi ganimet ve para, kimisi Allah’ın rızası ve insanların duası için çırpınır... Kimisi makam ve
menfaat, kimisi ma'buduna vuslat için yanar tutuşur... Kimisi zalim ve adi sistemler yürüsün,
kimisi de Adil bir Düzen kurulsun diye koşuşur... Ve sonunda herkes niyetine ve hak ettiğine
kavuşur.

 KALİTESİZLİK, KALİTEYE DÜŞMANDIR!
Kalitesizlik, kaliteye düşmandır. Seviyesizlik, seviyeye karşıdır. Çirkinlik güzelliğe, aşağılık
yüceliğe zıttır. Çünkü gerçeğinin yanında sahteleri sırıtacak, orijinalinin yanında taklitleri belli
olacaktır.
Bunun içindir ki "Ay, yıldızlardan hoşlanır, ama güneşe tahammül edemez. Zira yıldızlar
içerisinde Melik, güneşin yanında ise sönük ve siliktir."
Aşağılık kompleksi içinde kıvranan insanlar ve bayağılığının farkında olan şahıslar kaliteli ve
karakterli kimselerden hoşlanmazlar, haset ederler. Bunlardan bazıları daha farklı ve faziletli
görünmek, başkalarından seçilmek ve sivrilmek için, hep seviyesiz ve beceriksiz insanlar arasında
bulunmak isterler. Hatta bu tipler, hasbelkader şayet tayin ve tercih etme makamında bulunurlarsa,
kendilerini gölgede bırakacaklarından korktukları çaplı ve başarılı kimselere asla fırsat vermezler...
Bu yüzden: Korkak ve metanetsiz kimseler, ciddiyet ve cesaret ehlini, çekemezler. Akılsız ve
anlayışsız tipler, marifet ve feraset ehlini istemezler.
Sabırsız ve samimiyetsiz kimseler, teslimiyet ve sadakat ehlini, beğenmezler. Laçka ve laubali
tipler, ibadet ve istikamet ehlini sindiremezler. Tembel ve beleşçi tipler ise gayret ve hizmet erlerini
asla sevmezler. Üstelik bunlara "gösteriş meraklısı, şöhret budalası" diye saldırmaktan ve karalamaktan
da çekinmezler.
"Uyuşuk ve pısırık merkepler, küheylan atları hep şımarıklıkla suçlarmış." Sözünü, elbette
boşuna söylememişler.

Yüksek gayeler ve örnek gayretler içinde olanlara: "Bunlar makam ve menfaat peşinde
koşuyorlar. Onun için bu kadar çırpınıyorlar." diyenlerin cevabını ise Hz. Mevlâna veriyor:
"Gonca güller aşkına ve yüce değerler hatırına, bağlara ve bahçelere uçuşan bülbülleri gören
öküzler, şayet "bunlar otlamak için oralara gidiyor" derlerse buna şaşmayınız. Zira öküzler, güllerin
sadece otlanmak için yaratıldıklarını zannederler... Gül koklamayı ve ondaki güzelliğe hayran kalmayı
bilmezler ve hele bülbülün aşk davasına hiç akıl erdiremezler!.."

Bu tipler insan kıymetini bilmezler. Fazilet ve fedakârlıkları takdir etmezler. Bir başkasına
hürmet ve itaat etmeyi içlerine sindiremezler... Tabi, İblis gibi ilim ve ibadetle nice makamlara
çıksalar bile, Adem'e secde etmedikçe yani fazilet ve hizmet ehlini takdir ve takdim etmedikçe,
sonunda şeytanın akıbetine uğrayacaklarını düşünmezler!..
"Kitap sahiplerinden çoğu Hak ve hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra bile, sırf
içlerindeki haset ve kıskançlık yüzünden, sizi iman davanızdan ve haklı yolunuzdan küfre ve sapıklığa
döndürmek isterler."268 ayeti de işaret ediyor ki, maalesef zalim düzenlerin zilleti altında, oturup faydasız ve
fantezi tartışmalar yapanlar ve ucuz kahramanlık taslayanlar, onurlu ve şuurlu hizmet ehlini kıskanırlar ve
başarısız olmalarına çalışırlar...
"Kendilerine kitap verilmiş olanlar, onlara apaçık deliller geldiği halde, sırf aralarındaki
kıskançlıktan ötürü onda anlaşmazlığa düştüler."269 ayetinin de ifade buyurduğu gibi, maalesef aynı
cemaat ve teşkilat mensupları bile, sadece benlik, beleşçilik, çekememezlik yüzünden birbirine girmekte ve
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ihtilafa düşmektedirler.

Hatta bu kıskançlık yüzünden, hizmet ve hakikat erbabını inkârcılardan daha aşağı
gören hainler vardır.
"İşte bunlar, Allah'ın lanetlediği insanlardır. Ve Allah kimi lanetlerse artık onların hiçbir
yardımcıları bulunmayacaktır. Yoksa onların, (Allah'ın) mülkünde bir hisseleri mi var (ki Allah'ın
kullarına verdiği nimet ve faziletleri kıskanıyorlar)? Demek bunların elinde olsaydı insanlara bir
çekirdek tanesi bile vermeyeceklerdi. Yoksa Allah'ın kendi lütfundan insanlara bahşettiği (nimet ve
faziletler) yüzünden onları kıskanıyorlar mı?.."270 ayetleri haset ve hıyanetin, kin ve nefretin, insanı ne
aşağılık hallere sürüklediğini haber vermektedir. İşte bunun içindir ki, "Haset ettiği zaman hasetçinin
şerrinden."271 özellikle Rabbimize sığınmamız öğütlenmektedir.
Bu yüzden, Cenab-ı Hakkın bize bahşettiği servet, şöhret, ilim, hikmet gibi şereflerle, başkalarının
gıpta ve kıskançlık damarını tahrik edecek şekilde övünmek yanlıştır ve yersizdir. Hâlbuki, özellikle aynı
davanın ve aynı teşkilatın mensupları, bir vücudun azaları, bir motorun parçaları gibidirler... Şerefleri ve
sevapları ortak olan “manevi bir şirket” hükmündedirler. İçlerinden bazılarının daha başarılı ve daha becerikli
olmaları diğerlerini sadece sevindirmesi ve memnun etmesi gerekir. Çünkü, dava arkadaşlarının gayret ve
katkıları sonunda kendi kârları ve kazançları da yükselecektir.

Ama ne yazıktır ki, kıskançlık damarı ağır basmaktadır. Pek çok kişi aşağılık duygusundan
bir türlü kurtulamamaktadır. Kendi gayret ve marifetiyle yükseleceğine, başkalarını körleterek ve
köstekleyerek sivrilmeyi arzulamaktadır.
Evet işte bu yüzden kalitesizlik kaliteye düşmandır... Seviyesizlik seviyeye karşıdır. Hâlbuki
özel kabiliyet ve marifetlerimizi birleştirip, ortak hedefleri gerçekleştirmek, neticede hasıl olan şerefi
ve sevabı bölüştürmek varken, biri birimizin ayağına çelme atmak, “herkes başarısız olsun ki en
başarılı ben görüneyim” havasına kapılmak şeytanlık damarıdır. Ve tabii kıskançlık, herkesten önce
kendi sahibini huysuz ve huzursuz yapacak, ama hiç kimse Allah'ın takdirine ve taksimine mani
olamayacaktır. Kardeşlerinin kin ve hasedi, Hz. Yusuf’a geçici bir sıkıntı vermiş olsa bile, neticede
onun Mısır'a sultan olmasına engel olamamış, hatta bu mutlu sona ulaşmasına zemin hazırlamıştır...
Çünkü, Hak zeytinyağı gibidir. Onu altta tutmak ve boğmak için üzerine ne kadar su dökerseniz
dökünüz, O yine üste çıkacaktır. Ve tabii çaresi yok, herkes ancak kendi tiyniyetine yakışanı yapacak
ve herkes kendi niyetinin karşılığını bulacaktır...

 BEŞ BAŞLIK, YİRMİ BEŞ YANLIŞLIK
İnsanın bozulup yozlaşmasına ve kendi özüne yabancılaşmasına neden olan etkenleri beş ana
başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar:
A- Bilgisizlik (cehalet)
B- Sevgisizlik (vahşet)
C- İlgisizlik (gabavet)
D- Gayesizlik (gaflet)
E- Gayretsizlik (atalet)
Şimdi bunları maddeler halinde açıklamaya çalışalım:
A- Bilgisizlik (cehalet)
1- Kur’ani gerçeklerden ve ilmi gelişmelerden habersiz ve bilgisiz kalmak, hayat boyu öğrenme
gayreti ve kendini sürekli yenileme gereği duymamak. Hamlığa ve hammallığa razı olmak.
2- Yaratılış amacından ve kulluk şuurundan uzak bulunmak. Allah’a ait özellikleri başka varlıklara
yakıştırmak. Rabbına karşı “korku ve ümit” arasında, terbiye ve teslimiyet takınmamak.
3- Dünyanın gerçek değil, geçici ve gölge bir görüntü olduğunu anlamamak.. Allah’ın emirlerine ve
kaderine razı olmamak. Gerçek hayat ve huzurun madde planında değil, ruh ikliminde yaşandığını
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kavrayamamak.
4- Bütün alemlerin ve kendisinin Allah’tan bağımsız ve başıboş bulunduklarını, yaratılıp kendi
hallerine bırakıldıklarını sanmak. Her an bütün alemleri ve amellerini bizzat Allah’ın var edip ruh ekranına
seyrettirdiği gerçeğini unutmak.
5- Allah’ın farkında olmaksızın, yani her an O’nun huzurunda imtihan edildiğinin ve sonunda niyet ve
hareketlerine göre cennet ve cehenneme erişeceğinin ciddiyetini taşımaksızın yaşamak.
B–

Sevgisizlik (vahşet)

1- Kendi arzularını ve çıkarlarını her şeyin ve herkesin üstünde tutmak. İnsanlara sadece kendisine
yararı ve yakınlığı kadar önem vermek. Sürekli sinirli ve sitemli bir tavır sergilemek.
2- Başkalarına, Allah için ve karşılıksız merhamet ve muhabbet duymamak. İnsanların derdiyle
dertlenmemek. Başkalarının ve hele yakınlarının sorunlarına eğilmemek ve sorumluluk yüklenmemek.
3- Affetmek, hoş görmek, güzel geçinmek, iyilik etmek yerine, kin beslemek, hor görmek, kabalık
etmek ve kötülük düşünmek.
4- İmanın temeli olan “Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek” ölçüsüne uygun hareket etmemek.
Zalimleri sevmek, hainleri desteklemek. Müminlere ve mazlum kimselere destek vermemek.
5- Yetkilerini ve fırsatlarını kullanarak, bilgi ve becerilerini kıskandıkları ve kendilerine rakip saydıkları
bazı masum insanlara iftira etmek ve önlerini kesmek.
C- İlgisizlik (Gabavet: Bönlük, basiretsizlik, dikkatsizlik)
1- Basit meseleler ve bayağı meşguliyetlerle oyalanıp, önemli ama riskli konulara eğilmemek. Kaba
işlere ve kabuk görüntülere saplanıp, ince hikmetlere ve perde arkası gerçeklere yönelmemek.
2- Ülkenin ekonomik ve ahlaki sorunlarını, bunların sosyal ve siyasal sonuçlarını, Kur’ani ve insani
çözüm yollarını düşünmemek.
3- Bu sıkıntılı durumlardan dolayı şahsen suçluluk hissetmemek, görev ve sorumluluk yüklenmemek.
4- Bazı hayırlı hizmet ve hareketlere de sadece nefsini tatmin etmek ve dostlar alış verişte görsün
diye girmek.
5- “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığıyla nemelazımcı ve vurdumduymaz bir tavır
sergilemek.
D- Gayesizlik (Gaflet)
1- Büyük hedeflerin değil, küçük heveslerin peşinde koşmak. Basit ve bencil hesapların adamı olmak.
2- Uhrevi ve ebedi kazançlar yerine, dünyevi ve geçici amaçlar için uğraşmak.
3- Günübirlik hizmet ve hareketlerin esiri olup, yüksek ideal ve iddialardan mahrum, bayağı ve aşağı
beklentiler için boğuşmak.
4- “İslam’ın galibiyeti ve Hakkın hâkimiyeti” gibi kutsal amaç ve sonuçlar konusunda ümitsiz, projesiz
ve heyecansız dolaşmak.
5- Devamlı Allah’ın rızasını aramadan, yani her konuda Allah’ın en fazla hoşnut olacağı tavrı
takınmadan, boşuna çalışmak.
E- Gayretsizlik (Atalet)
1- Bilgi ve beceri sahibi olmak, ahlaken olgunlaşmak, Hak bir davayı omuzlamak gibi, Sabır ve
samimiyet, ciddiyet ve cesaret isteyen konularda tembel ve uyuşuk davranmak.
2- Mukaddes kurum ve kavramlara ve temel insan haklarına karşı yapılan saldırılar ve ahlaki
yozlaşmalar karşısında, duyarsız ve tutarsız bir tavır takınmak.
3- Kolaycılığı ve hazıra konmayı, beleşçiliği ve başkalarının sırtından geçinmeyi, gözü açıklık
saymak.
4- Kendi gururu ve çıkarı için gösterdiği kahramanlık ve fedakârlığın binde birini, dini ve davası için
ortaya koymamak.
5- Haklı bir teşkilatı ve hayırlı bir cemaatı, nefsi arzuları ve siyasi amaçları için istismara kalkışmak...
Umduğunu bulamayınca veya şer cephesi daha fazlasını önüne koyunca, nifak ve tefrika çıkarmak.
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Elbette terbiye ve tedavi ile fıtrat (yaratılış) değişmez. Tavuk yumurtasını, kuluçka için tavus kuşunun
altına koysanız, yine civciv çıkar. Kömürden motor yapılmaz ama demir madeni de işlenmeden bir işe
yaramaz.
Ancak istidat (yetenek) lar geliştirilebilir, yamukluklar düzeltilebilir ve henüz karakter halini almamış
kötü alışkanlıklar değiştirilebilir.
İnsan ahlakını dejenere eden ve toplumsal barışı dinamitleyen, ekonomik ve siyasi hayatı kirleten bu
yirmi beş hastalık, manevi tedavi ve terbiye ile giderilebilir. Böylece huysuz ve huzursuz bir insan, uyumlu ve
uygar biri haline getirilebilir.
Zaten hayat nefsin fani heveslerine ve şeytani hilelerine karşı yürütülen bir mücadele ve mücahede
sürecidir.
Baktığını görmemek, incelik ve özelliklere dikkat etmemek ve ayrıntıların farkına varmamak...
Duyduğunu ve okuduğunu anlamamak, imani gerçekler üzerinde yoğunlaşamamak, Kur’an’i konulara
konsantre olamamak... Öğrendiklerini ve dinlediklerini ciddiye almamak, bunları benimseyip yaşamamak...
Önemli ve gerekli bilgileri ve prensipleri çabuk unutmak ve hatırlamamak... Kısaca kendi kontrolünü nefsine
kaptırmak ve çoğunlukla gafil bulunmak, bu asrımızın en yaygın hastalıklarıdır.

 TEMBELLİK, RUHİ BİR HASTALIKTIR!..
Tembellik, uyuşukluk ve pintilik, bedeni bir hastalık olduğu kadar, aynı zamanda ruhi bir rahatsızlıktır.
Gayesizlik ve gayretsizlik insanı meyyiti müteharrike/canlı cenazeler konumuna sokmaktadır. Oysa şuurlu
Müslüman, hayır ve hizmet yarışında hırslı ve heyecanlı insandır.
Çünkü Müslümanlar "Rablerine dönecekleri için, yaptıkları işleri kalpleri çarparak (huzur ve
heyecanla) yapanlardır. Çünkü onlar, (her türlü) hayırlara koşuşanlar ve devamlı iyilik yolunda
yarışanlardır."272
Özellikle ibadetlerinde, dini hizmetlerinde ve toplumun yararına olan işlerinde tembel ve isteksiz
davranmak ve bunları angarya bir iş gibi ağırdan almak münafıklık alameti sayılmaktadır.
"Onlar namaza kalktıkları zaman, üşenerek ve istemeyerek kalkar (ve tembel davranır) lar.
(İbadet ve hizmetlerini de) insanlara gösteriş (için) yaparlar. Allah'ı da pek az anarlar."273
Hâlbuki "mü'minlerin cumaya, camiye ve Allah'ı zikretmeye koşarak gitmeleri" emredilmektedir.274
Çünkü insanın kıymeti, gayreti kadardır. Gayreti ise himmetinin ve hedefinin yüceliği oranındadır.
Evet "Kim (gelip geçici dünyalık heves ve hesaplardan sıyrılıp) sonsuzluğu arzu ve irade eder)
ve bir mü'min olarak, (Allah’ın rızasına ve ahiret arzusuna) yakışır bir ciddiyet ve gayretle çalışırsa,
işte bunların çalışmaları meşkür - (ve makbul) olur."275 Ayeti de gösteriyor ki tebrik ve teşekküre layık
mü'minler, samimi ve sürekli bir gayret içinde bulunan kimselerdir.
Bu ayeti: "kim ahireti ister ve onun için ciddi bir gayretle çalışırsa, işte o gerçek mü'mindir" şeklinde
anlamak ta mümkün ve münasip düşmektedir.
Bu konudaki ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki, bir mü'minin sonuç puanı "NİYET - NİMET - GAYRET"
üçlüsünün ortalaması şeklindedir.
NİYET: Herhangi bir işte Allah’ın rızasını ve insanların duasını gözetmek, İslam’ın emir ve yasakları
çerçevesinde hareket etmek ve yapacağı ibadet ve hizmetlerin program ve projelerini bilmek ve belirlemek
demektir.
NİMET: Bu hizmet ve ibadetleri yapmak için, gerekli imkân ve fırsatlara ne derece sahip olduğu, kişinin
alacağı puanda önemli bir unsur ve ölçü yerindedir.
GAYRET: Halis niyetlerle, elindeki nimetleri (Servet, etiket ve meziyetleri) Allah rızası ve ahiret yatırımı
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için değerlendirmek yolunda gösterdikleri samimi, sabırlı ve sürekli gayretler de sonuçta alınacak puanı
doğrudan etkilemektedir. "Gerçekte, insan için kendi sa'yu gayretinden başkası yoktur.
Ve (her türlü) çalışması (ve uğraşı) ileride görülecek (ve değerlendirilecektir.) Sonra da ona
(bunlardan dolayı hak ettiği) karşılığı tastamam verilecektir."276
"Ve herkes peşinden koştuğu şey ne ise sonunda ona erişecektir."277
"Mü'minler mükâfatlarına ve sa’yu gayretlerinin karşılığına ulaşacak ve sevinecektir."278
Tembel ve gafil kimseler ise, sonunda pişman ve perişan olacak ve hasret çekip üzüleceklerdir.
Meslek ve ticaret işlerinde tembel, ibadet ve dini hizmetlerinde isteksiz, ilimde ve eğitimde gevşek,
düşünce ve değerlendirme yeteneği körlenmiş insanlar, ham ve çiğ kalır, olgunlaşamaz. Tembel insan
hedefine ulaşamaz!
Çünkü düşünmeyen beyin körlenmekte, Zikretmeyen kalp kirlenmekte, Hareket etmeyen beden ise
pintileşmektedir! Özellikle ciddi şeylere ve Kur’ani gerçeklere kafa yormamak, ülke sorunlarına ve dünyadaki
olaylara kayıtsız kalmak şeklindeki “beyin tembelliği” ve zihin zevzekliği, maalesef insanımızın en büyük
eksiğidir.
Ve hele mukaddeslerimize kastedildiği bir zamanda, can damarlarımızın katledildiği bir ortamda,
insanlarımızı gafletten uyarmak, huzur ve hürriyet ortamını hazırlamak üzere, artık gayrete gelmemiz, hatta
bu tür hizmetlere yürümek değil koşarak yetişmemiz gerektiğini şu ayetler bize ikaz ve işaret etmektedir.
"Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi (ve): Ey kavmim! sizden hiçbir (dünyalık)
ücret (ve menfaat) istemeyen bu elçilere uyun! dedi."279
"Şehrin diğer tarafından (gayretli) bir adam koşarak geldi ve Ey Musa (ülkenin) ileri gelenleri
seni öldürmek üzere müzakere ediyor (ve hazırlık görüyor) lar. Hemen buradan çık!. İnan ki ben senin
iyiliğini isteyenlerdenim" dedi."280
Görülüyor ki, dava önderlerine ve davetçilere yardımcı olmak hususunda ve hayır hizmetleri
konusunda devamlı koşturmamız ve her an hazır olmamız gerekmektedir.
Hayırlı ve gönüllü hizmetlere böylesine koşarak ve (Manevi sorumluluktan) korkarak gelenlere,
yetkililerin özel bir ilgi ve iltifat etmesi gerektiği de yine ayetlerle ifade edilmektedir.281
Ve zaten "Allah’ın rızasına ve rahmetine yaklaşmak üzere bir vesile aramamız ve bu maksatla
hizmet çağrısına koşmamış"282 Kur’anın emridir.
"Dünya hayatını ahirete tercih edip, cehd ve hizmet çağrısı karşısında tembellik göstermek, sürekli
rahatını ve menfaatini gözetmek şiddetle yerilmektedir."283
Oysa dünya hayatı rüya gibidir, ve çok çabuk gelip geçicidir. Öyle ise ebedi mutluğa ve sonsuzluğa
ulaşmak için "Hayırlı işlere koşuşmamız"284 gerekmektedir.
Tembellikten ve pintilikten kurtulup ilimde, ibadette ve her türlü hizmette ileri gitmek ve Allah’ın
rızasına erişmek üzere "Rabbimizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanan yer ve gökler genişliğindeki
cennete koşmamız" istenmektedir.285
Çünkü gayeye gayretsiz, rahmete ise zahmetsiz ulaşılamayacaktır. İşleyen, demir pas tutmayacak,
durgun su ise kokuşacaktır. Ve hareketsiz bereket olmayacaktır.
Tembelliğin bir başka tezahürü de Lağviyattır. Yani boş ve nahoş işlerle oyalanmaktır. Kahve
köşelerinde oyunlara dalmak, televizyonlar karşısında saatlerce çakılıp kalmak, faydasız ve fantazi konularla
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uğraşmak birer lağviyattır.
Lağviyat, Kur’anı okumaya, anlamaya ve hükümlerini yaşamaya mani olan her davranıştır.286
Lağviyat'tan, yani boş beleş söz ve davranışlardan uzaklaşmak, felaha ulaşmanın şartıdır.287
Böylesi gereksiz ve seviyesiz hareket ve cemaatlere rast geldiğinde, oradan vakarla uzaklaşmak
olgunluk nişanıdır.288
Helal ve meşru yollarla eğlenmek, dinlenmek, hoş sohbet etmek elbette mü'minlerin de hakkıdır. Ama
boş ve nahoş işlerle ve seviyesiz biçimlerde vakit öldürmeğe yanaşmamalıdır. Sayılı ömür sermayesini boşa
harcamamalıdır.
Ve özellikle gecelerin bir bölümünde ve seherlerde uyanık olmalıdır.
"Gece saatlerinde secdelere kapanarak Allah’ın ayetleri okunmalı ve ona yalvarmalıdır."289
"Uyku ise dinlenecek ve yetecek kadardır."290 Bütün geceyi gafletle geçirmek revamıdır?
"Makamı Mahmud'a" komşu olmak isteyenler gecelerin bir bölümünde namazda ve niyazda
olmalıdır."291
Çünkü gecelerde "özel bereketler ve gizli hikmetler" vardır.292
Bu nedenle Allah Kur’anı "Kadir gecesinde" inzal buyurmuştur.
Aleyhissalatü Vesselam Efendimizi Miraca gece çıkarmıştır.293
Ve unutmayınız ki, Sevgili Peygamberimiz küfürden ve kötülükten Allah'a sığındığı gibi tembellikten de
Allah'a sığınmıştır!...
Haydi gayret! Zira kim bilir, belki ömür sermayemizin bitmesine ve sonsuzluğa yürümemize çok az
zamanımız kalmıştır!....
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ZAFERİN ANAHTARLARI
Ticaret ve şirket girişimlerinde olsun... Dernek ve siyaset işlerinde olsun... Vakıf ve Eğitim amaçlı
gönüllü hizmet birimlerinde olsun... Bunların hepsinde başarıya ulaşmanın ve en verimli sonuçları almanın
vazgeçilmez şartları şunlardır.
1 – İnanç ve azim
2 – Bilgi ve birikim
3 – Plan ve program
4 – Ekip ve eleman
5 – Koordine ve organize
6 – Takip ve teftiş
7 – İntaç ve değerlendirme
Bunlar başarı zincirinin ve sürecinin halkaları gibi, biri olmadan diğerleri pek işe yaramayan ve birbirini
tamamlayan çok önemli öğelerdir. Bu basamakların her birisi, sıra ile ve ciddiyetle yerine getirildiği takdirde
başarılı sonuçlar elde edilecektir.
Başarısızlıklar ise, bu şartların yeterince yerine getirilmediğindendir. Ve tabii hiçbir bahane
başarısızlığımızın acısını ve ayıbını örtemeyecektir.
Şimdi, diyelim ki gençlerimizi kültür yozlaşmasından ve kimlik bunalımından kurtarıp milli
geleneklerimize ve çağdaş gereksinimlere uygun yetiştirmeye yönelik, ülke çapında gönüllü bir hizmet birimi
kurmuş olduğumuzu düşünelim.
Bu hizmette, başarının şartlarını sırası ile açıklayalım:
1 – İNANÇ VE AZİM
Önce şu esaslara inanmamız gerekir:
Teşkilatımız, gençlerimizin eğitilip gelecek için yetiştirildiği, gönüllü bir hizmet birimidir.
Görünüşte ve resmi statüde bağımsız, gerçekte ise devlet kurumlarının ve ahlaki kuralların emrindedir.
Başkanlarımıza bağlı ve büyüklerimize saygılıyız. Zira onlar emin ve ehil şahsiyetlerdir.
Allah’ın izniyle, zorluklar aşılacak sorunlar çözülecektir. Sonunda başarı bizimdir.
Bu inancın göstergesi ise 3 şeydir.
Bu teşkilatta görev ve sorumluluk almak. Zaman ayırmak ve rahatımızdan fedakârlık yapmak.
Maddi katkıda bulunmak. Bu hizmete dünyalık kazanmak için değil, gönül huzuruna kavuşmak ve
sorumluluktan kurtulmak için katılmak.
Milli yayınları ve ilmi kitapları almak ve okumak ve kendimizi sürekli yetiştirip olgunlaştırmak.
Bu üç özelliği olmayanlar:
Teşkilatımızda ve yan kuruluşlarımızda başkan ve yönetici olmaya layık değildir.
Stratejik konularda kendisiyle istişare ve itimat edilmeyecektir.
Zira Hadis-i Şerif’te; “İstişare edilen emin olmalıdır” buyurulmaktadır. Ancak teknik konularda ve kendi
uzmanlık alanlarında bunların fikirlerine müracaat edilebilir. Bu teşkilatta ibadet aşkıyla çalışılması ve
emirlere itaat edilmesi gerektiğini içine sindirememiş ve o dava için hiçbir fedakârlığı göğüslememiş kimseler,
itibar ve itimata şayan görülmeyecektir.
2 – BİLGİ VE BİRİKİM:
1- Temel ilmi, insani ve ahlaki prensiplerin öğretilmesi.
2- Milli düşüncenin ve yerli değerlerin öneminin belirtilmesi.
3- Adil bir Düzen ve yaşanır bir dünya fikrinin yerleştirilmesi.
4- Katı ve dayatmacı tavırlardan sakınıp, fikri ve siyasi hareket tarzının benimsetilmesi
Bilgi kaynaklarımız:
1- Kutsal kitaplarımızı, klasik ve çağdaş yapıtları, ahlaki ve eğitici yayınları okumak.
2- Milli basına abone olmak ve mesajını anlamak
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3- Bizden görünen, ama fitne ve fesada yönelen gazete ve dergilerin tahribatından sakınmak
3 – PLAN VE PROGRAM:
Genel Merkez, il ve ilçe teşkilatları ayrı ayrı 3 plan yapmalıdır:
1- Yıllık (Temel) plan: Ana hatlarıyla
2- Aylık (Genel) plan: Genişletilmiş konu başlıklarıyla
3- Haftalık (Özel) plan: Detayları ile hazırlanmalıdır. Örneğin bu hafta;
a - Kim, hangi toplantıya katılacak?
b - Hangi ekip, hangi çalışmayı yapacak?
c - Hangi yetkililer, hangi ziyaretlerde bulunacak?
d - Çalışma sonuçları ve raporları kime sunulacak?
4- İlçe teşkilatları aylık planların 1 nüshasını illere, il teşkilatları yıllık planların bir nüshasını genel
merkeze gönderecektir.
Plansızlık; İmkân, eleman ve zaman israfına yol açacaktır.
4 – EKİP VE ELEMAN:
1- Adama göre iş değil, işe göre adam ve uygun eleman seçimi,
2- Başarısız olan, düzelme amacı ve çabası taşımayan birim yöneticilerinin değiştirilmesi.
3- Hizmet ve teşkilat hatırının, kişilerin hatırından önce gözetilmesi
5 – KOORDİNE VE ORGANİZE:
1- Yan kuruluşlarla ve yardımcı kurumlarla irtibatlı ve organizeli çalışılması.
2- Teşkilat bünyesindeki farklı birimlerin koordinesinin sağlanması, iş bölümü ve işbirliği yapılması
3- Kazanılan bilgi, birikim ve deneyimlerin biri birine aktarılması, sürekli danışma ve dayanışma içinde
olunması.
6 – TAKİP VE TEFTİŞ:
1- Birimlere verilen talimatlara uyulup uyulmadığının takibe alınması,
2- Merkeze verilen raporların doğruluk ve ciddiyet derecesinin araştırılması.
3- Yapılan şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yapılması.
4- Hangi hizmetlerin nerede ve neden tıkandığının kontrol ve tespiti ve önünün açılması.
Teftiş:
1- Genel başkan, il başkanlarını, en az 3 ayda bir,
2- İl başkanları, ilçe başkanlarını ayda bir,
3- İlçe başkanları, kasaba ve mahalle başkanlarını ve yine birim başkanları bölüm başkanlarını en az
haftada bir teftiş etmelidir. Böylece sıkıntıların belirlenmesine ve giderilmesine önem verilmelidir.
Bu teftişler sonucu, tıkanan kanallar açılmalı, sorunlar aşılmalı ve teşkilat bünyesindeki kangrenleşme
önlenmelidir.
7 – İNTAÇ VE DEĞERLENDİRME:
Bir yıllık çalışma sonunda:
1- Teşkilatımızın üniversite, lise ve dengi okullarda ve çalışan gençlik sahasındaki üye artışı nedir?
2- Milli basını ve ilmi-ahlaki yayınları okuma oranı ne derece yükselmiştir?
3- Mevcut gençlerimizin, şuur, bilgi ve beceri yönünden kalite ve kalifiye artışı nedir?
4- Yurt ve hizmet binalarının ve yoksul öğrencilere yardım imkânlarının ve hizmet standartlarının sayı
ve statü olarak gelişme seviyesi nedir?
5- Yeni hizmet birimleri kurmak ve mevcutları ataletten kurtarmak hususundaki başarımız hangi
ölçüdedir?
İMANIN OLGUNLAŞMASINDA “9 – İ” FORMÜLÜ:
1 – İMAN (Tevhid, Teslimiyet ve Tevekkül basamakları ile olgunlaşır)
A – Tevhid: Her türlü şirkten uzaklaşıp, Allah’a iman etmektir. Çünkü;
1- Allah’a Zatında ortak koşan, “cehalet şirkine” düşer. (Yaratıcı yoktur veya ikidir üçtür diye inanmak)
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2- Allah’a İcadında (yaratmasında) ortak koşan “tabiat şirkine” düşer. (Tabiatı Tanrı yerine koymak)
3- Allah’a İcraatında (yaptıklarında) ortak koşan “esbab şirkine” düşer. (sebeplere tapınmak, perde
arkasındaki yaratıcıyı unutmak)
4- Allah’a Şeriatında ortak koşan “tağut şirkine” düşer. (insanların uydurduğu haksız ve ahlaksız
kuralları, Allah’ınkinden üstün tutmak)
B – Teslimiyet:
1- Allah’ın dinine teslimiyet.
2- Allah’ın takdirine teslimiyet gerekir.
C – Tevekkül: (herhangi bir iş ve girişimde)
1- Önce Esbaba tevessül etmeli.
2- Ardından Allah’a tevekkül etmeli,
3- Sonucu ise rıza ile kabul etmelidir.
2 – İLİM:
1- Yapılacak bir iş ve ibadet konusunda İslam’ın emrini ve ilmin verilerini bilmek ve öğrenmek,
2- Bildiği şekilde amel etmek, İslam’ın ve insanlığın gereğini yerine getirmek.
3- Her hususta ve her durumda İslam’ca ve insanca düşünmek, huzurun ve kurtuluşun çaresidir.
3 – İBADET:
1- Yasaklanan kötülüklerden sakınmak,
2- Emredilen iyilikleri yapmak, ibadettir.
4 – İSTİKAMET:
1- Özde dürüstlük,
2- Sözde dürüstlük,
3- “İş” te ve “iz” de dürüstlük, istikamettir.
5 – İTTİKA:
1- Havf: Allah’tan korkmak,
2- Reca: Rahmetinden ümit var olmak, haramdan ve haksızlıktan korunmak, takva demektir.
6 – İHLAS:
1- Dinde İhlâs: Şirki ve münafıklığı terk etmek,
2- Amelde İhlâs: Riyakârlıktan ve gösterişten vazgeçmektir.
7 – İHSAN:
1- Allah’ın huzurunda imtihan veriyor gibi ibadet etmek,
2- Teşkilat görevinde gayret, titizlik ve ciddiyet göstermektir.
8 – İSLAH:
1- Kendisini ve yakın çevresini islah: Nefsi cihad (tasavvuf terbiyesi ile)
2- Düzeni ve toplumu islah: Siyasi cihad (teşkilat disiplini ile) mümkün görülmektedir.
9 – İFLAH:
1- Dünyada huzur ve emniyete,
2- Ahirette ise cennet ve ebediyete yani sonsuz saadete erişmektir.

 BEKLEMESİNİ BİLMEK VE DAYANMAK
Sabır; isteksiz ve zoraki bir dayanma gücü, veya sadece sorunlara ve sıkıntılara katlanma (tahammül)
kabiliyeti değil, sükûnet ve sekinetle zorlukları göğüsleme ve inandığı sonucu bekleme bilinci ve becerisidir.
Sekinet; Telaş ve tedirginlikten uzak, tam bir emniyet ve teslimiyet duygusuyla hareket etme halidir.
“Hani kâfirler ikiden biri olarak O’nu (Hz. Peygamberi (sav) Mekke’den) çıkarmışlardı. İkisi
mağarada iken, arkadaşına şöyle diyordu: “sakın üzüntüye (ve ümitsizliğe) kapılma! Elbette, Allah
bizimle beraberdir” böylece ona sekinet (huzur ve güvenlik duygusunu) indirmişti. O’nu sizin

121

görmediğiniz ordularla (manevi yardımcılarla) desteklemişti”294 ayetinde haber verilen, ilahi nüsrettir.
Beklemesini bilmeyen, ne bilgeliğe, ne de gerçek başarı ve berekete erişemeyecektir. Geçici hevesler,
aceleci girişimler, kolaycı ve beleşçi beklentiler, hep hüsranla neticelenir.
Ve tabi beklemek demek çaresiz, gayretsiz ve ümitsiz bir direnme değil, hesaplı, hazırlıklı ve heyecanlı
bir sabretme ve sonucu gözleme işidir.
“O halde, sen onlardan (İslami hareketin zaferine ve fetih gününe inanmayanlardan) yüz çevir
ve bekleyip gözle! Doğrusu, onlar da (telaş ve tedirginlikle) beklemektedirler”295 ayetinin emrettiği
gerçektir. İşte bu anlamda “sabreden derviş, muradına ermiş”tir. Bilinçle ve bilenerek bekleyen derviş
sonunda şeytanı devirmiştir.
Allah dostlarından birisi, “bana sabredip beklemesini bir kedi öğretmiştir. Çünkü bir fare yakalamak için
saatler boyu sessizce delikten çıkmasını beklemesi beni oldukça etkilemiştir. Bundan ders alıp anladım ki,
küçük fareler için saatlerce, büyük çareler için senelerce beklemek gerekir” demiştir.
Sıkıntılarımız ne denli zorlu, düşmanlarımız ne kadar güçlü olursa olsun, haklı olmak ve Kur’an’ın
hükmüne ve hikmetine bağlı kalmak şartıyla sonunda mutlaka sabredip beklemesini bilen, hain ve hilekâr
rakiplerini yenecektir.
Allah’ın kâfirlere nankörlere, hainlere ve zalimlere uzun zaman fırsat vermesi ise, elbette hikmetlidir ve
onların aleyhinedir.
“O küfre (ve nankörlüğe) sapanlar, onlara tanıdığımız süreyi, asla kendileri için hayırlı zannetmesinler.”
Biz onlara, anacak günahları artsın (ayarları tam ortaya çıksın ve hiçbir özürleri kalmasın diye süre
vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab (ve akıbet) vardır.
“Allah, murdar olanı temiz olandan ayıracaktır”296 ayetlerinin bildirdiği gibi imtihan sırrına uygun
olarak herkesin denenmesini, elenmesi ve hakkettiğine erişmesi için, gerekli imkân ve zaman kendilerine
verilmektedir.
Haklı uğraşlarımızdan ve hayırlı başarılarımızdan dolayı bize düşman olup engel çıkaran, gizli veya
açık Allah’ın ayetleriyle savaşan kimseler “Hiç fark etmeyecekleri bir yönden derece derece (hezimet ve
hüsrana) yaklaştırılmaktadır. Zahiren onların yuları uzatılmaktadır, ama Allah’ın düzeni ve tuzağı
sapasağlamdır”297
Evet, teenni ve tedric (dikkatle ve derece derece) kuralına riayet ederek sabır ve sebat gösterenler,
her türlü engeli aşacak ve tüm rakiplerini yenecektir. Pejmürde ve pısırık bekleyişler değil ama sistemli ve
stratejik bekleyişler mutlaka galibiyetle bitecektir uzun mesafeler kısa adımlarla aşılacak, büyük kayalar
küçük darbelerle parçalanacaktır.
Babam anlatmıştı: Köyümüzde, kerpiçten iki katlı bir evde yaşayan cılız bir hanım vardı. Alt kattaki
ahırda doğan manda yavrusunu üşümesin diye her gün emzirdikten sonra, kırık ve daracık bir ağaç
merdivenden çıkarıp üst kattaki odasına taşırdı. Bunu güz ve kış ayları boyunca devamlı tekrarlardı. Nihayet,
iyice büyüyen ve ağırlaşan hayvancağızı, köyün en güçlü ve genç erkekleri yerinden bile kaldıramazken, o
kadın hala kucaklayıp yukarıya rahatlıkla çıkarırdı.
Meşhur Rus halterci Vasili Alexeyev de yıllarca elinde tuttuğu dünya rekorlarını her yıl sadece beş on
gram farkla kırardı.
Evet, her insan bugüne kadar başarabildiklerinden ziyade, bundan sonra kabiliyet ve kapasitesini
kullanabilme azmine ve cesaretine göre kıymet kazanır. Toptancı ve aceleci girişimler kendimizi israf
etmektir. Öyle ise verimli ve uzun vadeli girişimlere yönelmelidir.
Bu kadar sıkıntıya uzun zaman dayanamayacağımızdan ve bu zor badireleri aşamayacağımızdan
korkmak, en büyük engelimizdir.
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Evet rakiplerimizi ciddiye almamız gerekir. Ama onlardan korkmak yersizdir ve yenilgiyi peşinen
kabullenmektir. Her şeyden önemli olan kendi korkularımızı, kendi kuşkularımızı ve kendi kuruntularımızı
yenmektir. Unutmayalım, değiştirmemiz, düzeltmemiz ve geliştirmemiz en gerekli ve en önemli olan, önce
kendimizdir.
Ve asıl değerli olan geçmişimizden ziyade geleceğimizdir. Bu bakımdan geleceğin hayalleri, geçmişin
gerçeklerinden daha önemlidir. Çünkü geçmişin arabalarıyla yarışmak değil yolculuk bile imkânsızdır ve
sadece fantezidir. Oturup geçmişteki hatıraları ve başarıları ile avunanlar, yeni başarılar ve kazanımlar
konusunda ümidini ve kendisine güven hissini yitirmiş kimselerdir.
Zorlu problemlerle ve güçlü rakiplerle uğraşmak durumunda kalanlar, aslında kendi özündeki
cevherleri çıkartmaya ve parlatmaya çalıştığının farkında olmalıdır. İyimser insanlar her zorlukta yeni bir
fırsat yakaladıklarını düşünürken, kötümser insanlar her fırsatta yeni bir zorluk ve uğursuzluk vehmine
kapılmaktadır. Evet tüm sorunlar ve sıkıntılar aşmamız ve olgunlaşmamız için bize sunulan fırsatlardır.
Bu engelleri aşmak üzere çırpınırken, başarısız olmaktan ve hata yapmaktan da korkmamalıdır.
Çünkü her deneme yanılma, en azından bir hatayı tekrar etmeme şansını kazandırır. Evet tecrübeler belki
bize pahalıya mal olmaktadır, ama onlardan ders alıp tedbirli davrananlar için en etkili mürşit konumundadır.
Çetin zorluklar, dayanılmaz yokluklar ve uzun yolculuklar bizim eğitim kamplarımız... Güçlü ve hain
rakiplerimiz ise en iyi antranörlerimiz sayılmalıdır. Çünkü zorluk ustasına çıraklık yapmayan hiç kimse,
şampiyon kürsüsüne çıkamayacaktır.
Evet beklemesini bilmek bilgeliktir. Beklemesini bilmek başarı ve berekettir. Beklemek, bilinçlenmek ve
bilenmektir.
Ama bekleyemeyen büyük işler beceremez. Bekleyemeyen, zor işleri bitiremez. Tekkeyi beklemeyen
tarhanayı içemez.
Sizi hayalperestlikle, sizi kuru hevesçilikle suçlayanlara ise “bekleyedurun, ben de sizinle birlikte
bekleyenlerdenim”298 deyin ve “sabredin çünkü Allah iyilik ve ihsan sahiplerinin (ve kendi yolunda
mücadele edenlerin) ecrini asla zayi etmez.”299
Başarının sırrı ısrarla ve inatla istemek ve hedefe varmak üzere sabretmektir. Bizim hedefimiz ve
hayallerimiz, hak ve adaletin hâkimiyetidir. Bu maksatla bütün insanları düzeltmek ve değiştirmek imkânsız
bir şeydir. Ama sistemi değiştirmek imkân dahilindedir. Ve sistem düzelirse bütün insanlar düzelecektir.
Bu arada, en zor şeylerden biri de öğretmek ve öğretmenliktir. Özellikle şu iki tür insana öğretmek, en
umutsuz girişimdir.
1- Bir konuya ilgi ve ihtiyaç duymayana
2- Gerçeği öğrenmekten ve sorumluluk yüklenmekten korkan insana
İki türlü soruya cevap vermek ise abesle iştigaldir:
1- Seni imtihan etmek için sorana.
Çünkü birisini imtihan etmek ondan daha bilgili ve yetkili olmayı gerektirir. Vereceğin cevapları
değerlendirecek bilgiye ve senin dereceni yükseltecek bir yetkiye sahip olmayanların sorularını
cevaplandırmaya ve kendini onlara kanıtlamaya çalışman boşuna zaman kaybetmektir.
2- Sana itimat ve itibar etmeyenin sorusuna.
Çünkü senin bilgine ve dürüstlüğüne güvenmeyenin soruları, öğrenmeye değil vereceğin cevapları
eğip bükmeye ve aleyhinde istismar etmeye yöneliktir.
Ancak bu tür sorular, hazır bulunan diğer dinleyicileri tatmin edecek ve hayra yönlendirecekse, o
durumda münakaşaya kapılmadan, uygun cevaplar verilebilir.
Velhasıl “Hayat; iman ve cihattır.” Yani Hakka ve hayırlı sona inanmak ve bütün gücüyle çalışıp
çabalayarak başarıya ve olgunluğa yaklaşmak, hayatın gayesidir.
İmtihan şartlarımızı bizzat Cenabı Hak takdir etmektedir ve “beni böyle değil şöyle imtihan et!” demek
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edepsizliktir ve hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Herhalde nasıl davranmamız ve nelere katlanmamız gerektiği
bize öğretilmiştir. Nelere dikkat etmemiz ve ne kadar beklememiz gerektiğini de O belirlemektedir.
Bu konuyu aşağıdaki dizelerle bitirelim;
Ey düşman... senden iyi antrenör bulamam
Ey zorluk, sen benim heyecanım, hızımsın
Ey rakip, sen olmadan ben finale kalamam
Ey bela, sen benim hasılatım, hazzımsın.
Ey gayret, sen benim tedbirim, takatımsın,
Ey sabır, sen ise azığım ve ağız tadımsım ,
Ey tevekkül, yoldaşımsın, üstadımsın
Ve ey iman, sen her şeyden çok lazımsın.

 BAKMAK, GÖRMEK VE ANLAMAK
“Bakmak” ve “görmek” çok farklı şeylerdir. Bakmak; insanların ve 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!”300 diye uyarıyor.
Yani Ondaki, faziletli farklılığı ve haklılığı anlayamıyorsunuz... İzan ve vicdan terazisinde tartmıyor,
ibret ve hikmetle bakmıyor... Asıl yapan ve yaratan Allah’ın takdir ve taksimini kavramıyorsunuz” diyor.
“(Ey Resulüm) Onları Sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler!”301 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”302 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”303 ayetinde de, her şeye, iç
yüzünü görmek için bakmak ve aslını, özünü araştırmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü bugün bile çekici
ve göz alıcı ambalaj ve marklar 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!”304 teklif ve temennisi de, Allah’tan; gerçekleri,
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incelikleri, hikmetleri görebilme yeteneği... Kısaca basiret ve feraset istemek gerektiğini öğretmektedir.
“Herkes yarın (ölüm sonrası) için neyi takdim (ve tedarik) ettiğine baksın!”305 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!”306 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 melekutuna (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?”307
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 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”308 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”309 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 değiştirmez.”310
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
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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.
Evet AKP iktidarı, ona destek veren Dışişleri Uzmanları ve Askeri kurmayları; Annan Planı’nın, 20
ciltlik koca bir ansiklopedi kadar olan 9 bin sayfalık özetine belki bakıyorlar… Ama içindeki, ayrıntılarda gizli
hıyanet tuzaklarını ya görmüyorlar ve fark etmiyorlar... Veya, bile bile görmemezlikten gelip malum güçler
hesabına hareket ediyorlar!..
Evet bakıp ta görmeyenler fark etmiyorlar. Annan Planı’nın karasularıyla ilgili detaylarını halktan
saklayarak planı KKTC halkına kabul ettirmeye çalıştığını.. Yarın bunun mutlaka hesabının sorulacağını..
Bunun hesabının sorulacağı yerinde Yüce Divan olacağını düşünmüyorlar...
Ve Annan Planı’nın bu ekine göre Türk Savaş gemilerinin Kıbrıs’ın karasularına girmek için merkezi
Kıbrıs yönetiminden izin almak zorunda kalacağını söylemiyorlar... “Bu durumun diplomasi hayatımızda
yaşadığımız en büyük skandal” olduğunu bilmiyorlar.
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 gizliyorlar.
Bu metne evet diyen ve olur veren Dışişleri de, Genelkurmay yetkililerinin sorumluluğu üzerlerine
aldıklarını, ama Annan Planı’nın karasularla ilgili eklerinden haberdar olmadıklarını açıklamıyorlar...
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 etmiyor!.
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 kurtulmuyor!
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.”311
“Ben sizin için hikmetli (etkili ve ibretli) söz söyleyen, ama hıyanetle amel eden (ve zalimleri
destekleyen) münafıktan korkarım.”312
“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.”313
İşte böylesi “münafıklara “Efendim” demeyin. (Bunları rehber ve lider edinmeyin) Kim bu
(sıfatları taşıyan) münafıklara “Efendi…” diyerek saygı gösterirse, (Hoca efendi… Beyefendi diye
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önem verirse) Allah’ı gadaplandırmış olur.”314
“Ümmetimin münafıklarının çoğu okumuş-yazmış (etkili-yetkili, bilgili-becerikli) Kimselerdir.
(zaten böyle olmasalar, Müslümanları kandırmaları mümkün değildir.”315
“Münafıklar, efendiniz (Hocanız, hükümetiniz) olursa, (ardından) Allah’ın kahrına uğrarsınız (ve
bundan vazgeçmedikçe iflah olmazsınız).”316
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 mi-veya (imkân ve iktidar sahibi olup) işbaşına geçti mi; yeryüzünde
(ülkesinde) fesat çıkarmaya, ekini ve nesli kurutmaya (ziraatı ve ahlaki hayatı bozmaya) çalışır. Allah
(cc) 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).”317
“Gerçek şu ki (hainler, zalimler ve şerli güçler) hileli (ve tehlikeli) tuzaklar-planlar kurdular.
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.”318
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 Efendi..”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.
On beş sene önce İzmir’de yaptığı bir konuşmada, başörtülü kızları ve onlara destek çıkanları
kastederek:
“Bu anarşistlerin oyununa gelmeyin!.. Biz muhabbet fedaileriyiz. Huzur ve itminanın
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yanındayız”319 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”ü, 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?”

 ZAMANI İYİ KULLANMAK
Zaman; en kıymetli sermayemiz olmakla beraber, maalesef değerini bilmediğimiz ve korkunç bir
şekilde israf ettiğimiz sayılı vakitlerdir.
Bunun önemini anlatmak için Cenab-ı Hak "asra ve zamana yemin etmektedir."
Atalarımız çok yerinde olarak "Vakitlerle nakitler alınır, ama nakitlerle vakitler alınmaz" demiştir. İnkârcı
akılsızlar. "Bizi zamandan başkası helâk etmiyor"320 diyorlar. Hâlbuki tam tersine insanoğlu zamanı helak
etmektedir.
Ömür; çok uzun zannettiğimiz, ama nerede biteceğini bilmediğimizden, her an gelebilecek olan eceli
beklediğimiz için, aslında çok kısa olan bir zaman dilimidir.
"De ki: Ey nefislerini israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin (Tevbe eder ve
geri kalan ömrünüzü değerlendirirseniz) Allah bütün günahları bağışlayıcıdır...
(Öyle ise ecel ve) Azap gelip çatmadan Rabbimize dönün ve ona teslim olun..."321 ayetleri, hem
çeşitli günah ve kötülüklerle nefislerini kirletenlere; hem faydasız ve fantazi fedakârlıklarla kendi kendilerini
mahveden kimselere işaret ettiği gibi; zamanını ve fırsatlarını boşa verip değerlendirmeyen ve israf eden
kimselere de hitap etmekte ve hiç değilse, geri kalan ömürlerinin kıymetini bilmeleri ikaz edilmektedir.
Ömrünü ve zamanını boş yere harcayan, vaktini kendi kontrolüne alıp, onu değerlendirmek yerine, bir
çöp gibi kendisini zamanın seline kaptıran insan; hedefi, hesabı ve himmeti olmayan insandır.
Zamanı boşa vermek; vakit öldürmektir, kabiliyetlerini köreltmektir, sermayesini serpmektir, fırsatları
katletmektir!...
Her gün bize yeni bir 24 saat, 1440 dakika ve 86400 saniye emanet olarak verilmekte ve Efendimiz'in
haber verdiği üzere, "Her sabah iki melek bizlere şunları söylemektedir:
"Ey insan! Ben sana verilen yeni bir günüm. Benim kıymetimi bil ve çok iyi değerlendir.
Zira Kıyamete kadar bir daha geri gelmeyeceğim ve artık asla eline geçmeyeceğim!"
Zamanın değerini daha iyi anlamak için saatlerin para cinsinden maliyetini bir misalle anlatmak
istiyorum. Yerine göre çok daha artsa veya azalsa da bir konferansın bize kaça mal olduğunun yaklaşık bir
hesabını çıkarmaya çalışalım:
1 - Bir konuşmacının yol masrafı ...................................... 30 milyon
2 - Salon kirası .................................................................. 20 milyon
3 - Afiş ve reklam parası.....................................................15 milyon
4 - Misafirlere ikram ve yarışma ödülü harcaması .............15 milyon
5 - Diğer masraflar............................................................. 10 milyon
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Toplam........................................................................... 90 milyon
Bu durumda 3 saat için kiralanmış salonda, bu konferansın 1 saatlik maliyeti 90/3=30 milyona
gelmektedir. 1 dakikası ise 30 milyon/60=500 bin lira etmektedir.
Şimdi böyle bir konferansın ilk 40 dakikasının davetlilerin defalarca dinlediği için bıkkınlık veren marş
ve şiirle geçirildiğini düşünelim. Bu taktirde 40x500.000=20 milyon harcanıyor demektir.
Hâlbuki çok önemli ve öncelikli tebliğler ve sorulu ve cevaplı tatmin ve teselli edici bilgilerle
değerlendirilmesi gereken, bu kıymetli vakitleri marş ve şiirlerle öldüreceğimize, bu kadar vakit için
harcadığımız 20 milyona, tanesi 400.000 TL' dan 50 tane tebliğ bantı veya kitap alıp hediye olarak dağıtsak,
daha kalıcı ve kaliteli bir hizmet yapmış olacağız.
Yani aynı vakti, daha kârlı bir işle değerlendirmek imkânı varken, daha az yararlı bir şekilde geçirmek
de israftır ve zarardır. Vücudun tatlı ihtiyacını karşılamak üzere 20gr. şeker için, 50 dakikada 5Kg.
keçiboynuzu çiğneyeceğimize, 5 dakikada 100 gram bal yiyip 50 gram glikoz almak elbette daha faydalıdır
ve daha akıllıcadır.
İşte bunun gibi, Cenab-ı Hak "Mü'minlerden özürsüz olarak (tembellik veya korkaklık nedeniyle
ve zikretmek gibi nafile bir ibadet niyetiyle) yerlerinde oturanlarla, malıyla ve canıyla Allah yolunda
cihat edenler asla bir olamazlar. Allah cihat edenleri derece bakımından yerinde oturanlardan çok
daha üstün kılmıştır."322 buyurduğu halde, inancımıza ve insanımıza hizmetle ilgili yerine getirmemiz
gereken bir görev ve sorumluluktan kaçarak, evimize çekilip resimle uğraşmak veya roman okumak...
Akşamdan sonra uyku vaktine kadar olan boş zamanımızda ise zikir ve ibadet yapmak ve kitap
okumak yerine, malayani televizyon dizileri seyretmek elbette ömür israfıdır.
Anlayacağınız, daha önemli ve öncelikli hizmetlerden geri koymak için, bir takım nafile ibadetlerle bizi
oyalamak da nefis ve şeytanın planıdır.
Bir arkadaşımız anlatmıştı: Bir ara gönlüme şiddetli bir "çileye oturmak", inzivaya çekilip zikir ve
riyazetle uğraşmak arzusu düştü. Şehirden uzak, sakin ve uygun bir köy camisinde 40 gün itikâf ve ibadet
niyetiyle kalmaya karar verdim.
Çileye girmeden önce çok önemli bir zâtı ziyaret etmek için yanına gittim. Ben henüz hiç bir şey
açıklamadan önce o zât bana dönüp şunları söyledi:
"Bizim insanımız gaflet ve cehalet uykusunda bulunup, bâtıl ve barbar rejimlerin tuzağında çırpındığı
bir ortamda, bunlara hakkı tanıtmak ve kurtuluşa çağırmak üzere bütün gücümüzle çalışmamız gerekirken,
bizimkine ne oluyor ki kendisini kutuya kapatıyor ve camiye hapsediyor!"
Bu ikaz üzerine, dikkat ettim, nefsim tebligat ve teşkilat hizmetlerine katılmaktansa, çileye oturmayı
tercih ediyordu. Hayrete düşmüştüm. Zira günde sadece 3 – 4 saat uyuyarak ve katıksız bir kuru ekmekle
oruç tutarak, 40 gün bir camide tek başına ibadet ve riyazetle uğraşmaya daha önce asla yaklaşmayan
nefsim, hizmetten kaçmak için bu duruma razı oluyordu.
Evet, farz olan hizmetleri bırakıp, ancak fazilet sayılan hatta faydasız olan işlerle uğraşmak, mutlaka
lazım olan ve hayati önem taşıyan görevleri gereksiz sayıp fuzuli ve fantazi meşguliyetlerle vakit harcamak,
yanlış ve israf olduğu gibi,
a- Saatte ortalama 100 km. yapacak kapasitedeki bir arabayı, normal bir trafikte 40-50km. hızla
kullanmak, varacağımız yere geç ulaşmak açısından zaman israfıdır.
b– Çimento fabrikasına toprak taşıyan 30 ton kapasiteli, bir kamyona 10 ton yük atmak, aynı yükün, 3
misli zamanda ve 3 misli yakıt harcanarak bitirilebileceği için zaman ve imkân israfıdır.
c- Çok kabiliyetli ve marifetli bir sanatkârı, kaba saba bir işte çalıştırmak, zaman ve eleman israfıdır.
Örneğin; oldukça yetenekli ve becerikli bir bilgisayar uzmanını, daktilo kâtipliğinde ve büro
sekreterliğinde kullanmak zaman ve beyin israfıdır.
Kendi işyerinde saatte 2 milyon lira kazanan bir televizyon tamircisinin, boyacıya para vermemek için
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kendi evini 2 günde badana yapması, hem yaptığı işin yerini almamasına, hem de boyacıya vereceği ücretin
4-5 misli kayba uğramasına neden olacağından, elbette israf sayılacaktır ve sonunda zararlı çıkacaktır.
Çünkü 2 günde kendi işyerinde kazanacağı para 40 milyon kadarken, boyacıya vereceği sadece 10 milyon
liradır.
ç- Şimdi 5kg. ağırlığında bir demir çubuk düşünelim.
Bunun demir olarak değeri..................... ..1 milyon lira
Bundan çivi yapılırsa ............................... 5 milyon lira
Dikiş makinesi iğnesi olursa....................50 milyon lira
Otomobil yedek parçası çıkarılırsa ........200 milyon lira
Saat zembereği yapılırsa...................... 500 milyon lira değer kazanacaktır.
Görülüyor ki aynı orandaki demirden, aynı zaman içerisinde ne kadar farklı neticeler ortaya
çıkmaktadır.
d- Bunun gibi bir haftada yapılacak bir iş için 10 gün harcamak, bir yılda verilecek eğitimi 4 yılda
tamamlamak veya 1 yıl sınıfta kalıp, 2 yıl okumak ömür israfıdır.
e- Düşünelim. Her gün 40 dakikasını boşa veren kimse bir yılda 8'er saatlik 30 iş günü, yani 1 ay
kaybediyor demektir. Çünkü:
40 x 360 = 14.400 dakika
14400 : 60 = 240 saat
240 : 8 = 30 iş günü etmektedir.
f- Fabrikada veya tarlada çalışan bir işçi veya büroda çalışan bir memur ve görevli, her gün 10 dakika
geç gelip 10 dakika erken ayrılsa, 20 dakika da iş esnasında kaytarsa veya işi yavaşlatsa, 1 yılda 30 iş günü
çalışmıyor gibidir. Ve tabi bu haliyle işverenin hakkını çalıyor demektir ve bu durum elbette korkunç bir israftır
ve elbette haramdır ve hırsızlıktır.
g- Ve yine her gün 2 saat televizyon seyreden bir insan düşünelim. Bu şahıs 1 yılda 30 tam gün ve 90
iş günü kadar televizyon seyrediyor demektir. Ortalama 60 yıl yaşadığını düşünürsek, bu ömür içerisinde, 5
tam yılını, 15 iş günü yılını televizyon seyrederek geçiriyor demektir. Her gün 3 saatini kahve köşelerinde
öldüren bir kimse ise, ömrünün 7 tam yılını ve 21 iş günü yılını, buralarda tüketiyor demektir.
Hâlbuki ya malayani televizyon programları seyretmekten veya kahve köşelerinde vakit öldürmekten
vazgeçerek her gün 1,5 saat boş vakit ayırıp değerlendirebilsek, bu bir yılda 8'er saatlik 70 iş günü yapar.
Her yıl tasarruf ettiğimiz bu 70 iş gününde ise:
1- Bilmeyenler Kur’an okumasını öğrenebilir.
2- Osmanlıca okuma yazma becerisi edinebilir.
3- Bir yabancı dil öğrenmeye çalışsa, o dili en az pratik olarak konuşabilir.
4- Planlı ve ciddi bir gayretle, dışarıdan her yıl bir sınıf okuyarak bir fakülte bitirebilir.
5- Bu zaman içinde Kur’andan pek çok sûre ve yüzlerce hadis ezberleyebilir.
6- Marangozluk, saatçilik, televizyon tamirciliği, motor ve makine becerisi kazanabilir. .
7- Ciddi bir gazeteyi ve ilmi bir eseri takip edebilir... Gerekli bir video bantı seyredebilir.
8- Ek gelir sağlayan bir iş tutabilir.
9- Bu kadar vakti her gün bir insanı ziyaret edip, tebliğ ve tavsiye için harcasa, yüzlerce insanı hak
davaya katabilir, huzura kavuşturabilir.
10- Her gün en az 1 günlük kaza namazı kılabilir, 1 cüz Kur’an okuyabilir, binlerce adet zikir ve
tesbih çekebilir...
h- Cenab-ı Peygamber Efendimiz (sav) "İnsan şu hususlardan sorguya çekilmeden bırakılmayacaktır."
buyurmuştur:
1- Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden
2- Hangi amelleri (niçin ve ne şekilde) işlediğinden,
3- Malını (ve diğer imkânlarını) nasıl kazanıp nereye sarf ettiğinden,
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4- Vücudunu (ve sağlığını) nasıl değerlendirdiğinden.323
Başka bir hadiste ise "şu beş şey gelip çatmadan, 5 şeyin kıymetini biliniz." tavsiyesinde bulunmuştur:
1- Ölüm gelmeden hayatın,
2- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,
3- Meşguliyet çatmadan boş vaktin,
4- Fakirlikten önce zenginliğin,
5- Hastalıktan önce sıhhatin
Görülüyor ki maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her türlü kazanç için, mutlaka zamana ihtiyaç vardır.
Ömür nimetine şükretmek, ancak zamanımızı değerlendirmekle mümkün olacaktır. "Eğer, şükrederseniz
nimetlerimi artırırım" mealindeki ayetin sırrınca, kıymeti bilinen ve hayırlı yolda değerlendirilen vakitler
bereketlenir. Vaktini değerlendiren insan bilgili, becerikli ve başarılı olur... Tembel ve uyuşuk insan, boş ve
beleş işlerle meşgul insan ise rağbet edilmez, hürmet görmez ve sevilmez...
Öyle ise dükkânımızda, tezgâhımızda müşteri beklerken veya masa başında boş otururken:
Dini ve mesleki bilgilerimizi artırıcı kitaplar okunabilir.
Yolculuk esnasında zikir ve tesbih çekilebilir. Ezberimizdeki dua ve sureler tekrar edilebilir.
Ve sık sık düşünceye, tefekküre ve muhakeme etmeğe vakit ayrılabilir. Nefis muhasebesi ve durum
değerlendirmesi yapmak, dünya olaylarını ve ülke sorunlarını düşünmek ve çözüm yolları üretmekle meşgul
olunabilir.
Sonuç olarak;
İnsan spora, oyuna, arkadaşlarıyla eğlenmeğe ve neşelenmeye vakit ayırabilir. Bu israf değildir.
Bunlar insana huzur verir, dinçlik ve zindelik kazandırıp dinlendirir.
İnsan, istirahat etmeye, uyuyup dinlenmeye yeterli vakit ayırmalıdır. Bu sağlığın ve başarılarının
devamı için gereklidir ve asla israf değildir.
İnsan ibadet için de mutlaka vakit ayırmalıdır ve bu onun yaratılış gayesi, manevi sermayesi ve
Rabbıyla olan yegâne irtibat vesilesidir.
İnsan çalışmaya ve kazanmaya vakit ayırmalıdır. Bu onun huzurlu ve onurlu yaşamasının, rağbet ve
hürmet sahibi olmasının garantisidir.
İnsan okumaya, dinlenmeye, öğrenmeye, gezip görmeye ve devamlı kendini yenilemeye ve
geliştirmeye vakit ayırmalıdır. Bu onun seviye kazanması ve sıradanlıktan kurtulması için önemlidir.
İnsan çoluk çocuğuyla ilgilenmeye, akraba ve komşularıyla görüşmeye vakit ayırmalıdır. Çünkü sıcak
bir aile yuvası ve samimi akrabalık bağları dünyanın saadetidir.
Ama boş vermeğe, zaman öldürmeğe ve hele zararlı yönde değerlendirmeğe asla vakit ayırmamalıdır.
Fırsatları fuzulî harcamamalıdır. Kısaca zamanın katili olmamalıdır.
"Herhangi birinize. Ölüm gelip de: Rabbim! Ne olursun, ölümü bir müddet daha geciktirsen de,
(İslâm'ı bütünüyle) tasdik edenlerden ve (malımı hayır yolunda harcayıp) sadaka verenlerden ve (her
türlü küfür ve kötülükten uzaklaşıp) salih amel işleyenlerden olsam!... diye (boşuna yalvaracağı ve bu
dileğinin asla kabul olunmayacağı) gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. (Her çeşit
imkân ve fırsatı hayır ve hizmet yolunda kullanın.) Çünkü Allah (cc) eceli geldiğinde hiç kimsenin
(ölümünü) ertelemez..."324

 KENDİMİZİ BOŞA HARCAMAMAK
İsraf: genellikle malı ve parayı yersiz ve gereksiz şekilde harcamak... Tüketimde aşırıya kaçmak,
tutumsuz ve kanaatsiz davranmak anlamında kullanılır.
Bunun yanında, farz ve vacip konumundaki asli hizmet ve ibadetleri bırakıp, nafilelerle oyalanmak...
Çok daha lazımlı ve yararlı görev ve sorumluluklarını atlayıp, tali meseleler ve meşguliyetlerle uğraşmak ta
323
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israftır.
Ancak, bizim üzerinde duracağımız israf, Kur’an’ın da özellikle dikkat çektiği gibi, Allah’ın lütfettiği
yetenekleri ve bize verilen yetkileri, keyfi ve ölçüsüz kullanmak, davranış ve kararlarımızda haddi aşmak ve
dengeyi kaçırmaktır.
Çünkü dengeli ve adaletli davranmak, insaf... Ama haşarılık (hırçınlık) ve aşırılık ise, israftır. Bizden
beklenen “kıvam”ını ve orta yolu bulmaktır.325
Hatta: “Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da (bak) ama israf ederek saçıp
savurma”326
“(Ekinleriniz ve bahçeleriniz) meyve verdiğinde bunların ürünlerinden yiyin (ve değerlendirin)...
Hasat günü (fakirlerin) hakkını verin. (Ama) israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez”327 gibi
ayetler sadece harcamada değil, hayırda bile israf edilmemesi, yani kime, nereye ve ne kadar verilmesi
gerektiğinin iyi bilinmesi hususu, özellikle hatırlatılmaktadır.
Öyle anlatılır. Bursa’da yaşamış olan, meşhur somuncu Baba, bir ramazan günü, iftara geç kalır, evi
de uzaktadır. Üzerinde parası da bulunmamaktadır. Yol üzerindeki bir fırıncıdan “Allah rızası için yarım
ekmek” ister. Fırıncı reddeder. Daha sonra bu zatın Somuncu Baba olduğunu anlayınca, özür diler ve bu
hatasını telafi etmek istediğini söyler. Somuncu Baba da: “Öyle ise yüz fakire iftar vereceksin” der... Fırıncı
da kabul eder. Ve iftar ziyafetinde ki sohbette, soru ikram ve israf üzerine açılınca Somuncu Baba cevabını
verir: “Allahu Taala’nın rızası için yarım ekmek vermeyip, Somuncu Baba’nın hatırı için yüz kişiye ziyafet
çekmek israf, bunu yapan da ahmak sayılır!”
Kur’anı Kerim de “İnsanları zulüm ve zilletten adalet ve hürriyete kavuşturmak... Haksızlık ve
ahlaksızlık düzeninden kurtulmak üzere ve teşkilat disipliniyle çalışmak (cihad etmek) herkese farz iken,
bunu bırakıp nafile hacca gitmek ve hacılara su (ve sadaka) vermek… Beytullahı (ve diğer camileri) imar
etmek üzere para, zaman ve emek harcayanların, bir nevi zalim sayılacaklarını işaret ve ikaz
buyurmaktadır.”328
“Deki, ey aleyhlerinde olmak üzere “nefislerini israf eden” kullarım. Allah’ın rahmetinden umut
kesmeyin”329 ayetinde geçen “nefislerini israf etmek”, genellikle “kendilerini azaba ve zarara uğratacak
biçimde günah ve kötülük yapmak” şeklinde yorumlanmaya çalışılmış ise de, “kendini israf etmenin” asıl ve
açık anlamı; Her türlü hizmet ve hareketlerimizde ölçüyü kaçırmak, önem ve öncelik sırasını bozmak,
yetenek ve yetkilerimizi yersiz ve gereksiz kullanmaktır.
Örneğin, devletimize, milli siyasetimize ve liderimize yapılan hakaret ve hıyanetleri sineye çekip,
Donkişot misali, tarihi şahsiyetlere ve heykellere sataşmak... Bu yüzden hedef olmak, ceza almak, hapis
yatmak, kendimizi israf etmektir.
Ülkenin ve milletin toptan kurtuluşuna vesile olacak hayırlı hareketimizin başarısı ve biran evvel
hedefe ulaşması yolunda, ayda beş-on milyona, haftada bir-kaç saatine kıyamayanların, zenginlerin ve
seçkinlerin çağrıldığı bir iftar sofrasına milyonlar harcaması... Veya filan zatın tekkesi ve türbesi için milyarlar
ayırması, kendisini ve Allah’ın verdiği nimetleri israf etmektir.
Haftada bir gün, iki kahvehaneye gidip ülke sorunlarını ve siyasi sorumluluklarımızı anlatmak ve
toplumu uyarmak gibi, gerekli ve bereketli bir hizmetten kaçıp, “müstehcen gazete alıyor!” veya “ezan
okunurken radyoyu kesmiyor” diye birileriyle kavga edip, kafa göz kırmak ve karakolluk olmak gibi riskli ve
rezillikli işlere bulaşmak israf değil midir?
Ülkeyi ekonomik ve ahlaki yönden bunalıma sokan, IMF reçeteleri ve faizleriyle devleti batıran
zihniyetlere ve bozuk partilere oy verip iktidara getiren... Ama bu yandan da, “parasını bankaya koyup faiz
alıyor!” diye komşusunun düğününe ve davetine gitmeyen kimsenin yaptığı sahte sofuluk ve gayretini israf
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değil midir?
Bu tür müsrifliğin, dünyadaki peşin cezası, hayal kırıklığı ve umduğundan mahrumiyettir. Ahiretteki
cezası ise, emirlerin önem ve öncelik sırasına riayet etmediği için, azaba mahkûmiyettir.
“İşte biz israf edip (ölçüsüzce davrananları) böyle cezalandırınız” ayeti330

bu gerçeği haber

vermektedir.
Değil helal kazancını harcamada ve hayır yapmada... Hatta meşru müdafaada ve hukuki hakkını
kullanmada bile, ölçüyü kaçırmak israf sayılmıştır.331
Bu yüzden sadece günahlarımızdan değil, imkân ve fırsatlarımızı yanlış ve yararsız kullanmaktan ve
her türlü aşırılıktan ve kendimizi israftan da tevbe edip Allah’a sığınmalıyız.332
Evet sadece servetimizi değil, gençliğimizi de... Cesaretimizi de... Bilgi ve becerimizi de... Yetki ve
yeteneklerimizi de israftan sakınmalıyız.
Teşkilat içerisinde veya devlet kademesinde ve bürokraside bize verilen görev ve yetkileri kötüye
kullanmak kadar, gereksiz veya yetersiz kullanmak ta israftır ve yanlıştır. Ünvanımızı ve makamımızı nefsi
hesaplarımız için istismar etmek ve daha da beteri, zulüm ve haksızlığa yönelmek... Yağcıları ve
liyakatsızları öne çıkarıp, hizmet ve bereket ehlini sindirmek te, yine israftır ve insanı firavunluğa yaklaştırır.
“Çünkü Firavun, gerçekten bulunduğu yerde (ülkesinde) büyüklenen ve israf edip (ölçüyü ve adaleti
terk eden) bir zorbadır”333
Elbette, üstün kabiliyetleri ve becerikli şahsiyetleri körletmek, onların topluma ve teşkilata yapacağı
hizmetleri kösteklemek günahtır ve bunların bilgi ve birikimini israf sayılır.
Ve böylesine insafsızlık ve israfçılık yaparak “ölçüyü kaçıran ve dengeyi bozan, şüpheci ve
vesveseci kimseleri, Allah hayırlı yoldan uzaklaştırıp saptırır.”334
Görev ve yetkilerini kötüye kullanan veya mal ve makamla şımarıp çevresine haksız talimatlar
yağdıran kimselerin bu emirlerine uyulması da gereksizdir.
Dinimizin prensiplerine, davamızın ve camiamızın aleyhine olduğu kesin bilinen direktifleri veren
kimselerin, etiketi ve yetkisi ne olursa olsun, bunlara itibar ve itaat edilmeyecektir.
“Kendisini ve yetkisini israf ederek, ölçüsüzce davranan ve haddini aşan kimselerin emrine itaat
etmeyin”335 ayeti bunu göstermektedir.
Ne bir teşkilat yetkilisi, nede bir dini-manevi hizmet görevlisi, bize İslam ahlakına aykırı bir talimat ve
teklifte bulunma hakkına sahip değildir.
Velhasıl, israfın her çeşidi yasaklanmıştır ve israf edenler şeytanın kardeşleri sayılmıştır.336
Öyle ise her hal ve hareketimizde ölçülü davranmalı, israftan sakınmalıyız.
Sadece, servetimizi ve ürettiğimizi değil, sevgi ve nefretimizi harcarken de israftan kaçınmalıyız.
Çünkü bir kimseye hak etmediği kadar buğz ve adavet te israftır...
Sadece gençliğimizi ve kuvvetimizi değil, cesaret ve metanetimizi kullanırken de israftan uzak
durmalıyız... Zamansız ve lüzumsuz atılganlıklar cesaretimizi... Yersiz ve gereksiz korkaklıklar da tedbir ve
metanetimizi israf sayılır.
Gayret ve kabiliyetlerimiz kadar, etiket ve yetkilerimizi de israf etmeye kalkmamalıyız... Bir fare için
bina yıkmak ta, bir pire için yorgan yakmak ta, yanlıştır. Ama yuvamıza girip yavrumuzu ısıracak bir yılana
acıyıp fırsat tanımak daha da yanlıştır.
İltifat ve ikazlarımız da ölçülü ve insaflı olmalıdır. Maymuna mantı hazırlayıp sunmak ta... Martı kuşuna
füze fırlatmak ta israftır.
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Ve hele, jandarmaya yalvaran mahkûm konumuna düşmek, daha büyük ahmaklıktır.
Evet, her türlü sermayemizi, hatta sesimizi ve nefesimizi bile israf etmek haramdır ve kendimize
haksızlıktır.
Beş kişilik sohbette bin kişiye nutuk atar gibi konuşmak... Üç kişinin bulunduğu cemaatte, Cuma
camilerindeki gibi yüksek sesle Kuran okumak ayarını ve kıvamını kaçırmaktır.
Ve özellikle, dünyalık rahatımız ve nefsi arzularımız ve çıkarlarımız için nice fedakârlık ve
kahramanlıklara giriştiğimiz halde... Yüce Rabbimizin hatırı ve ebedi Ahiret yatırımımız için hiçbir ciddi
hazırlık ve hizmete yanaşmamak, hayatımızı israf etmektir ve kendimize en büyük kötülüğü yapmaktır.
Türkçemizde, ucuz ve lüzumsuz şeyler uğruna büyük sıkıntılara atılanlar için kullanılan “Kendini boşa
harcadı!” deyimi oldukça anlamlıdır ve “Deki, ey kendi aleyhine nefislerini israf eden (haddini aşan ve
ölçüyü kaçıran) kullarım!.”337 ayetinde ifade ve işaret edilen manaya yakındır.

 ZİLLET VE ZAFİYET PSİKOLOJİSİNDEN KURTULMAK
Kendilerini hor ve hakir görenlere hürmet etmek... Zengin ve etkin kimseler, rezalet te işlese, onların
karşısında eziklik hissetmek... Zalim ve hain yönetici ve yetkililere boyun eğmek ve zillet göstermek,
yozlaşmanın ve aslına yabancılaşmanın bir ifadesidir.
Bu, Hakkını çiğneyen ve hakaret edenlerin karşısında, acziyet ve zaafiyet duygusuyla düşülen
yaranma ve yaltaklanma psikolojisidir.
Hâlbuki inançlı ve asaletli kimselerin tavrı, “Zalim kâfirlere karşı mert ve metin, mazlum müminlere
karşı ise müsamahakâr ve merhametli” olmaktır.338
Müminler, hayra ve hakka itaatkâr, zulme ve ahlaksızlığa isyankârdır.
“Rabbim... Haklı nedenli olmayan isyan ve saldırıyı... haram kılmıştır...”339 ayeti, mefhumu
muhalifiyle İslam’a ve insanlığa tecavüze kalkışan hareket ve hükümetlere, meşru ve münasip yöntemlerle
mani olmaya izin anlamı taşımaktadır.
Zayıf ve çaresiz kimselere karşı kibirli ve küçümseyici, zalim ve yetkili kimselere karşı ise dalkavukluk
edici ve boyun eğici bir tavır takınanlar, iman şuurundan ve insanlık onurundan uzaklaşmış tiplerdir.
“Firavun kavmini küçümsedi. Onlar ise kendisine itaat edip (boyun eğdiler)”340 ayeti, bu zillet
psikolojisini haber vermektedir.
Bu durum, sadece Allah’tan bilip beklenmesi gereken gücü ve güvenceyi, zalim yöneticilerin, zengin
ve yetkili kimselerin yanında zannetme yanılgısının ve onlara duyulan korku ve hayranlığın, aşağılık
kompleksiyle, kulluğa ve köleliğe dönüşmesi halidir.
Tarihin her döneminde görülen ve günümüzde de sergilenen bu yozlaşmış toplumsal tavır, asalet ve
haysiyetini yitirmiş bir Yahudi kızının, ana-babasını ve yakınlarını, gözleri önünde ve vahşice katleden Nazi
subayına aşık olmasına ve kollarına atılmasına benzer bir ruh sefaletidir.
İnancımızı, ahlakımızı ve insanlığımızı hor görüp küçümseyen... Bu yüzden bize hakaret ve haksızlığa
yönelen kimselere hürmet etmek... Onları övmek ve önemsemek, nefret ve lanet edilmesi gereken bayağı ve
aşağı bir karakterdir.
Nice yıllar, sürüler halinde zalim diktatörleri alkışlayan... Ülkesini ve milletini mahfeden hainleri hala
oylarıyla iktidara taşıyan, işte kalabalıkların bu kalitesizliğidir.
Sadece sıradan kimseler değil, ilim erbabından din adamlarına, meslek sahiplerinden sanatçısına,
aydın geçineninden edebiyatçısına pek çok sözde seçkin tabaka bile, zalim yöneticilere ve hain hükümetlere
yağcılık ve yaltakçılık etmektedir. Bunlar:
“(İman ve iyilik ehli) Müminleri bırakıp (haksızlık ve ahlaksızlık sahibi) Kâfirleri dost (ve idareci)
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edinerek, onların yanında izzet (şeref, güven ve ganimet) aramaya girişmektedir.”341
Hâlbuki, özellikle “Din alimlerine ve maneviyat rehberlerine yakışan, küfre ve kötülüğe sapanları
uyarmak, günah söylemelerine ve haram yemelerine engel olmak iken, onların zulmüne destek
olmaları ne kadar sapkın ve çirkin bir harekettir.”342
“Güya iman ettiklerini söylemelerine rağmen, tağutla yargılanmak (şeytani ve zalim sistemlerde
yaşamak) isteyen münafık tipleri”343 ayartan da, bu sözde din alimleri ve maneviyat ehli geçinenlerdir.
“Kendilerine Kitaptan (Kur’andan ve diğer kutsal kaynaklardan biraz) nasip verilenleri görmez
misin, ki onlar “cipt”e (Haksızlık ve ahlaksızlık düzeni kuran diktatörlere) ve “tağut”a (Batıl ve barbar
rejimlere) inanıp güvenirken, inkârcı (lider ve sistemlerin), Allah’a iman edenlerden daha doğru ve
değerli bir yolda olduklarını söyleyerek Allah’ın lanetini hak etmektedir.”344
Temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına uygun, adil ve aydınlık bir döneme davet eden
liderlere hakaret ederken, deccalizmin kiralık adamları olan karanlık kafalı zalim yöneticilere hürmet gösteren
bilgin ve bel’amlar, maalesef böylesine hamiyyet ve haysiyet yoksunu kimselerdir.
Bunlara, “niçin Yahudi ve Hıristiyanlara ve marazlı masonlara tabi ve taraf oluyorsunuz?” diye
sorulduğunda ise cevapları: “Başımıza bir felaket gelmesinden ve şartların aleyhimize dönmesinden
korkuyoruz”345 şeklindedir. Yani Allah’tan ziyade, zalim kullardan ve şeytani oluşumlardan korkulduğu ve
kalplerindeki bu kuşku yüzünden onlara köle olunduğu itiraf edilmektedir.
Bu tiplerin sürekli iman ve ihlâs edebiyatı yapmaları, takva ve teslimiyet nutukları atmaları ise, kirli
özlerini ve gizli yüzlerini örtmeye yöneliktir.
Kâfir ve facir de olsa, güçlü ve yetkili olanlara karşı duyulan bu eziklik ve kölelik tavrı, İslami ve insani
amaçlarla yola çıkan teşkilat ve cemaatler içerisinde de görülmektedir.
Kendi aralarındaki samimi ama fakir ve zayıf kimseleri, basit hataları yüzünden bile tenkit ve tahkir
ederler. Sadakat ve gayret ehli de olsalar, rütbesiz ve yetkisiz kimselere yapılan hakaret ve haksızlıkları
normal ve doğal karşılayıp tepki vermezler.
Çünkü “Güçlü ve yetkili olan, her halde ve her yerde haklıdır” şeklindeki müşrik mantığından
kurtulabilmek kolay değildir.
Bu nedenle, davaya açıkça zarar veren ve hıyanet eden... Eline geçen imkân ve fırsatları camianın
hayrına değerlendirmeyen... Lideri ve Ona olan güveni istismara yeltenen, bazı marazlı ve art maksatlı
kimselerin yanlışlarına ve yamukluklarına kılıf uydurma hastalığı devam etmektedir. Bu küflü cahiliye
kültürüne göre; “Bir yanlışı zavallı ve zayıf kimseler yaparsa günahtır. Ama aynı hatayı seçkin ve zengin biri
yaparsa hikmeti vardır!” mantığı geçerlidir.
Oysa Müminlere emredilen sadece “iyilik ve takva konusunda yardımlaşmaktır. Günah işlemek ve
haddi aşmak (görev ve yetkilerini kötüye kullanmak) hususunda yardımlaşmak ise yasak
edilmiştir.”346
Çünkü açıkça inkâr eden kâfirlere itaat haram kılındığı gibi, dini ve davayı istismar ettiği bilinen
münafık kimselerin haksızlık ve yanlışlıklarına itaat etmekte gereksizdir.347
Her haklı davada benzerleri görülen bu marazlı tipler: “Allah elçisinin (sürekli) yanında bulunan
(Ona tam bir teslimiyetle bağlanan ve savunan fakir ve yetkisiz kimseleri kastederek “Bunlar için
hiçbir harcama yapmayın, (ekonomik ve sosyal yardımda bulunmayın, adam yerine koymayın ve
sahip çıkmayın ki liderin etrafından) dağılıp gitsinler”348 diyerek, sadık ve samimi insanları davadan
soğutmaya ve hizmet yollarını tıkamaya çalışırlar...
341

Nisa: 139
Maide: 63
343 Nisa: 60-61
344 Nisa: 51-52
345 Maide: 52
346 Maide: 2
347 Ahzap: 1
348 Münafikun: 7
342

135

Bu ihlâssız ve insafsız davranışlarına şahit olan pek çok insan ise “Bunlar yetkili ve etkili konumdadır.
Samimi ve verimli de olsa, zayıf ve sahipsiz kimseler için bu önemli şahsiyetlerle arayı bozmaya değer mi?”
şeklindeki nefsi ve cahili bir düşünceyle, haksızlıklara seyirci kalmakta, hatta bazıları güçlü olana yaranmak
için güçsüz mazlumlara karşı tavır takınmaktadır.
Oysa: “Her kim (İslam’a ve insanlığa yararlı bir işe, haklı ve hayırlı bir kişiye) güzel bir aracılıkla
şefaatçi (ve yardımcı) olsa, ondan (kazanılacak sevaptan) kendisine de bir hisse vardır.
Ve her kim de (Millete ve memlekete zararlı girişimlere, dine ve davaya aykırı işlere) kötü bir aracılıkla
şefaatçi( ve yardımcı) olsa ondan (hasıl olarak günahlardan) da kendisine bir pay vardır.”349
Evet iyiliği de, kötülüğü de “sebep olan (veya aracılık yapan) aynen işleyen gibi (sevap veya
günah kazanmakta)dır.”350
Her nerede ve ne şekilde olursa olsun, “haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” hadisinin
tehdidinden sakınmalıdır.
“Firavun kavmini hafife aldı ve küçümsedi. Onlar da kendisine itaat edip (boyun eğdi)ler”351
ayetiyle bildirilen köle psikolojisinden ve aşağılık kompleksinden kurtulmaya, İslami şuurumuzu ve insanlık
onurumuzu korumaya çalışmalıdır.
Bu konuyu Üstat’tan uyarladığım dizelerle bağlayalım:

DAVA ERLERİ
Gerçekte gönlünün fezasındalar
Görünürde, sürünme ezasındalar
Hizmet ve zahmette önde koşarlar
Rütbe ve nimette yedek azasındalar
Yıldızları, tesbih tesbih çeker de
Cemaatte, arka saf hizasındalar
İçine nefis karışan ibadetlerin
Birbiri ardınca kazasındalar
Rabbine verdikleri ahdi unutmaz
Hep, Ezel senedinin imzasındalar
Günahla kirlense, özler ve sözler
Sürekli gözyaşı cezasındalar
Hayat bir resimdir, türlü renklerde
Onlar ise, hakikatin beyzasındalar
Cennet arzusu, cehim korkusu, güzel
Ama sadıklar, Allah’ın rızasındalar
Kimileri erken uçar, kelebek gibi
Kimi ipek yapmak için, kozasındalar
349

Nisa: 85
Hadis
351 Zuhruf: 54
350

136

Mümin, Hak rızasına, hayır yarışında
Münafıklar ise, menfaat bozasındalar
O erler ki, teslim olmuş, tevhit gereği
Gafiller, senlik-benlik nizasındalar
Bu erlere bir selam, saadet kazandırır
Ama veren bulunmaz, azın da azındalar!
Cihatsız cennet satar, zamane hocaları
Ve bir avuç gariban, dava tasasındalar

 NİÇİN VE NASIL ÇALIŞACAĞIMIZI KAVRAMAK
1- Her şeyden önce kendi onur ve özgürlüğümüzü kazanmak için çalışmak zorundayız. Çünkü gayret
etmeyen bir toplum ezilmekten ve sömürülmekten kurtulamayacak, adalet ve hürriyete layık olmayacaktır.
2- Aile efradımızın haklarını ve huzurunu korumak için de gayret etmek zorundayız. Çoluk
çocuğumuza yaşanır bir dünya düzeni miras bırakmak, ancak çalışmakla mümkün olacaktır.
3- Dünyalık huzur ve saadetimizi sağlamak maddi ve manevi varlıklarımıza sahip çıkmak için de
mutlaka gerekli çalışmaları yapmalıyız. Aksi halde zalim ve hakim güçlerin sömürüsünden ve ezilmekten
kurtulmak imkânsızlaşacaktır.
4- Milletimizi tüm Müslümanları ve mazlumları her türlü saldırı ve sefaletten kurtarmak için de siyasi
cihada mecbur ve mükellef bulunmaktayız. Ekonomik, askeri ve teknolojik bir güce ve üstünlüğe sahip
olacak yeni bir medeniyeti kurmaktan ne kendimize ne de mazlum kimselere yardım etme fırsatımız
bulunmayacaktır.
5- Hepsinden önemlisi kulluk görevimizi yapmak, Allah’ın rızasına ulaşmak cenneti ve ebedi saadeti
kazanmak için de bu hizmetlere sorumlu tutulmaktayız. Zira cennetin fiyatının can ve mal ile fedakârlık
olduğu ayetlerle açıklanmaktadır.
Şimdide hizmetimizin temeli olan “tebliğ ve tanıtma” vazifemizi yaparken dikkat edeceğimiz
esasları sıralayalım;
1- Teşkilat adına görevli ve yetkili birisi olarak davete ve sohbete katılmalı ve kendimizi tanıtmayı
unutmamalıyız.
2- Artık ülkemizde milli iradenin iktidar olacağını, bunun etkisi ve katkısı ile kurulacak hükümetlerin
bütün insanlarımızın her türlü haklarını savunacak ve sağlayacak çok önemli proje ve programlara sahip
olduğunu vurgulamalıyız.
3- İnsanların şahsi ve ailevi sorunlarını tespit etmeli onları sahiplenmeli, samimiyetle ilgilenmeli ve
yakınlaşmalıyız.
4- Aramızdaki bazı görüş ve yaşayış farklılıklarımıza rağmen, ortak ve benzer yönlerimizin çok daha
fazla olduğunu vurgulamalı ve inandırıcı olmalıyız. Demokrasi ve insan hakları konusundaki samimi
düşüncelerimizi ortaya koymalıyız.
5- İnsanlara karşı selam, sevgi ve saygıyı devamlı sürdürmeli ve hiçbir bahane ile alakayı
koparmamalı ve küskün dolaşmamalıyız.
6- Fazla rencide ve rahatsız etmeden muhataplarımıza manevi sorumluluklarını ve bir gün hesaba
çekilecekleri gerçeğini hatırlatmalıyız.
7- Mümkün olduğu kadar misafirlik gibi vesilelerle, ailevi bağlar kurmalı ve özel dostluklar
oluşturmalıyız.
8- İnandırdığımız ve davamıza bağladığımız kimselerin mutlaka üye kaydını yapmalı, üyelerimizi
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devamlı takip ve kontrol altında tutmalı ve başıboş bırakmamalıyız.
9- Özellikle Milli basına ve seviyeli yayınlara abone olmasını ve okunmasını sağlamalıyız. Bunun
yanında sağlam ve samimi televizyon kanallarının izlenmesini sağlamalıyız.
10- Münasip görülüyorsa seviyeli bir sohbet halkasına katılıp ibadet ve takva disiplini kazanmasına
yardımcı olmalıyız.
11- Çevresi ve ağırlığı olan kimseleri, durumuna göre istişare üyesi, özel danışman, müfettiş gibi resmi
veya özel görevlerle onurlandırmalıyız.
12- İslami tebliğde münakaşa ve mücadeleden kesinlikle sakınmalı, nefisleri devreye sokmamalıyız.
Münakaşaya dönüştüğü yerde sohbeti bırakmalıyız.
13- Kendimize yapılan hareket ve haksızlıklar karşısında bile, nefsi müdafaaya kalkışmamalı ve karşı
tavır almamalıyız.
14- Kötülüklere karşı iyilikte bulunmalı, güzel söz konuşmalı, kaba ve kaçırıcı tavırlardan sakınmalıyız.
15- Yaşayışımız ve örnek ahlakımızla herkesi davamıza ısındıran bir kişiliğe sahip olmalı, özümüzle
sözümüzü ve dilimizle halimizi uyuşturmalıyız.
16- Komutan, kahraman, başkan, mürşit gibi, insanların önem verdiği ve büyük bildiği kimseler
hakkında kötü ve kırıcı konuşmamalıyız.
17- Davaya kazandırdıklarımızı, birdenbire ağır yüklerin ve zor hizmetlerin altına sokmamalı ve onları
usandırmamalıyız.
“Sevdirin nefret ettirmeyin, kolaylaştırın zorluk göstermeyin” mealindeki hadisi şerife uygun
davranmalıyız.
18- Cenaze, taziye, bayram, nişan, düğün, hasta ziyareti gibi durumları mutlaka değerlendirmeli,
tanışmak ve tebliğde bulunmak için fırsat kollamalıyız
19- Ne teşkilat mensuplarına nede muhataplarımıza hizmet ve gayretlerimizden dolayı asla minnet
etmeye, üstünlük taslamaya ve fazilet gösterişine girişmeye kalkışmamalıyız.
20- Sözlerimizi güncel örnek ve olaylarla ve ilgi çeken konularla açıklamalıyız.
İnsanların ilgi ve ihtiyaç kapılarını tesbit etmeli, oradan yaklaşmalı, merak ettiği konularla ilgili çözüm
ve çarelerimizi sunmalıyız.
21- Ülkelerimizde ve yeryüzünde gelişen olayları takip etmeli ve bunları doğru yorumlayarak insanlara
aktarmalı ve bizi hangi yönden ve nasıl etkileyeceklerini anlatmalıyız.
22- Milli Görüşün katıldığı koalisyon hükümetleri dönemindeki başarılı ve hayırlı hizmetlerini ve
Belediyelerdeki üstün ve örnek gayretlerini özellikle hatırlatmalı ve hükümet olunca neler yapabileceğimizi
takdir etme imkânı sağlamalıyız.
23- Bazı acı gerçekleri ve olumsuz hareketleri dile getirmek yanında toplumun umut ve heyecanını diri
tutmalıyız.
24- Konuşmalarımızda Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Sağcı-Solcu, Laik-Dindar gibi hassas dengeleri dikkate
almalıyız.
25- Adil düzenin temel esaslarını, ana başlıklar halinde ve insanımızın seviyesinde anlatmaya ve bu
günkü uygulamalarla karşılaştırıp farkını ve üstünlüğünü kavratmaya çalışmalıyız. Yani artık iktidara yürüyen
bir teşkilat olarak, sadece dertleri ve problemleri sıralamakla yetinmeyip kendi çözüm ve çarelerimizi de
mutlaka ortaya koymalıyız.
26- Teşkilat içi sorun ve sıkıntılarımızı dışarıya asla yansıtmamalı ve hele özel konuları tartışmaya
açmamalıyız.
27- Kendi konuşmamızın yararsız ve yetersiz olacağı yerlerde hocalarımızın bilgilendirici ve birleştirici
bantlarını izletmenin veya özellikle seçilmiş yazıları okumamanın daha etkili olacağı unutulmamalıdır.
28- Milli Görüşçülerin bütün insanlarla,
a) İslam kardeşliği b) İnsan sevgisi çerçevesinde olumlu ve ılımlı ilişkiler kurmak, her din ve
düşünceden insanlarla birlikte ve barış içinde yaşamak ve bütün insanların can, mal ve namus emniyetini,

138

din ve düşünce hürriyetini sağlamak ve bunlara saygı duymak amacında ve arzusunda olduklarını sık sık
vurgulamalı ve bu durumu hoş görülü tavırlarımızla ispatlamalıyız.
29- Kötü niyetli insanların niçin hakka ve adalet nizamına karşı çıktıklarını şu ayetlerle izaha
çalışmalıyız.
a) İnat, enaniyet ve taassub yüzünden352
b) Dünyalık makam ve menfaat yüzünden353
c) Hile rejimlerinin ve sahte şöhretlerinin elden gitme korkusu, gurur ve kibirleri yüzünden354
Süper güçlerden ve zalim idarecilerden korkaklıkları ve iman zayıflıkları yüzünden355
30- Denenmiş ve başarısızlığı belirlenmiş partilere ve zalim yönetimlere taraf olmanın acı sonunu ve
manevi sorumluluğunu ise şu ayeti kerime ışığında açıklamalıyız.
a) Sebe suresi ayet: 31–32
Müstazaf (zayıf bırakılan) halk tabakasının, müstekbir (kibirli ve zalim) yöneticileriyle biri birini
suçlamaları...
b) Bakara suresi ayet: 166–167
Kendilerine tabi olunan batıl kafalı liderlerin, peşlerine takılan kimseleri, kıyamet günü bırakıp
kaçmaları...
c) Ahzap suresi ayet: 67–68
Bazı saadat (din adamlarıyla) Kübera (devlet büyüklerinin) safdil ve gafil insanları sapıtmaları...
d) Nisa suresi ayet: 85
Millete ve memlekete yararlı işlere ve hayırlı kişilere güzelce yardımcı ve destek olanların onların
sevabını,
Zararlı ve şerli hareketlere ve kötü kimselere yardımcı olan ve arka çıkanların da onların bütün
günahlarına ortak olacağını vurgulamalıyız.
31- İnsanları aslında kötü olmadıklarını, çoğunun bilerek ve isteyerek günaha bulaşmadıklarını, ancak
kötü yönetimlerin ve zalim sistemlerin tahrik ve teşvikiyle bozulduklarını anlatmalı, yani karşımızdaki
kişilerden ziyade kötü yöneticileri ve hükümetleri suçlamalı ve sorgulamalıyız .
32- Davamız ve kurmaylarımız hakkındaki iftiraların nerelerden ve hangi nedenlerden kaynaklandığını
ve daha önce yapılan bu tür iddia ve isnatların nasıl aklandığını ve yalan çıktığını, ikna edici örnekleriyle
ortaya koymalıyız...
33- Milli ve şuurlu bir hükümetten kimlerin ve niçin korktuklarını ve refahı koalisyon dışı bırakmak için
hangi oyunlara ve piyonlara başvurduklarını net ve kesin ifadelerle anlatmalıyız.
34- Biz Milli Görüşçülerin laiklikten de öte bir din ve fikir özgürlüğüne sahip ve saygılı olduğumuzu, bu
günkü demokrasilerden bile ileri, halkın katılımıyla gerçekleşecek bir yönetimi arzuladığımızı ve
hazırladığımızı samimiyetle vurgulamalıyız.
35- Kasıtlı olarak yanlış öğretildiği ve insanlarımız ürkütüldüğü için “Şeriat” gibi kelimeler yerine daha
yumuşak ve kapsayıcı olan “İslam” gibi kavramları kullanmalıyız... Bu noktada din istismarından özellikle
kaçınmalı, konferans ve konuşmalarımızı “cami vaazı” havasından kurtarmalıyız.
36- Bugünkü kanun ve kurumlar karşısında suçlu düşecek ve sıkıntı çekecek lüzumsuz konuşma ve
kahramanlıklara kalkışmamalıyız.
37- Kendi nefislerimizi ve fanatik taraftarlarımızın heveslerini değil, bizi tanımayanları ve yanlış
tanıyanları tatmin etmek ve kazanmak için konuşmalıyız.
38- Sözlerimizin yeterli, tutarlı doğru ve yerinde olması kadar yüz hatlarımızın ve tavırlarımızın da tatlı
ve yumuşak olmasına çalışmalıyız. Kaba ve haşin davranışlardan kaçınmalıyız.
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39- Konuşmalarımızda ihlâslı ve insaflı olmalıyız. Yani karşımızdakini kırmak, hırpalamak, ona
üstünlük satmak ve bilgiçlik taslamak gibi nefsanî davranışlardan uzak durmalı ve bir insanı hayra ve
hizmete yöneltmenin mutluluğuna talip olmalıyız.
40- Ülkemizdeki “Din istismarcısı gericiler”le, “Laiklik ve Atatürkçülük istismarcısı kesimler”in perde
arkasındaki iş birliğine dikkat çekmeli, despotizmin ve rantiyeciliğin devamı için nasıl birlikte hareket ettikleri
ve bu istismarcılara alet olunmaması gerektiğini canlı ve çarpıcı örnekleriyle açıklamalıyız.

 DİLSİZ ŞEYTANLIK: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSMAK
Milli Görüş hareketini tabii Liderinden koparmayı ve temel prensip ve hedeflerinden saptırmayı
amaçlamak gibi, kalemizi içten çökertmeğe ve davamıza zarar vermeğe yönelik gizli girişimleri ve tehlikeli
gelişmeleri fark eden bir insanın, bunları yetkililere ve güvendiği hizmet erlerine hatırlatması ve muhtemel
fitnelere karşı camiayı uyarması, hayati bir görevdir, dini ve vicdani bir vecibedir. Bu durum nefisleri okşanan
ve öne çıkarılan kimselerin kendine gelmesi için de hayırlı ve gereklidir. Herkesin bizim gibi düşünmesini ve
bizim çizgimizde hareket etmesini beklemek elbette yanlış ve yersizdir. Ama hiç kimse de hayrına ve
yararına inanmadığı bir davaya girmemeli ve bulunduğu yerde samimiyet göstermelidir.
Ancak, çok özel bir çerçevede kalması ve konuşulması gereken bu sinsi nifak hareketlerini, açık
düşman olan çevrelerin aleyhimize kullanacağı şekilde, zamanı ve zemini gelmeden gazete sütunlarına ve
TV. Ekranlarına taşımak ise doğru değildir. Ve hatta bazıları bu işin "bilgiçlik taslamak, farklılık fantazisini
ispatlamak ve kuru kahramanlıklarla gündemde kalmak için" yapıldığını zannedecektir. Yanlış ve yararsız
bulduğum bu konudaki yayınlar ve yazılarla hiçbir ilgimin olmadığı da bilinmelidir.
Ama ne var ki "Filan kişiler güçlü kimselerdir. Camiamızda sivriltilmiş şahsiyetlerdir, bunların
yanlışlarını hatırlatırsam suçlanırım, dışlanırım... Düşüncesi ve endişesiyle, fesat senaryolarından figüranlık
yaptırılan tipleri, en azından sohbetlerde ve aklı yetenlere hatırlatmamak da yine ağır bir vebaldir ve insanı,
"Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan" durumuna düşürecektir.
Davamızın bünyesine ve hatta beynine sızmaya çalışan gizli marazları ve mikropları fark ettiği halde
kınanmak ve dışlanmak endişesiyle haber vermemek, Mü'minlik sıfatına ve sorumluluğuna uygun değildir.356
Dava adamı gerekirse, davasının hatırına, bir zaman için suçlanmaya ve sataşılmaya da göğüs
gerecektir. Zira belli isimleri parlatan ve piyon olarak kullanmaya çalışan etkili merkez ve mekanizmalar, bu
oyunlarını anlayan ve camiasını uyaran kişilerin aleyhine de karalama kampanyası başlatacak ve önce kendi
teşkilatının ve camiasını gözünden düşürmeye gayret edeceklerdir.
Sultan Fatih'in Hocası ve aynı zamanda büyük bir tıp otoritesi olan Akşemseddin Hz.leri "Maddet-ül
Hayat" kitabında ve belki tarihte ilk defa, bulaşıcı hastalıkların, şimdi mikrop denen gözle görülmeyen, çok
küçük, canlı kurtçuklar tarafından yapıldığını ve yayıldığını söylediği zaman, herkes ona karşı çıkmış ve
kafadan konuşmakla suçlanmıştı... Bunca alim, bunca bilgin bilmiyor da sen nasıl fark ettin? diye
çıkışıyorlardı.
Bugün de Milli Görüş hareketinin bünyesine ve beynine bir virüs gibi sızmaya çalışan çevreleri fark
edip camiamızı, Siyonist senaryolarına karşı uyarmak isteyenler, maalesef aynı akıbete uğramaktadır. Ama
davayı dert edinenler buna katlanmak zorundadır. Gece yarısı bütün mahalleyi yakmak üzere "Ağaçları
suluyoruz" diye her tarafa benzin serpildiğini gören bir insanın, tek tek evlerin kapısını çalması, telefonlara
sarılması ve mahalleyi uyarması lazımdır. Belki, "Ne istiyorsun, niye bizi rahatsız ediyorsun, niçin uykumuzu
kaçırıyorsun?" diyenler çıkacak ve bu yüzden hakarete uğrayacaktır. Ama olsun, böylece mahalle
yanmaktan kurtulacaktır. Hıyanet kokan girişimleri haber verenler, en azından "Din nasihattir... Allah için,
kitabı için... Ve inananların Lideri için... (sahip çıkmaktır)" emrine uygun davranmış, din ve dava gayretini
ispatlamış olacaktır.
Hiç değilse "Gördüğü halde eliyle düzeltmediği bir kötülük ve fesatlığa, diliyle karşı çıkmış" olmanın
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sevabını ve şerefini kazanacaktır.
Yani Allah'ın rızasını ve davasının hatırını gözetenler, böylesi sıkıntı ve saldırılara bir zaman
mecburen katlanacak, ama sonunda onlar haklı çıkacak ve kazanacaktır.
Biz başka Müslümanları ve farklı sahada hizmet yapanları dışlamak ve suçlamak gibi bir yanlışlıktan
her zaman sakınmışızdır. Ancak bizim itirazımız, içinde bulunduğu hizmet ve hareketi şahsi ve siyasi
çıkarlarına alet etmeye ve hatta davasına hıyanet etmeğe kalkışanlaradır. İşte bu tipleri tanıyanlara ve
gerçek yüzlerini ortaya koyanlara karşı saldırılar ve karalama kampanyaları yoğunlaşmaktadır.
Bakınız Hz. Meryem, Cebrail Aleyhisselâmın üflemesi sonucu Hz. İsa'ya anne olmakla, ismi Kur'an'da
bir sureye verilmek ve ebediyen hayırla anılmak gibi büyük bir şerefe ve şöhrete sahip olacağı halde, doğum
zamanı yaklaştığında "Keşke daha önce ölseydim, böylece unutulup gitseydim (de insanların bana
yapacağı iftira damgasını yemeseydim)"357 diyordu. Çünkü, sadece tam akıl ve iman sahiplerinin
kabulleneceği bir gerçeği insanlara anlatmakta zorlanıyordu... Ve tabi "Mutlu son Muttakilerin olacaktı..."
Ve yine Hz. Yakup AS. "Eğer bana bunamış demeyecekseniz, emin olun ki ben, hala Yusuf'un
kokusunu alıyorum" diyordu. Halbuki herkes Hz. Yusuf'un yıllar öncesinde öldüğüne inanıyordu. Ve
çevresindekiler kendisine "Vallahi sen eski şaşkınlığını devam ettiriyorsun" diyordu.358
Ama o tek de kalsa gerçeği söylüyordu ve ekliyordu...
"Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum. Ve ben, Allah tarafından (özel bir anlayışla)
sizin bilmediklerinizi biliyorum."359
Ve her asırda ve her toplumda, kalabalıkların ortak itirazı şuydu:
"Hiç birimizin görmediği ve fark etmediği, şeyleri bu adam nereden biliyor?.. Öyle ise mutlaka
uyduruyordur... Ya bunamış veya reklam olmak istiyordur."
Bugün Milli Görüş davasına ve O'nun şahsi manevisi olan Zata karşı girişilen gizli ve kirli oyunları ve
piyonları fark edip kendi insanımızı uyarmaya çalışanlar da aynı hücumlara ve hezeyanlara muhatap
olmaktadır.
Bunlardan Adana'da misafir kaldığı evde, "Siyasi Cihat, İtaat ve Sadakat" konularını ve "Liderimizin
farklı kesimlerde yaptığı alt yapı hazırlıklarını ve içimizde başlatılan gizli fesat çalışmalarını anlatan bir
kardeşimize, bazıları "Sen bunları kendin uyduruyorsun ve yalan söylüyorsun" diye karşı çıkıyor ve
inanmıyor... Bu iftiranın verdiği üzüntü ile uyuyamayan kardeşimiz, teselli bulmak ümidiyle 3-4 kere kalkıp
abdest alarak iki rekat namaz kılıyor ve Kur'an'ı açıyor ve hayret! her seferinde Kur'an'ın farklı surelerinde
bulunan aynı mealdeki ayetler karşısına çıkıyor.360
"Yoksa sana "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki eğer bunları ben uydurmuşsam, Allah'tan gelecek
cezaya karşı sizin bana hiçbir faydanız olamaz. (ama) O, sizin gösterdiğiniz ahmaklık ve taşkınlığı çok iyi
bilendir. Ve benimle sizin aranızda şahit olmak üzere Allah kâfidir."361
Hele bir hatırlayın...
Bir zaman, Milli Selâmet partisinde genel başkanlığa oynayan ve bu maksatla 77 kongresinde ayrı
liste çıkaran, daha sonra ANAP'laşan ve STAR TV.nin Kırmızı Koltuk programında, "Ben İsrail'in
öncülüğünde kurulacak olan bir Ortadoğu ortak pazarını destekliyorum ve bu oluşuma Türkiye'nin de
katılmasını uygun görüyorum" diyerek ayarını ortaya koyan bir kişi hakkında, en kahraman bilindiği ve baş
tacı edildiği dönemlerde, onunla ilgili yapılan uyarılarımız ne kıyametler koparmıştı... Ve bu gerçekçi tesbit ve
tavsiyeleri yaptığımız için "Haddini aşmakla ve iftira atmakla" suçlanmıştık ne oldu?!. O sahte
kahramanlarımız bugün hangi kulvarda koşmaktadır?
Ve yine, şeyhliği şahlık zanneden ve Hocamıza karşı hıncını ve hırsını ömrünün sonuna kadar
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sürdüren362 birisinin, yanlış ve yamuk çıkışlarına karşı, camiamızı vaktinde uyarmaya çalışmış, ama bu
gerçeği hatırlattığımız için maalesef ağır biçimde suçlanmış ve saldırıya uğramıştık... Peki sonunda kim haklı
çıktı?..
"Koyu Şeriatçı, Radikal İslâmcı ve İrancı" diye ortaya çıkıp Türkiye ve Avrupa Milli Görüş bünyesinde
büyük tahribatlar yapan kişilerin gizli niyetini ve mahiyetini söylediğimizde, ilk başta şiddetle karşı çıkan ve
kınayanlar, sonunda acı gerçeklerle baş başa kalmadı mı?..
Bunun gibi "Cebrail parti kursa peşine gitmem." deyip ama, Türkiye'de mason ve Komünist siyasilerin,
A.B.D. de Abromowitzlerin arkasına düşen, Hahamlarla, Papazlarla görüşüp, Milli Görüş Liderine tenezzül
etmeyen bir Hoca hakkında, yıllar öncesinden yapılan hatırlatmalarımıza önceleri aklı yatmayanlar, nihayet
gafletten uyanmadı mı?
17 Eylül 1997 Tarihli gazetesinin baş yazısında, "Erbakan'a, Anti Refah lobisinin (Siyonist cephenin)
büyük ihtiyacı olduğu bir gerçektir." Diyecek ve Erbakan'ı İslâmi gelişmelerin önündeki en büyük engel gibi
gösterecek ve "Erbakan'dan kurtulacağı için Refah partisinin kapatılmasını hayırlı görecek" kadar şaşırmış
dili bozuk bir adamın, asıl niyetini ve tiyniyetini yıllar öncesinden haber verenlere, belki önceleri kuşkuyla
bakıldı, hatta karşı çıkıldı... Ama geç de olsa bu parazit tiplerin gerçek ayarı sonunda izan ve irfan ehlince
anlaşılmadı mı?
Ve şimdi, Milli Görüşü tabii liderinden koparmak ve tarihi hedefinden saptırmak üzere hazırlanan, çok
ciddi ve çok geniş çerçeveli yeni bir nifak senaryosunu fark ederek camiamızda şuurlu ve sorumlu bilinen
bazı kimselerin dikkatini çekmeye çalışanların samimi ikazlarına karşı bu denli sert ve ters tepki gösterenler
ve insanımızı yanlış yönlendirenler, bu ağır vebalin altından nasıl kalkacaklardır? Ve unutulmasın ki zamanla
her şey ortaya çıkacaktır. Çünkü zaman her şeyin ilacıdır. Tekrar hatırlatalım ki, herkesin aynı görüş ve
girişimler içinde olmasını beklemek yanlıştır ve yararsızdır. Ama doğru olan herkesin kendi yetenek ve yetkisi
istikametinde çalışması, başka hizmetleri ve şahsiyetleri karalamaktan veya fesatçı ve fırsatçı tavırlardan
uzak durulmasıdır.
Evet, nasıl ki bir organdaki kanser hücrelerini teşhis ve tespit edebilmek özel bir ilim ve ihtisas işidir.
Öyle herkesin hatta her hekimin bunları bilmesi mümkün değildir.
Ve bir hastasında kanser hücrelerini fark eden doktorun "Aman hasta üzülüp kırılmasın, yakınlarının
morali bozulmasın, ortalık karışmasın" gibi düşüncelerle bu durumu gizlemesi nasıl çok tehlikeli sonuçlara
sebep olabilirse, bunun gibi hayırlı bir hareketin bünyesinde görülen gizli virüsleri fark edip de haber
vermeyenler, ileride teşkilat içerisinde oluşacak kanserleşmenin ve kangrenleşmenin sorumluluğuna ortak
oluyor demektir.
Ve unutmayınız ki "Bizim merakımız zafer bayramı, Allah'ın muradı ise "Kulların imtihanı"dır. Cenab-ı
Hak, sadakatin sahtekarlıktan, samimiyetin riyakarlıktan, gayret ve hizmetin kolaycılıktan üstün olduğunu
mutlaka gösterecektir. Ve tabi “helva olmak isteyenler koruğun başına gelenlere sabredecektir. "Men sabere,
zafere" evet, sabreden, belki bir zaman ezilecek, ama sonunda zafere erişecektir.
"Her kim ona (Dinine ve davasına sahip çıkana) ne dünyada ne ahirette Allah'ın asla yardım
etmeyeceğini (ve zafere eriştirmeyeceğini) su-i zan (ve temenni) ederse... (Bu hainlik ve hasedinden
dolayı) tutup tavana bir ip atarak (Boğazına taksın) sonra da (ayaklarını yerden) kessin (de intihar
etsin) ve hele baksın, acaba bu hilesi öfkesini giderebilecek mi? (Yani hırsından ve hıyanetinden
çatlasa da Allah dostlarına zafer verecektir.)"363
Bu arada "İyi de, bu gerçekleri ortaya koyanlar ve dava için çırpınanlar ne kazandılar?.. Bir çok makam
ve menfaatlerden hep mahrum kaldılar... Neye yaradı, devamlı dışlandılar, suçlandılar..." diyen dostlarımıza
ise, Mevlâna'dan bir misalle cevap verelim:
"Çiçekleri koklamak ve okşamak üzere, gül bahçelerine uçuşan bülbülleri gören birileri "Bunlar otlamak
için oralara giriyor" derlerse şaşmayınız. Çünkü onlar güllerin koklamak için değil, otlanmak için olduğunu
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zannederler."
Konuyu bir şiirle kapatalım:
Hakaret çamurları silinip gider,
Adalet yağmurları, yağdığı zaman.
Çekilen zahmetler, hep rahmete döner,
Beşaret İsa'ları doğduğu zaman.
Bugün sevenlerin, bak yarın söverler,
Bugün el öpenlerin, bir gün döverler.
Devran dönerse, alkışlayıp överler,
Sadakat, hıyaneti kovduğu zaman.
Buruk hatıralara döner, acılar,
Dalgalar durulursa, diner sancılar.
Tek tek, ortaya çıkar, tüm yalancılar,
O doğruluk güneşi, doğduğu zaman.
Her yazdığın ayrı bir olay, Ahmedim,
Sen haklı ol gerisi kolay, Ahmedim.
Pis bakıra ne yapsın kalay, Ahmedim,
Bir bozuk madeni pas, tuttuğu zaman.
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ARAÇLARI AMAÇ YERİNE KOYMAMALIDIR
Amaç İnsan’dır, Parti Araçtır.
Vatan ve Millet Amaç; Demokrasi ve Laiklik Araçtır.
Kalıcı olan ve değişmez özelliği taşıyan inancımızın temel esaslarıdır. Ve insanımızın ihtiyaçlarıdır.
Zamanın şartlarına ve standartlarına göre bu temel esaslara uygun olarak yapılan kanun ve kurumlar için
ise, “değişme ve gelişme” kaçınılmazdır.
Ve yine bu insani hedeflere ulaşmak üzere ülke ve bölge şartlarına göre kurulan ve hizmet yolunda
kullanılan, dernek, dergi, vakıf ve parti gibi oluşumlar ise nihayet birer araç durumundadır ve asla amaç
haline sokulmamalı ve hele “kutsal” yerine konulmamalıdır.
"Siz iyiliği emredip (yürütecek), kötülüğü de men edip (önleyecek bir düzeni kurmak üzere
çalıştığınızdan ötürü) insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz"364 ayetinde de ifade
buyrulduğu gibi, biz sadece kendimizin, ailemizin, yakın çevremizin veya tarikat ve parti üyelerimizin değil,
hatta yalnız Müslümanların da değil, bütün insanların haklarını ve hürriyetlerini koruyacak ve kimden gelirse
ve kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü zulme ve sömürüye mani olacak güçlü ve güvenilir bir düzeni.
kurmaya memur ve mecburuz...
Bu amaca ulaşmak üzere oluşturulan çeşitli organize ve otoriteler sadece birer araçtır...
Bunlar amaç yerine koyulunca, sadece kendi mensuplarına hizmet eder bir konuma gelmekte ve
haliyle yozlaşma ve kokuşma başlamaktadır. Bu anlamda siyaset ve Parti de çok önemli ve özellikli bir
araçtır. Asıl amaç ise ülkemizde ve yeryüzünde barış ve adalet düzeni kurmak ve uygulamaktır. Zira, Adil bir
Düzen, yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın ihtiyacıdır. Böylece İlayı Kelimetullah gerçekleşecek ve
Rabbımızın rızasına erişilecek ve insanlar huzur ve hürriyete ulaşacaktır.
Haklı ve hayırlı bir amaçla kurulan Parti, vakıf, dernek ise inancımıza ve insanımıza hizmet için
kanuni kurum oluşturmak, gönül erlerini organize etmek, eğitmek, denemek ve geleceğe hazırlamak
gibi çok önemli fonksiyonlar üstlenen bir araç konumunda ve ideallerimizin kabuğu durumunda
oldukları için bunlar da bir gün ömrünü bitirecek, özelliğini yitirecek ve tarih literatürüne girecektir.
Bu tabii gelişme ve değişmeyi bir bademe benzetebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse:
Milli Nizam baharda açan badem çiçeği gibiydi... Meyve tomurcuğu oluştu ve çiçek düştü...
Milli Selamet, çağalanın yeşil kabuğu yerindeydi... O da görevini yerine getirdi ve sonunda
yarıldı ve döküldü.
Refah ise asıl özü içinde taşıyan sert kabuk benzeriydi... Önemli oluşumlara araç ve köprü
görevi üstlendi. Uzun yıllar bu fonksiyonunu icra etmiş ve hayırlı hizmetler yürütmüştü.
Artık her kesimden ve herkesin Refah' a yönelmesi ve Milli Görüş' ün iktidara yürümesi
karşısında duyulan bazı rahatsızlıklar ve sıkıntılar, bu kabuğun giderek dar geldiğine ve özünü ortaya
çıkarmak üzere ileride belki de yeni bir değişim hazırlandığına bir işarettir.
Not: Bu tespit gerçekleşmiştir. Ve şimdi hareket Fazilet'le yoluna devam etmektedir. Fazilet bile
bir kan ve kılıf değişimine uğrayabilir. (Yeni Not: Bu da gerçekleşmiş Fazilet Saadete dönüşmüştür ve
hatta Saadette de bir süzülme ve saflaşma yaşanabilir.)
Bütün hedefi ve hesabı bağlı bulunduğu tarikat, meşrep, dernek veya parti vasıtasıyla bazı makam ve
menfaatlere kavuşmak olan, veya iyi niyetle de olsa sadece kendi meşrep ve mensuplarının saadetini
amaçlayan kimselerin maddi ve manevî kazancı, bu amaçları ile sınırlı kalacaktır.
Ama Allah'ın rızasına ve insanların duasına kavuşmak üzere, onun bütün kullarına iyilikte bulunmak ve
bu maksatla yeryüzünde adil bir düzeni kurmak amacıyla yola çıkanlar dernek, vakıf, parti gibi kurumlara
sadece bir araç gözüyle bakanlar ve asıl kazancın cihat şuuru ve teşkilat huzuruyla çalışmak olduğunu
kavrayanlar elbette daha kârlı çıkacaktır.
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Yanlış anlaşılmasın. Amaçlarımıza ulaşmak için bu tür araçları hazırlamak ve kullanmak şarttır. Çünkü
vasıtasız vuslat olmayacaktır. Hatta devlet ve hükümet imkânlarını Hakkın ve halkın hizmetinde
kullanabilmek niyetiyle ve ibadet gayretiyle kurulan zahirde parti görünümündeki vasıtalar içerisinde cemaat
ve itaat disipliniyle çalışmak lazımdır. Hizmet ve mesuliyetten kaçmaya, bunlar araçtır, amaç değildir deyip
kaytarmaya asla hakkımız yoktur.
Bizim asıl vurgulamak istediğimiz parti dahil hiç bir kurum ve organize amaç haline getirilmemeli,
bunlar birer araç olarak görülmelidir. Ve İslâm bunlara göre değil, bunlar İslam'a göre değerlendirilmelidir.
Ve aynı hizmet ve hareket içindeki görüş ayrılıkları, gönül ayrılığına, kafa farklılıkları, kalp
düşmanlığına dönüşmemelidir.
Meşrep, tarikat ve dernekler için kendi bağlılarını ön planda tutmak ve sınırlı bir saha içinde kalmak bir
dereceye kadar normal görülse de, bu durum adil bir düzeni hedefleyen siyasi Parti için asla doğru değildir.
Bu hareket sadece kendi taraftarlarına bazı imkânlar sağlamak üzere kurulmuş bir parti şeklinde
düşünülmemelidir. Bu düşünce partiyi küçültür ve diğer partilerden biri durumuna düşürür.
Velhasıl, bu hareket yeni bir dünya için kabuk değiştirecek ve inşallah bu zihniyet, büyük bir
medeniyete dönüşecektir.
Zira, zaten parti bir amaç değil, sadece bir araçtır... Amaç, Allah’ın rızası, insanların duasıdır.
Ne var ki böylesi insani amaçlara hizmet eden araçların da elbette önemli ve gerekli olduğu
unutulmamalıdır.
Bu arada, parti ve benzeri kurumlar hayırlı hizmetlere birer araç olarak kullanıldığı gibi... Çok daha
önemli hazırlıkları dikkatlerden kaçırmak ve zaman kazanmak üzere de yararlanılır. Hatta içimize sızabilecek
münafık ve hain tipleri oyalamak için, gerektiğinde paravan bir kurum olarak ta faydalıdır.
Parti bir araç olduğu gibi, Laiklik ve demokrasi gibi kurum ve kavramlar da birer araçtır. Amaç: Ülkenin
bütünlük ve bağımsızlığı ve milletin huzurlu ve onurlu yaşamasıdır.
Laiklik ve demokrasiye sahip çıkmak adına, ülkemizi ve geleceğimizi tehlikeye atmak, eğer gaflet ve
cehalet değilse, mutlak hıyanet anlamı taşır.
Kur'an'da İnsan
İnsan; "Eşref-i Mahlûkat", yani varlıkların en şereflisi olarak yaratılmıştır. İnsan; "Ahsen-i takvim" e
mazhar kılınmış, yani şekil, şuur ve yetenekler bakımından en güzel kabiliyetler ve en mükemmel marifetlerle
donatılmıştır. O sıradan bir varlık değildir. Cenab-ı Hak, yeryüzünde ve göklerde olan her şeyi insan için halk
etmiş ve insanın hizmetine vermiştir.
"O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı."365
"... Sürekli olarak görevlerini yapan güneşi ve ayı size musahhar etti. Geceyi ve gündüzü
emrinize verdi.”366 Anlamında bu durumu bildiren yirmiden fazla ayet gelmiştir. Şairin:
"Ya Rab! seni aramam için beni dünyaya attın, Alemleri benim, beni de senin için yarattın" mısraları bu
gerçeği ne güzel ifade etmektedir. Allah katında bir adem, bütün alem değerindedir. Çünkü haksız yere bir
kişiyi öldüren, cümle canlıları öldürmüş gibidir.
Evet insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yani O'nun vekili ve temsilcisidir. Zaten asıl kıymeti de
buradan gelmektedir. İnsan bu dünyaya, Allah' temsil edebilecek, O'nun halifesi-vekili olabilecek büyük bir
onur ve sorumlulukla gönderilmiştir. Bu üstün şeref, meleklerin bile yetişemediği, Şeytan'ın bile
kıskançlığından isyan edip lanetlendiği bir pâyedir.
"Hani bir zamanlar, Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler de
O'na: "Orada fesat çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve
tasdik ediyoruz. (Eğer ibadet ve hizmet içinse, biz sana zaten bunları yapıyoruz) dediler. (Rabbın ise) "Ben
sizin bilmediklerinizi de bilirim" dedi.
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(Arkasından) Adem’e isimlerinin tümünü talim etti. (Varlıkların ne olduklarını, nasıl yaratıldıklarını, nasıl
kullanılacaklarını, faydalı ve yararlı yanlarını ona öğretti.) Sonra bunu meleklere sorup "Haydi bakalım şayet
teklifinizde) haklı olup yanılmıyorsanız, şunların isimlerini bana haber verin" buyurdu.
(Melekler ise mahcup olarak) "(Ya Rabbi) Seni her türlü yanlışlıktan ve noksanlıktan tenzih ve tespih
ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz, sen her şeyi hakkıyla bilensin"
dediler.
Ardından Cenab-ı Hak, insanın üstünlüğünü meleklere fiilen göstermek üzere: "Ey Adem! Eşyanın
isimlerini (hikmet ve hakikatlerini) bunlara haber ver! buyurdu."367
Bundan sonra yeryüzünde kendi zatına halife olabilecek özellik ve güzellikte yaratılan insanın
üstünlüğünü meleklere bizzat kabul ettirmek için de, Cenab-ı Hak hepsine birden Hz. Adem'e secde
etmelerini (O'na hürmet göstermelerini) emretti.
"Hani biz meleklere: "Adem'e secde edin (O'nun üstünlüğünü kabullenin) demiştik. Onlar da
hemen secde ettiler. Yalnız İblis diretti, kibirlerdi ve kâfirlerden (inatçı ve inkârcı nankörlerden)
oldu."368
Açıkça görülüyor ki insanın asıl kıymeti, onun Allah-u Teala'nın halifesi (vekili ve temsilcisi) olacak
yetki ve yeteneklerle yaratılmış olmasıdır. Eşyanın, (tabiat ve kâinatın) bütün özellik, güzellik ve gizliliklerini
araştıracak, anlayacak ve anlatacak bir ilim, hikmet ve marifetle donatılması, yani öğrenme ve öğretme
kabiliyetinin bulunması da, insanın üstünlüğüne delil yapılmıştır. Her birisi bin bir hayır ve hikmeti özünde
taşıyan canlı ve cansız yaratıklara ibret nazarıyla bakıp, bunların yüce yaratıcısını tanıyacak, O'nun
hükmüne tabi ve teslim olacak, O'nun rahmetine ve rızasına ulaşmanın hasret ve muhabbetiyle yanıp
tutuşacak ve bu aşkla hayat boyu ibadet, ilim ve iyilik yollarında koşturacak insan, elbette şereflidir. Böyle bir
insan tek başına bir kâinat gibidir. "Kim kendi nefsini tanırsa, O Rabbini de tanır" mealindeki kudsi hadis, çok
önemli gerçekleri haber vermektedir. Demek ki insan boş yere yaratılmamış ve başıboş bırakılmamıştır.
"Sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve (sonunda hesap sorulmak üzere) bize
geri gönderilip getirilmeyeceğinizi mi zannettiniz?"369
Ayetinde de haber verildiği gibi, insanın sahip kılındığı nimet ve meziyetlerin büyüklüğü oranında da;
sorumluluğu ve yükümlülükleri vardır. Çünkü insan Rabbına ibadet ve hizmet için yaratılmış370 ve imtihan
edilmek üzere iki yol arasında serbest bırakılmıştır.371
"Biz emaneti (Allah'a iman ve ibadeti, insanlığa ise hizmet ve adaleti) ve bu imtihanı kaybederse
cehennemi, kazanırsa cenneti) göklere, yere ve dağlara (ve içinde yaşayan varlıklara) arz ve teklif
ettik. (Ama) Onun yüklenmekten kaçındılar. Bu (büyük mesuliyetten) korktular. Bu emaneti sadece
insan kabullendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir.!
(Allah (cc) bu emaneti insana yüklemiş ve onu imtihana çekmiştir ki) münafık erkek ve kadınları
(ortaya çıksın ve onları) azaplandırsın. Mü'min erkek ve kadınları (da anlaşılsın ve onları)
bağışlasın."372
Ayetlerinde göklerin, yerin ve dağların, yani melekler de dahil bütün varlıkların yüklenmekten korkup
kaçtığı "iman, ibadet, adalet ve insanlığa hizmet" emanetini insanın kabullenmesi, zannedildiği gibi, onun
zalim ve cahil olduğuna değil, aksine insanın üstünlüğüne ve asaletine işaret etmektedir. Ayetin sonunda
"Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir" ifadeleri ise, "O çok kahraman ve çok gözü karadır" anlamında bir
teşbih olsa gerektir veya "Asıl bu emanete riayet etmeyenler, cahillik etmekte ve kendi kendilerine
zulmetmektedir" anlamındadır.
Çünkü herkes ve her şey imtihanı kaybetmek korkusuyla, Allah'ın arz ve teklifinden kaçarken, insan
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kendini riske atarak bu emaneti kabullenmiş ve Rabbinin iradesine kendini kurban etmiştir.
Yine ayetin sonunda ifade buyrulduğu gibi; mü'minlerle münafıklar ve müşrikler anlaşılsın, ayrılsın ve
hak ettiğine ulaşsın diye bu imtihan yapılmaktadır.
Zaten insan iki yönlü yaratılmıştır. O'nun maddesi çamurdan, manası ilahi ruhtandır. Allah (cc) insanı
balçıktan şekillendirmiş, ama ona kendi ruhundan üflemiştir.373
"Venefahtü fihi min ruhi" (Ona kendi ruhumdan üfledim...) hitabına ve iltifatına mazhar başka bir varlık
yoktur. İşte bunun içindir ki, madde ve manasını dengede tutan, ruhi özelliklerini geliştiren ve koruyan
kimseler meleklerden de üstün konuma gelmekte, Rabbiyle münasebet peyda etmekte, ama nefsinin ve
maddesinin kölesi ve hizmetçisi olanlar çamurlaşmakta, çirkefleşmekte ve hayvanlardan da aşağı
düşmektedir. Ve işte böylece: "Biz insanı en güzel biçimde halk ettik. Sonra onu aşağıların aşağısına
çevirdik"374 ayeti tecelli etmektedir. Ahsen-i takvime mazhar yaratılan insan, kıymetini bilmeyince "Esfele
safilin"e düşmektedir.
Cenab-ı Hak Zülcelâl Hazretleri'ne hakkıyla halife olabilen ve O'nu gerçekten temsil eden en büyük
şahsiyet Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizdir. Diğer nebiler ve veliler derece derece bu şerefe
mazhar olmuşlardır. Bütün mü'minler ise kendi çağlarında Allah'ın dinini ve adalet düzenini hakim kılarak ve
örnek bir medeniyetler kurarak Allah'ın hilafetini birlikte gerçekleştireceklerdir.
İslâm'ın adaletini ve insanlığın saadetini, sağlamak gayreti ve ciddiyeti bulunmayan kimseler, Allah'ın
halifesi olamazlar ve "emanetin" gereğini yerine getirmiş sayılamazlar.
Velhasıl yeryüzündeki insanlar, ya Allah'ın halifeleri veya Şeytan'ın vekilleridir.
Çünkü;
"İnsan var ki; gönlü arşı Rahman'dır
İnsan var ki; sakın, çünkü Şeytan'dır
Öyle İnsan var ki; alemlere sultandır
İnsan var ki, yiyip yatan hayvandır"
Evet, insanla hayvanın asıl farkı ve fazileti; süslü giysileri, güzel yemekleri ve son model binekleri
değildir. Çünkü en kıymetli kürkleri kutup ayıları giyinmekte, en tatlı yiyecekleri yaban ayıları tüketmektedir.
İnsanın gerçek özelliği ve güzelliği ise, onun inancı ve ahlakı ve başkalarının mutluluğu için yaptığı
fedakârlığıdır. Yaratanına hürmet, yaratılana ise merhamet etmeyen, kendi rahatı ve menfaatı için başka
insanları ezmeyi ve sömürmeyi kahramanlık zanneden... Hatta doyumsuz kazanma ve lüks yaşama hırsıyla;
hayvanları, ağaçları ve denizleri ve tüm doğal varlıkları katleden insanlar, Kur'an'ın ifadesiyle "Hayvanlardan
çok aşağı" birer canavar hükmündedir.

 OY ŞUURU, ONURLU YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİDİR
Oy vermek, yönetime katılmak demektir. Oy kullanmak, hem bir vatandaşlık görevi, hem de büyük bir
sorumluluk gereğidir. Kullanacağımız her bir “OY”da, 70 milyon’un hakkı olduğu bilinmelidir. Çünkü bu
oylarla, beş yıl boyunca ülkeyi yönetecek bir iktidar belirlenmektedir.
Bu oylarımızla; Ülkemiz, güvenliğimiz, geleceğimiz ve gençliğimiz, bunlara teslim edilecektir.
Siyasi inat veya şahsi menfaat için: Milli şuur ve onurdan uzak, bilinçsiz ve beceriksiz partilere oy
vermek, bindiğimiz arabayı acemi ve sarhoş şoförlere teslim etmekten daha tehlikelidir.
Başta Türkiye, bütün İslâm Alemi tam bir kuşatma altındadır. Başta Türkiye diyorum, çünkü asırlardır
Batı'dan ve Kuzey'den gelecek saldırılara karşı, Türkiye, İslâm Alemini koruyan "geçilmez bir kale"
durumundadır.
Asırlar boyu, bu kaleyi çökertmek için dışarıdan ve içeriden nice oyunlar oynanmıştır ve hala
oynanmaktadır. Bu sözleri, komplo teorisi veya bunalım psikolojisi olarak değerlendirenler, kasıtlıdır ve
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gerçekleri saptırmaktadır.
Bugün NATO ve VARŞOVA paktları, İslâm'a karşı "Müşterek Haçlı Orduları" şeklinde fiilen
birleşmişlerdir. 19 Kasım 1990 tarihinde, Rusya ve diğer Doğu Bloku Ülkeleriyle Balkan Ülkeleri dahil 34
Avrupa ülkesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansında", mutlaka Türkiye'nin aleyhinde olacak "Avrupa
Konvansiyonel Silah İndirimi" anlaşmasını imzalamak üzere toplanmıştır. Bu giderek dirilmeye ve düzelmeye
başlayan Türkiye ve İslâm Alemine karşı, Haçlı barışını ve birliğini koruma anlaşmasıdır. Türkiye'nin o günkü
yöneticilerinin bu oyuna kanması ve bu anlaşmanın altına imza koyması, telafisi çok zor yeni bir tarihi yanılgı
olacağı hatırlatılmış, ama Batı aşıkları ve Siyonist uşakları bunu anlamamıştır.
Batıdan ve kuzeyden (Avrupa ve Rusya'dan) NATO ve VARŞOVA'nın Birleşik Haçlı Ordularınca
sarıldığımız gibi, İslâm Aleminin ortasına bir çıbanbaşı olarak kurulan İsrail de giderek kudurmakta, güneyde
ise Keşmir ve Ayodya bölgelerinde toplu Müslüman katliamına çoktan başlanmış bulunmaktadır. Geçen yıl
Ayodya'da 4 asır önce Müslümanlarca yaptırılan bir camiyi yıkarak yerine bir Buda tapınağı kurmak isteyen
yüzbinlerce Hindu, Almanya'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre 500'den fazla Müslüman’ı o zaman
katletmiştir. Bu vahşi hareketler, Hindistan'daki Müslüman varlığını kökünden kurutma planının ilk işretleridir.
Sri Lanka'daki Müslüman katliamı ise, acımasızca devam etmekte, Tamil Gerillaları kana doymamaktadır.
Kıbrıs devamlı kaşınmakta, Ege'de sular ısınmakta, Türkiye Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan kıskaca
alınmaktadır.
Diğer taraftan yıllardır Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Kosova'da, Türkistan'da, Orta Asya'da,
Filipinler'de ve Afrika'da sürdürülen, “Müslümanları sindirme ve asimile etme” zulümleri yetmiyormuş gibi,
kasıtlı olarak Kuveyt bunalımı çıkartılıp, bunu bahane ederek Amerikan ordusu yine binlerce İngiliz, Fransız
ve İtalyan askerleri, yüzlerce harp gemisi, binlerce uçak ve füze ve on binlerce tankla tarihin en büyük askeri
yığınağını oluşturarak 1. Körfez savaşında Irak'a saldırmış, Kuzey Irak'ta bir Kürt Devletinin temelini atmış ve
sonunda Saddam ve silahları bahane edilerek Irak fiilen işgal edilmiştir. Bu işgal İslâm alemini kalbinden
vurmak ve petrolü kontrolüne alarak kan damarımızı koparmak ve Türkiye'yi boğmak içindir. Ve asıl Büyük
İsrail hedefine hizmet hedeflenmiştir.
Bunlardan daha beteri "Musul ve Kerkük'teki petrol bölgelerini size vereceğiz" gibi şeytanca yalanlarla
Türkiye'yi Irak'a arkadan saldırtmak ve Müslümanları birbirine kırdırmak için planlar hazırlanmış ve Türkiye
Batı'nın emellerine alet edilmek istenmiştir.
Öte taraftan Rusya, giderek çoğalan ve şuurlanan Müslüman Türk varlığını söndürmek ve sindirmek
için, şeytanın bile tevessül etmeyeceği oyunları ve zulümleri işlemeye devam etmektedir. Bu cümleden
olarak Orta Asya'yı nükleer silahları deneme bölgesi yapıp, yüz binlerce Müslüman Türk'ün ölmesine ve ağır
hastalıklara yakalanmasına sebebiyet verilmiştir. Tehlikeli ve zehirli fabrika ve sanayi tesislerini, maksatlı
olarak Türk bölgelerindeki göl ve akarsu kenarlarına kurarak, buraların kirlenmesine ve artık işe yaramaz
hale gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle koca Baykal Gölü’nün üçte ikisi tamamen dolmuş ve kurumuş,
geri kalan kısmı da kirlenmiş ve kokuşmuş ve bataklık haline gelmiştir.
Rusya, hala tüm Orta Asya madenlerini ve özellikle Azerbaycan petrollerini babasının malı gibi
kullanmak istemektedir. Putin’in Siyonist sömürü çarkının farkına varması ve Rusya’yı kurtarmaya çalışması
ve giderek Türkiye’ye yaklaşması ise önemli bir gelişmedir. ABD ve AB emperyalizmine ve Ortadoğu’daki
İsrail tehlikesine karşı, Avrasya Birliğine ve İslam alemine sıcak bakılması tarihi ve talihli bir fırsat olabilir.
Bütün bu zulüm ve tahribatlar karşısında ne Birleşmiş Milletlerden, ne diğer Batı Aleminden asla ses
çıkmamaktadır. Kuzey Buz Denizi'ndeki bir balinayı kurtarmak için seferber olanlar, neden Müslümanların
feryadını hiç duymamaktadır? Nerede olursa olsun, "Müslüman’ın katli serbest, malı ganimet" sayılmaktadır.
İşte, geçmişte Bosna, işte Çeçenistan, şimdi Irak ve Afganistan bunun acı ve açık örnekleridir.
Peygamber Efendimizin (sav) "Küfür tek millettir" hadisinin hakikati olanca dehşetiyle zuhur etmiştir.
Erbakan'ın "ezen güç" dediği bu emperyalist canavarın beyni Yahudi Siyonizmi, gövdesi Avrupa, sağ kolu
Amerika, sol kolu Rusya'dır. Hindistan ve Çin'i bacakları, Japonya'yı ayakları gibi kullanan bu Siyonist
canavar, geri kalmış ülkelerin ve özellikle İslâm Aleminin petrolünü, madenlerini ve diğer zenginliklerini, ya
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zorla gasp ederek, ya çalarak veya ucuza kapatarak, yıllardır sömürmekte ve semirmektedir. Ülkelerimizden
kilosunu on bin liraya aldıkları çeşitli madenleri işleyerek, kilosu bir milyon liradan bize geri vermekte, üstelik
insanlarımızı habire lükse ve israfa sevk ederek sömürü çıkarını devamlı döndürmektedir. Ama hem Amerika
ve Avrupa’da, hem de Çin, Japonya ve Hindistan’da bu Siyonist kuşatmadan kurtulma gayretlerinin giderek
güçlenmesi ve halklarının bilinçlenmesi ise, sevindirici ve ümit vericidir.
Geri kalmış ülkelerin başına getirdikleri "kiralık ve robot yönetimler" sayesinde, modern
müstemlekeciliği acımasızca yürüten bu "Ezen güç", ağır sanayinin kurulmasına ve Milli şuurun oluşmasına
da asla müsaade ve müsamaha etmemektedir.
Bunlar, özellikle İslâm Alemine lider ve motor olabilecek bir potansiyel gücü ve tarihi birikimi özünde
taşıyan Türkiye'mizi, Birleşik Haçlı Ordularına dönüşen NATO'nun garnizonu ve İslâm'a karşı Batı'nın ileri
karakolu olarak kullanmak istemekte ve bizi pek çok sevdiklerinden olacak (!) devamlı istismar edilen
Atatürkçülükten ve Laiklikten asla taviz vermememiz gerektiğini sık sık öğütlemekte ve bu yönümüzü öve
öve bitirememektedirler. Hâlbuki gerçek Atatürkçülük, Kurtuluş Savaşı'yla kendilerini Anadolu'dan atan
zihniyettir. Gerçek Laiklik ise bin sene boyunca bizden gördükleri hoşgörü ve hürriyettir.
Evet, evet!... Yalnız Müslümanların değil, aynı zamanda bütün insanlığı bu 6 köşeli Siyonizm
virüsünden, bu insafsızca "ezen güç"ten ve bu sömürü düzeninden kurtarılması için, yeni bir kurtuluş
mücadelesine ihtiyaç vardır. Ve bunun öncülük şerefi de Müslüman Türkiye'ye layıktır...
Türkiye'nin bu tarihi ve talihli rolünü oynayabilmesi için Milli İradenin iktidar olması şarttır. Öyle ise
ferasetli ve faziletli kadroların iktidarı için çalışmak en önemli ve öncelikli bir manevi cihattır.
İşte bu nedenle, siyasi tercihlerimiz ve seçimler oldukça önemlidir ve bizleri büyük bir sorumluluk altına
sokmaktadır.
Bu nedenle, yaklaşan seçimler, çok tarihi ve talihli bir fırsattır.
Unutmayalım ki; bu milletin ve insanlık aleminin Milli şuura her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.
Yeni bir Kuvay-ı Milliye ruhu, vicdani sorumluluk duygusu ve onurlu yaşama arzusuyla artık ayağa
kalkma ve tarihi atılımı başlatma zamanıdır.

 EMANETİ EHLİNE VERMEK NİÇİN GEREKLİDİR?
Cenab-ı Allah Kitab-ı Kerim'in de "Allah (cc) size emanetleri (devletin idaresi ve milletin işleriyle
ilgili görevleri) mutlaka güvenilir ve işbilir kimselere vermenizi ve insanlar arasında (karar verirken ve
tercih yaparken) hükmettiğiniz zaman adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi emreder"375 buyurmakla,
herhangi bir göreve getireceğimiz, yani kendilerine bir makam ve memuruyiyeti emanet edeceğimiz kişileri
tayin ederken, mutlaka dikkat ve riayet etmemiz gereken hususları anlatmaktadır. Bunlar:
1- Liyakat ve Ehliyet: Yani o görevi yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip bulunması.
2- Sadakat ve Emniyet: Yani samimiyet ve ciddiyet derecesinin bilinmesi, güvenilmesi ve denenmiş
olması
3- Kıdem ve Hizmet: Bir konudaki ve teşkilattaki hizmet süresinin, gayret ve fedakârlık derecesinin
hesaba katılması.
4- Karakter ve Fazilet: Özü sözüne uygun, takva ve istikamet ehli olması, laubalilik ve laçkalıktan uzak
durması.
5- Metanet ve Cesaret: Zorluk ve sıkıntılardan yılmaması, hak bildiğini konuşmak ve yapmak
hususunda tehdit ve tecavüzden korkmaması gibi esaslardır.
Bir göreve getirilecek kişiler hakkında görüşümüzü beyan ederken veya tercih yaparken bu sayılan
ölçüleri esas alarak ve vicdani kanaatimize uyarak hareket etmek hem İslâmi bir görevdir, hem de Hakk'a
bağlılığımızın ve karakter yapımızın bir göstergesidir.
Vicdani kanaatimize göre "layık ve sadık olanı" değil de, "işimize yarayanı" tercih ve teklif etmek ise,
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hem emanete hıyanettir. Hem davamıza hakarettir, hem de bile bile bir insanın hakkına tecavüz demektir.
"Kim iyi bir işe (hayırlı ve yararlı bir kişiye) güzelce şefaatçılık ve aracılık ederse (yapacağı tüm
hizmetlerden) onun da hissesi ve nasibi vardır.
Kim de kötü bir işe (ve haksız bir kişiye) yardımcı ve aracı olursa, onun da bunun kötü
sonuçlarından vebali ve sorumluluğu olacaktır. Allah her şeyin karşılığını vericidir"376 ayetinin ikazına
dikkat etmemiz gerekmektedir.
Şunu kesinlikle bilelim ki; her konuda mutlaka Allah'ın dediği olacak ve ezel takdiri asla
bozulmayacaktır. Biz ise tercih ve tarafgirliğimizde "nefsimize göre mi, yoksa vicdanımıza göre mi?"
davrandığımızın hesabını vereceğiz. Çünkü "Allah'ın insanlara açacağı bir rahmet (nimet ve fazilet)
kapısını, hiç kimse kapatamaz. O'nun vermediğine de hiç kimse sahip olamaz"377 Bu bakımdan
"kendisinden daha layık ve müstehak birisi varken herhangi bir göreve gelmek için kulis yapan, rüşvet
dağıtan, plan kuran kimseler" dinimizde şiddetle kınanmış ve bu durum yasaklanmıştır.
Cenab-ı Peygamberimiz (sav): "Emanetler zayi edildiği zaman kıyameti (her türlü felaket ve musibeti)
gözleyin" buyurunca Sahabi (ra):
- Emanetin zayi olması ne demektir Ya Resulullah? diye sormuşlar, Efendimiz de:
- Devlet ve millet idaresiyle ilgili makam ve memuriyetlerin ehil olmayanlara verilmesi, emanetlerin zayi
edilmesi demektir." cevabını vererek, bu hususta nimet-külfet dengesine marifet ve samimiyet derecesine
göre hareket etmemiz gerektiğini, aksi takdirde maddi ve manevi felaketlerin başımıza geleceğine
dikkatlerimizi çekmişlerdir.
Ülkemizi ve milletimizi idare edecek ve hükümeti teşkil edecek partiye ve milletvekillerine rey verirken
de bu esaslar ölçümüz olmalıdır.
Teşkilat içerisindeki istişarelerde fikrimizi sorarlarken de bu esaslara ve vicdani kanaatimize bağlı
kalmalıdır.
İnsanlar arasında karar verirken ve tercih yaparken de, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmamalıdır.
Çünkü bu dünyada huzur ve haysiyetimiz, ahirette ise hesabımız ve Allah katındaki kıymetimiz buna
bağlıdır.
Ve unutmayalım ki: "Aziz eden de Allah'tır. Zelil eden de Allah'tır”378 "Ve sonuçta muttakiler kârlı
çıkacak ve davayı onlar kazanacaktır."
Toplum olarak, hükümeti kuracak partileri veya belediye başkanı olacak kişileri seçerken de, mutlaka
emin ve ehil (güvenilir ve iş bilir) zihniyet ve şahsiyetlere oy vermek, hem bir vatandaşlık hakkı hem bir
görevdir. Kötülükleri, beceriksizlikleri, insan haklarımıza ve ülke çıkarlarımıza hıyanetleri denenmiş ve
kesinleşmiş olanları, tekrar desteklemek ise büyük bir günahtır ve emanete hıyanettir.
"Allah size emanetleri, ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle
karar vermenizi emreder."379
(Emanetler devlet yönetimi ve toplum hizmetiyle ilgili makam ve memuriyetlerdir ki) Bu emanetlerin
zayi edildiği, yani görev ve yetkilerin layık olmayanlara verildiği zaman kıyameti (her türlü fitne ve felaketi)
gözleyin"380 uyarılarına dikkat edilmelidir.
"Mü'min olanlar, (Allah'ın yoluna çağıran) mü'minleri bırakıp (sakın İslâm dinini ve adalet
düzenini) inkâr edenleri (yönetici ve idareci seçmesin ve) onların dost edinmesin. Her kim inananları
bırakıp inkârcıların tarafını çekerse, artık onun Allah’la hiçbir ilgisi ve irtibatı kalmamıştır."381
(Kim (Hayırlı bir kişiye ve yararlı bir işe) güzelce yardımcı ve aracı olursa onun da o (sevap ve
şereften) nasibi ve hissesi vardır. Kim de (zalim bir kişiye ve topluma zararlı bir işe) kötülüklere
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yardımcı ve aracı olursa onun da o günahtan elbette bir payı vardır."382
"Bir işe sebep olan, onu işlemiş gibidir. Hayra vesile olan sevabına, şerre vasıta olan günahına
ortaktır."383
"İnkârcılar dediler ki: "Biz ne bu Kur'an'ın (kuralların)a ne de önceden gelen (din ve Şeriat)lara
inanmayız. (Kendi kanunlarımızı şeytani keyfimize göre yaparız ve zorla uygularız)
Sen o zalimleri (kıyamet günü) Rableri huzurunda tutuklanmış, birbirine söz atarken (ve birbirini
suçlarken) eğer bir görsen!.. (Orada) mustez'af olan (zayıf bırakılan halk tabakası) müstekbir olan (imkân ve
iktidar sahibi kibirli) kimselere şöyle diyecekler: "Ah eğer siz (başımızda) olmasaydınız, elbette biz
mü'minlerden olurduk" (Siz elinizde ve emrinizde bulunan eğitim, basın ve Tv. marifetiyle bizi yoldan
çıkardınız) Bunun üzerine müstekbir yöneticiler müstez'af halka şöyle diyecekler: "Size hidayet ve İslâmiyet
geldiği (ve sizler Hak yola davet edildiğiniz) zaman, sizi ondan biz zorla mı çevirdik? Hayır siz
kendiniz (bile bile) suç işliyor (ve bizi sevip seçiyordunuz.)”384
"İşte (nihayet) dünyada kendisine tabi olunan (batıl liderler), peşlerine takılan insanlardan
uzaklaşarak, hepsi cehennem azabını görecek ve aralarındaki bağlar kesilip kopacaktır. (Bunun
üzerine dünyada batıla ve zalimlere uyanlar şöyle diyecekler: Ah n'olaydı, keşke bir daha dünyaya
dönmemiz mümkün olaydı da, bizi dünyada Hak yoldan çıkaran ve şimdi de bırakıp kaçan bu
zalimlerden biz de uzak dursaydık ve Hakk'a tabi olsaydık."
"Böylece Allah (cc) bütün amellerini onlara hasret ve pişmanlık olarak gösterecektir. (çünkü
ömür boyu işledikleri hayırlı ameller, tabi ve taraf oldukları zalim zihniyetlerin günahlarına kefaret
olarak yetmeyecek ve onca amellerine rağmen, onlarla beraber cehenneme gireceklerdir."385
"Kişi (dünya ve ahirette) sevdiği (ve seçtiği) kimselerle beraber olacaktır."386
"Münafıklara (dünya ve ahirette) çok acı bir azabın kendilerini bulacağını müjdele."
"O münafıklar ki mü'minleri bırakıp münkirleri seviyor ve seçiyorlar. (Yoksa) batılların yanında
izzet (makam ve menfaat) mı arıyorlar? Hâlbuki her türlü şeref Allah'ın yanındadır."387
"Her kim Hak yol, apaçık kendisine belli olduktan sonra, Peygamberin (sünnetine ve hayat
sistemine) muhalefet eder, mü'minlerin yolundan başka yollara uyup giderse, onu döndüğü sapıklıkta
bırakırız ve (sonunda) cehenneme sokarız."388
"Allah’a ve ahirete iman eden hiçbir topluluğu, Allah'a ve Resulu'na kafa tutan (Kur'an ve
sünnet yolunu beğenmeyip batıl yollara sapan) kimselerle sevişir ve yardımlaşır bir halde asla
bulamazsın, velev ki bu muhalifler kendilerinin ister babaları, ister oğulları, ister kardeşleri, ister
akrabaları olsun! İşte Allah (cc) böyle sadık ve sağlam mü'minlerin kalplerine gerçek imanı
yerleştirmiş ve onları (davalarında başarılı olmak için) kendi katından bir ruh ve rahmetle te'yid ve
takviye etmiş ve güçlendirmiştir. Bunları ahirette de altında ırmaklar akan cennetlere koyacak ve
orada ebedi kalacaklardır. Öyle ki Allah (cc) onlardan razı olduğu gibi onlar da (bu ilahi ikram ve
iltifattan dolayı) Allah'tan razı ve ebediyyen hoşnut olacaklardır. İşte bunlar, Allah'ın partisidir. Dikkat
edin ve kesinlikle bilin ki, Allah'ın taraftarı olanlar gerçekten felaha ulaşacak ve zafere
kavuşacaklardır."389
"(Ey mü'minler) Sizin dostunuz ancak, Allah (cc), onun resulü (sav) ve namazını kılan, zekâtını
veren ve (Allah'ın hükmüne teslim olup boyun büken) mü'minlerdir. Kim Allah’ı, O’nun Resulü'nü ve
(Kur'an'a uyan ve İslâm'ı uygulayan) mü'minleri veli edinir (onları sever ve seçerse) muhakkak biliniz
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ki galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın partisidir."390
Oyum Yansın
İki dost bir araya gelmişler ve hem dünü hem bugünü konuşuyorlar.
03 Kasım 2002 seçimleri öncesinde “Oyunu haklı ve hayırlı partiye verme, yüzde onu geçemez, oyun
yanar” diyen dostuna “Kendim yanacağıma oyum yansın” karşılığını verir. Bu günlerde bir araya
geldiklerinde birincisi “Keşke senin dediğini tutsaydım da oyumu oyunbozanlara verseydim. Hem oyum
yanmazdı hem kendim yanmazdım” diyormuş!..
Biz, her şeye rağmen bu günlerde Kur’an’ın bize öğrettiği bir duayı biraz daha fazla okuyalım.
“Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçip giden kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı
gönlümüzde hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin”391
“Bal” demekle ağız tatlanmaz, “gül” demekle burna güzel koku dolmaz. Bal kaşıklanınca, gül
koklanınca fayda verir. Ama balı ve gülü bulmak için de çalışıp çabalamak gerekir.
Gülünü severken dikenlerine katlanmalı. “Dikensiz gül, zahmetsiz bülbül, solmayan sümbül
aranmamalı…
Kendi hatalarımızı hiçbir insana söyleme zorunluluğumuz yok. Kendimiz için de kardeşlerimiz için de
Allah’tan affetmesini isteyelim.
Aynı hatalar yapılmasın diye açıklama ihtiyacı hissediyorsak o zaman “Ben şöyle bir hata etmiştim”
diyerek açıklayalım. Bunu yapmayıp da aynanın karşısına geçip “Birileri şöyle yapıyor, böyle yalpalıyor, öyle
davranıyor” diyerek kendi resminin altına başkalarının ismini yazmamalı…
Sevgili peygamberimiz “....ben bu peygamberlik binasının eksik kalan son tuğlasıyım”392 buyurmuş.
Böylece bütün peygamberlerin hizmetini övmüş, takdir etmiş oluyor.
Herkesin kendi gücü oranında yaptığının karşılığını göreceğini öğretiyor.
Rabbimiz, mü’minleri tuğlaları kurşunla kaynatılmış binaya benzetiyor.393
Bir binanın tepe taşının temel taşına hava atma hakkı yoktur. Temel taşının da “Ben hepinizden
büyüğüm, sizi ben taşıyorum” deme hakkı yoktur.
Toplum mimarları, temel taşıyla, tepe taşını, köşe taşıyla ara dolgularını iyi tespit edenler ve taşı
gediğine koyanlardır. Dünyada kötü taş yoktur. Hepsinin kullanılacağı yer vardır.
Söz sultanları, düğün evinde, cenaze merasiminde, gül bayramında, harp meydanında hangi
kelimeleri konuşacağını bilenlerdir. Lügat kitaplarında lüzumsuz kelime yoktur. Hepsinin kullanılacağı yer
vardır.
Matematikçi sıfıra kızıp da “Sen bir şeye yaramazsın sen sıfırsın” demez. Onu rakamın sağ tarafına
yazıverdi mi rakamı on kat yapar.
İslam binasının kuruluşunda görev alan, kalem kullanan, alınteri, gözyaşı döken, kan veren, can
veren, bid’atları temizleyen mü’minler, velisiyle, delisiyle, yazarıyla, gezeriyle, yayıncısıyla, okuyucusuyla,
işçisiyle, aşçısıyla, amiriyle, memuruyla, hocasıyla, generaliyle, eriyle, rektörüyle, öğrencisiyle bize aittir.
Binanın tuğlalarından çatlayanlar olabilir. “Çatlak vaaaaar” diye bağıran tuğla, çatlayan tuğlaya yardım
etmezse bağıranda düşer. Her tuğla dört tuğlaya tutunurken aynı zamanda onları da tutar.
Öyle ise “Çatlaak vaaar” diye bağırmak yerine çatlak yer tamir edilmeli, sıvanmalı ve boyanmalı.
Hatalar kişinin kulağına fısıldanmalı, basın yayın kuruluşlarıyla açıklanarak aşağılanmamalı.
Hiçbir insanı kendimize benzetemeyiz. Bu mümkün değil. İstenmiyor da. Parmak çizgilerimiz,
yüzlerimiz, sözlerimiz, özlerimiz, karakterlerimiz, ayrı ayrı. Ama bu ayrı malzemeler “İslam” adı altında
birleşirler.
Caminin kubbesini taşıyan dört direk gibi ayrı dursak da aynı kubbeye omuz veririz. Sazın telleri gibi
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ayrı dursak da aynı güfteyi söyleriz.
“Rabbim, iman edenlere karşı gönlümüzde hiçbir kin bırakma. Şüphesiz sen şefkatlisin
merhametlisin.” deriz.394

 TEŞKİLATTA “KULİS”ÇİLİK FİTNECİLİKTİR
Kulis; Fransızca bir kelime olup, “perde arkası faaliyet” demektir. Cemaat içerisinde özel ve gizli
ekipler oluşturarak ve “teşkilatı gayri meşru yollarla ve ayak oyunlarıyla” ele geçirme heves ve hareketleri
fitneciliktir. İslam’da istişare güzel ve gereklidir. Herkes uygun zamanlarda ve uygun ortamlarda görüş ve
temennilerini bildirmek, gayet serbest ve samimi bir biçimde, tenkit ve tekliflerini arz etmek hakkına sahiptir.
Bu aynı zamanda bir görevdir. Ancak;
A - Ya meşru olmayan yollarla, merkeze ve cemaate rağmen teşkilatı ele geçirmek,
B - Veya seçilen başkanı ve idare heyetini başarısız ve beceriksiz hale getirmek,
C- Veya başkana yaranmak ve ondan yararlanmak için, kendilerinden başkasını kötü ve hain
göstermek gibi, nefsanî ve şeytani amaçlarla;
1- Gizli ve sinsi ekipler oluşturmak,
2- Teşkilat içinde özel baskı grupları kurmaya çalışmak,
3- Başkanı kendi kontrol ve güdümlerine almak üzere, yakın çevresini boşaltmak ve dostlarından
koparmak,
4- Başarılı becerikli ekip ve elemanları karalayıp, hizmet yollarını tıkamak, haramdır ve böyle
davrananların sonu mutlaka hüsrandır.
Başkan olan zat, herkesle ve her kesimle iyi ilişkiler kuracak, herkesin hayırlı ve yararlı yönlerini tespit
edip faydalanacak, herkesle danışma ve dayanışma içinde bulunacak ve herkesi kendi ayarında ve hizmet
yolunda kullanacak, ama hiçbir kişinin veya ekibin “özel adamı” veya piyonu gibi davranmayacaktır.
Asıl kararı veren perde arkasında bulunup, görünüşte ve resmiyette başkan olanlar, kukla durumunda
olduklarından, cemaat ve teşkilat üzerinde etkili ve yetkili olamazlar.
Öyle ise “Başkan” olan zatlara gerekli izah ve ikazlarımızı yaptıktan sonra, onların kendi kararlarını
yine kendilerinin vermesine fırsat tanımalı, aldığı kararlara önce bizler uymalı ve o kararların uygulanmasına
yardımcı olmalıdır.
Aksi halde “Benim teklif ve tavsiyelerim doğrultusunda karar verirse başkanı dinlerim!
Yoksa itiraz ve isyan ederim” demek, başkanı kukla gibi kullanmaya kalkışmak ve açıkça fitne
çıkarmak demektir.
Elbette başkanlar “Temel doğrularımız ve genel kurallarımız” çerçevesinde hareket etmek
mecburiyetindedirler. Ancak bölgesel ve birimsel konularda kendi şahsi karar ve kanaatlerini uygulamak ve
özel yetkilerini de kullanmak, hakkına sahiptirler. Bu kararları vicdani kanaatine göre mi, yoksa şahsi çıkarına
göre mi aldığının muhasebesi ise artık Allah’a aittir.
Çünkü bu dava bir hizmet davasıdır. Çünkü bu topluluk haklı ve hayırlıdır. Kimse bu hayırlı
hizmetlerden kaçamaz, bu davaya hizmet eden sevap ve şeref kazanacaktır.
Nice şöhret ve etiket sahibi olanlar, bizden çok daha etkili ve yetkili konumda bulunanlar bile, bu
davaya ve doğrulara ters düştükleri için uğradıkları acı ve alçaltıcı durumlar hepimizin aklını başına
getirmelidir. Zira “İslam en yücedir. Ondan büyük şeref asla mümkün değildir.”395
Dava arkadaşlarından ve cemaat mensuplarından, başarılı olan ve göz dolduran kimseleri kıskanarak,
“bunları başkanın çevresinden ve teşkilat bünyesinden uzaklaştırmak için” iftira atmak ve kötülemeğe
çalışmak, tam anlamıyla fesatçılık ve fırsatçılıktır.
“Onlar ki Allah’ın birleştirilmesini emrettiği (teşkilatçılık, akrabalık ve arkadaşlık) bağlarını
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koparırlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte bunlar hüsrana uğrayacaklardır.”396
Bu tür fesatçılık yapanlar, yaptıkları bu fitne ateşinde, eninde sonunda kendileri yanacaklardır. Zira;
“Öyle bir fitneden sakının ki, aranızda sadece haksızlık edenlere dokunmakla kalmaz, fesat
çıkaranlara göz yumanlar da bu beladan kurtulamayacaktır.”397 Üstelik hayırlı teşkilat hizmetleri, kârzarar ortaklığıyla çalışan manevi bir şirket gibidir. Daha çok çabalayan ve başarılı olan kardeşlerimizin bu
gayretleri, bizi sadece sevindirmelidir. “Herkesin şerrinden Allah’a sığındığı hasetçilerin”398 durumuna
düşmemelidir.
“Ateşin kuru odunu yiyip bitirdiği gibi, bütün amellerimizi mahveden kıskançlık damarı terk
edilmelidir.”399 Onun bunun ayağını kaydırarak bir yerlere gelmek isteyenlerin sonu devamlı hüsran ve
hezimettir.
Başkanlık makamında ve karar verme durumunda olan kimseler ise, her işin başına kendine yağcılık
yapanı değil, o görevi başaracak olanı getirmeleri gerekir. Zira teşkilat hizmetleriyle ilgili görevler emanettir.
Bu emanetleri layık olmayanlara vermek ise Allah’a ve Rasulüne ve tüm mü’min ve mücahitlere karşı
işlenmiş bir hıyanettir.400 Yetkilerimizi kullanırken ve görev taksimi yaparken, Allah’ın kitabında emrettiği
şekilde insanlar arasında adaletle hüküm vermek ve hainlik yağcılık yapanlara asla fırsat vermemek ve yüz
göstermemek gerekir.401
Cenabı peygamberimizin “Allah bir kimseyi bir topluluğa amir ve idareci yapar da, o kişi cemaatine
hıyanet ve hakaret ettiği halde ölürse, cennet ona haram kılınır.”402 Hadisinin tehdidinden çekinmeli ve;
“Ehline ve idare ettiği kimselere hükmederken (ve karar verirken) adalet ve hakkaniyet gösterenler,
kıyamet günü nurdan minberler üzerinde bulunacaktır.”403 Müjdesine layık olmaya gayret göstermelidir.
a- Herkesi kendi karakter ve kabiliyetine uygun değerlendirmek,
b- Hiçbir elemanını tersleyip telef etmemek,
c- Herkesi dinleyip sonunda kararını kendi vicdani kanaatine göre vermek,
d- İnsanlar üzerinde hürmet ve ciddiyet telkin etmek, başkanların başarılı olması için vazgeçilmez
prensipleridir. Ne nefsi arzularımızın kölesi, ne de başkalarının kuklası olmamak lazım gelir.



TOPLUMU BOZAN İDARECİLERDİR

İslam: Halıka hürmet, mahlûkata merhamet nizamıdır.
Yaratılışın amacı ve hayatın canı iman, imanın gıdası ibadet, ibadetin esası ise ihlâstır.
İhlâs; her türlü ibadetinde, dinî hizmet ve gayretlerinde olsun, dostluğunda ve sohbetinde, hayır ve
hasenatında olsun, cihat ve teşkilat faaliyetlerinde olsun, bütün hareketlerini İslâm'ın emrettiği ölçüler içinde
yapmaya ve sadece Allah'ın rızasını ve insanların duasını kazanmaya çalışmak demektir.
İhlâsın tersi riyakârlıktır. Riya; başkalarına gösteriş yapmak, onların gözüne girmeye çalışmak ve bir
nevi insanlara tapmaktır. Bunun içindir ki Efendimiz "Riyanın gizli şirk olduğunu" bildirmiştir. İnsanlara yararlı
olmak yerine, onlardan yararlanmaya çalışmak, bayağılıktır.
Kur' an-ı Kerim'de ise;
"Kim Rabbına kavuşmayı arzu ediyorsa, (boş durmasın ve tembel oturmasın) salih ameller
hayırlı hizmetler yapsın. Ve (sakın gösteriş katarak) Rabbine (karşı yaptığı hizmet ve) ibadete hiç
kimseyi ortak koşmasın"404 buyurmaktadır. Başkaları değil, "Ancak Allah'ın ihlâslı kulları (cehennemden
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kurtulacak ve cennete ulaşacaklardır)405 Mü'min tebliğ ve davetinde ihlâslıdır.406 Mü'min cihadında ve
davasında ihlâslıdır, mü'min Allah'a yalvarışında ve duasında ihlâslıdır.407
Mü'min başkalarına yaptığı hayır ve iyilikten dolayı onlardan övgü, hürmet gibi bir karşılık, hatta bir
tebrik ve bir teşekkür bile beklemeyi ihlâsına yakıştırmayan insandır.408
Mü'min en başta dininde halistir. İslâm'ın ibadet, istikamet ve hizmetle ilgili her emrine, ticaret, siyaset,
adaletle ilgili her hükmüne samimiyetle sahip çıkar ve bütünüyle uygulamaya çalışır.
Çünkü "Dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a kulluk etmek"le 409 emrolunmuştur.
Amellerin içine riya katılan kısmı, meyvelerin çürüyen ve kokuşan kısmı gibi atılır, elde sadece Allah
için yapılan kısmı kalır.
Biz bu konuda özellikle ibadet ve hizmetlerini, dünyalık heves ve hesaplarına basamak yapmak
isteyen ve siyasi yetkilerini istismar eden insanların durumuna değinmek istiyoruz.
Hasbelkader cemaat ve teşkilat içerisinde veya devlet yönetiminde etkili ve yetkili makamlara ulaşan
bazı kimseler, belirli görevlere getirilecek kişileri seçerken, hayırlı ve başarılı olanları değil, kendi işine
yarayanları ve yağcılık yapanları tercih ve tayin ettiklerinden dolayı, cemaat ve teşkilat içerisinde riyakârlık ve
sahtekârlık yayılmaya başlar. Bunun üzerine saf ve samimi insanlar:
a- Acaba bu davada hıyanet, sadakatten faziletli mi görülmektedir? Çünkü sadakat ve samimiyet ehli
hep tepelenip kenara itilirken, davamıza hakaret edenler baş tacı edilmektedir!..
b- Acaba bu cemaatte isyan ve itiraz, itaatten kıymetli midir? Çünkü itaat ve teslimiyet sahipleri
devamlı horlanıp harcanırken, diğerlerine rağbet gösterilmektedir.!
c- Acaba bu teşkilatta tembellik ve beleşçilik, gayret ve hizmetten daha mı şereflidir? Ki; yıllar boyu her
türlü hizmet ve fedakârlığa koşanlar hep köşeye atılırken, sadece ganimet dönemi ortaya çıkanlara kıymet
verilmektedir!..
d- Acaba bu davayı hakkıyla temsil edecek ve bir adım daha ileriye götürecek kimseler değil tam
tersine hayırlı hizmetlerimize leke sürecek ve cemaatimizi mahcup edip üzecek kimseler mi rağbetlidir?..
e- Acaba Hakkın hatırı ve davamızın başarısı için doğruları konuşan değil de, riyakârlık, yağcılık
yapanlar mı sevimlidir?
f- Acaba " Görev istenmez verilir" prensibi tersine mi işlemektedir ? Çünkü hizmete ve mesuliyete talip
olan liyakat ve sadakat ehli dışlanırken, makam ve menfaat peşinde koşanlar baş tacı edilmektedir!.. diye
düşünerek ihlâslarını bozmaya, beleşçilik ve gösteriş yapmaya kalkışır.
İş yapmak yerine iş yapıyor görünmek, hizmet etmek yerine yetkililerin gözüne girmek hastalığı
yaygınlaşır.
Yetkililerce; milletvekilliği, belediye başkanlığı genel müdürlük gibi görev ve payeler, emin ve ehil
olanlara değil, dalkavuklara verildiği ve yine, hizmet ve gayret sahiplerinin değerlendirilmediği bir ortamda,
maalesef insanların safiyet ayarı bozulmaya ve yozlaşmaya başlar... Bunun en büyük sorumlusu ve suçlusu,
karar merciinde ve atama mevkiinde bulunan, yanlı ve yanlış tercih ve tayin yapan yetkililerdir.
Hâlbuki görevler ehline verilse, gayret ve fedakârlıklar değerlendirilse, o zaman herkes hayırda ve
hizmette yarışacak... Dalavere ve dalkavuk para etmediği için, kimse beleşçiliğe yanaşmayacaktır.
Görevlerin ehline verilebilmesi için ehliyetli insanların yetiştirilmesi gerekir. Zorluk ve zahmet döneminde
liyakatli insanlar yetiştirmek üzere, eğitim faaliyetlerine gereken önem verilmezse, nimet ve zafer
zamanlarında liyakatsiz kişiler yetkili mevkilerde yaptıkları hatalarla davaya ve devlete büyük zarar verirler.
Bu konuda hem teşkilat yetkililerine, hem de devlet yöneticilerine çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş
olmaktadır.
Çünkü emrinde bulunan insanları istediği gibi yönlendirmek, bunların elinde bulunmaktadır.
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Mürşitler, üstatlar, ağabeyler, başkanlar, komutanlar ve liderler, cemaatlerinin örnek aldığı, onların
ahlâkıyla ahlaklandığı kimselerdir... "Kişi imamının (rehberinin) dini üzeredir" hadisi şerifi de bu gerçeği ifade
etmektedir. Çünkü önderler, örnektir.
Cemaatini doğruluğa, çalışkanlığa değil de, yalancılığa ve yağcılığa alıştıran kimseler yerilmiştir. "Filan
kişi yükselmesin, aman daha ileri gitmesin, kimse benden öne geçmesin" diye nice kabiliyetleri körleten, nice
gayret ve marifet ehlinin köstekleyen, yetki ve mevkisini hizmet yolunda değil, hezimet yolunda sarf eden
kimseler asla vebalden kurtulamazlar!..
Allah böylelerini "İmhal eder ama ihmal etmez.”
Yani pek çok hikmetlerle bir müddet fırsat tanır ve yularını uzatır, ama önünde sonunda cezasını verir
ve intikamını alır. Ve hele, haklı ve hayırlı bir teşkilatta, çok etkili ve yetkili makamlara gelip te, o davaya
zarar verecek kalitesiz ve karaktersiz tipleri, bile bile öne çıkanların bu davranışlarının altında, kasıtlı bir
hıyanet ve hakaret gerçeği yatmaktadır.
Gelin ey etkili ve yetkili şahsiyetler!..
Görev ve yetkilerimizi kötüye kullanmayalım. Hem kendimize hem cemaatimize hem de ülkemize ve
milletimize zarar verecek yanlı ve yanlış tercih ve kararlardan sakınalım. Her bakımdan insanlara güzel
örnek olalım. Ve sakın mazlumların ahını almayalım!..



ASIL SORUMLU ALİMLER VE AMİRLERDİR

Peygamber Efendimiz (sav) "Sizin için Deccal'dan daha çok korktuğum başkaları da vardır ki, onlar
dalalete sürükleyen sapık önderlerdir."410 Buyurmaktadır. Evet, bugün Müslümanların başına gelen maddi ve
manevi musibetler, şu iki zümrenin sapıklığı yüzündendir. Bunların birisi ümera (amirler ve idareciler) diğeri
de ulema (alimler ve din adamlarıdır).
Ümera; devlet ve hükümet başkanı, bakan, komutan, parti lideri ve bürokrat gibi devlet ve siyaset
adamlarıyla, ağalar, beyler, büyük sermaye ve servet sahibi kimselerdir.
Bunlar çeşitli yollar ve demokratik oyunlarla ele geçirdikleri siyasi iktidarı, devlet ve hükümet
imkânlarını kötüye kullanarak halkı iman ve ahlak yolundan saptırırlar. Eğitim, basın, televizyon gibi, etkili
araçlarla insanları maneviyattan uzaklaştırırlar. Çünkü kendi kötülük ve zulüm saltanatlarının devamı için
İslâmi şuur ve gayretten uzak demokrat kölelere ihtiyaçları vardır. İnsanca ve İslâm’ca yaşamak ve Hakkı
hakim kılmak isteyenlere asla müsaade ve müsamaha etmezler. Bunların tuzakları makam, maaş, menfaat,
lüks hayat ve konfor vaatleridir, en büyük kozları ise sürgün, işten atma, hapis, işkence ve idam tehditleridir.
"Yüzleri (ve derileri şişe geçirilmiş gibi) cehennem ateşinde çevrilip pişirildiği gün (batılı
seçenler) şöyle diyecekler: "Yazıklar olsun bize. Keşke dünyada iken Allah'a ve Resulüne iman ve
itaat etseydik. Ya Rabbi! Biz beylerimize ve büyüklerimize uyduk da, onlar bizi şaşırttılar ve Hak
yoldan sapıttılar. Ey Rabbimiz! Bizi sapıtan servet ve nüfuz sahibi beylerimize ve devlet
büyüklerimize şimdi azabı kat kat ver ve onlara büyük lanet et." diyecekler."411
"Bu dünyada insanları batıl yollara çeken liderler, cehennem azabını gördüklerinde, aldattıkları
ve sapıttıkları taraftarlarını terk edip uzaklaşırlar ve aralarındaki bütün bağlar kesilir. (Bunun üzerine
facir ve fasık liderlere uyanlar "Ah keşke bir daha dünyaya dönmemiz mümkün olsaydı da şimdi
onların bizden uzaklaştıkları gibi, biz de bâtıldan uzaklaşıp Hakka tabi ve taraf olsaydık!" diyecekler.
Böylece Allah bütün amellerini onlara hasretlik ve pişmanlık olarak gösterecektir. Zira ömür boyu
işledikleri hayırlı amel ve hizmetler, batıla ve zulme destek ve ortak olmalarının günahına kefaret
olmaya yetmeyeceğinden, pişman ve perişan olarak cehenneme gireceklerdir."412 Gibi ayetler, sapık
liderlere ve batıl düşüncelere tabi ve taraf olan kimselerin acı akıbetini haber vermektedir.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz' in haber verdiği diğer saptırıcılar ise; alim, hoca, şeyh, üstat,
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ağabey, mürşid gibi sıfatlar taşıyan kimselerdir. Bunların bazıları insanların dini duygularını istismar ederek,
makam ve menfaat karşılığı, bağlılarını sapık ve fasık siyasilere peşkeş çekerler. Peygamberimiz (Sav)
"Ümmetimin helakı zalim amirlerle, facir alimler yüzündendir." buyururken bu tür sapıklara işaret etmektedir.
Bu tür kimseler ayet ve hadisleri ve İslâmi gerçekleri çarpıtarak İslâm'ın sadece bir bölümünü İslâm'ın
bütünüymüş gibi anlatarak, tesirli vaazlar ve ağlatıcı konuşmalar yaparak, manevî yetkili ve keramet ehli
olduklarını yayarak, dünyada ve ahirette himmet ve şefaat edeceklerine inandırarak, saf Müslümanları
kendilerine bağlarlar.
"(Yahudi ve Hıristiyanlar) Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini kendilerine Rabler edindiler...
(Allah'ın emir ve hükümlerini terk edip, ahbar ve ruhbanlarının sözlerine uydular)"413 ayeti bunların
durumunu anlatmaktadır.
Ayette geçen "Ahbar" kelimesinin her dindeki Şeriat alimlerini ve din bilginlerini ifade ettiği, "Ruhban"
kelimesinin ise yine her dinde ve her devirdeki inziva, riyazet ve tarikat ehli kimseleri kastettiği muteber
kaynaklarda haber verilmektedir.
"Bu hal Ümmeti Muhammed'in bazı sınıflarında bile görülmektedir. Çünkü bazı şeyhlerin cahil
müritlerinde, şeyhlerine olan aşırı muhabbetlerinden ve şuursuz teslimiyetinden dolayı, şeyhini uluhiyyet
mertebesine kadar yücelttikleri ve Kur'anın apaçık emirlerine muhalif dava ve davranışlarını görseler bile,
şeyhlerinden vazgeçemedikleri görülmektedir."414
İnsanları hak yoldan uzaklaştıran Şeriat alimi veya tarikat şeyhi geçinen bazı kimseler taraftarlarını
özellikle siyasi yönden sapıtmakta ve menfaat karşılığı satmaktadırlar.
"Ey iman edenler! (Uyanık bulunun) Ahbar ve Ruhbanın (din alimi ve maneviyat ehli
geçinenlerin) birçoğu insanların malını, hakkı olmadan alıp yer ve onları Allah yolundan çevirirler."415
Ayeti bu konuda dikkatlerimizi çekmektedir.
Ayette geçen "fi sebilillah - Allah yolundan" genellikle cihat kastedilmektedir... Demek ki şeyhlerin ve
hocaların birçoğu Müslümanları namaz, oruç, zikir gibi ibadetlere devamlı teşvik ettikleri halde, özellikle
"devlet ve siyaset şuurundan ve hizmet yolundan" uzak tutmaya çalışırlar. Cahil ve gafil Müslümanları
mevcut hile rejimlerine ve köle düzenlerine "uysal vatandaş" haline getirdikleri ve uyuşturdukları için de,
rejimin sahiplerinden ücret ve mükâfatlarını alırlar. Hainleri ve zalimleri "ulul emir" diye tanıtırlar. Haksızlığa
ve ahlâksızlığa karşı siyasi cihat etmeyi "fesat çıkarmak" sayarlar. Küfri rejimlere esaret ve köleliği "teslimiyet
ve tevekkül" kabul ederler.
Kur'anın, sadece rejimin hoşuna giden ve işine gelen kısmını anlatırlar. Böylece "Hak Nizam" olarak
indirdiğimiz ayat-ı beyyinatı, hidayet ve hakikatı bu kitapta insanlara apaçık bildirdikten sonra - ilahi
gerçekleri anlatmayıp gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün mahlûkat lanet
eder."416 ayetinin muhatabı olurlar.
Ey safdil ve gafil Müslümanlara bu Kur'ani hakikatleri olduğu gibi anlatmayan ve "Allah'ın ayetlerini
kıymetsiz dünya menfaatlerine değişen" bedbahtlar; "Siz bu hitabı (Kur' anı) okuyup durduğunuz halde,
insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı hiç kullanmıyor ve yaptığınızın
çirkinliğini anlamıyor musunuz?"417
"Daha ne zamana kadar hakkı batıla karıştırıp duracaksınız?"418
Bu iki sınıfın, yani idarecilerle ilim ehlinin düzelmesi ile de, yeniden huzur ve saadet devri
başlayacaktır. Bu da önce ilim ve irfan ehlinin samimiyet ve cesaretle, insanımıza hakkı anlatmaları ve bâtılı
tanıtmaları sonucu, milletin milli ve manevî değerlere dönmesi, hakkı savunan zihniyet ve şahsiyetleri sevip
seçmesi ile mümkün olacaktır.
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Ya Rabbi! Bizi amirleri âdil, alimleri fazıl, mürşitleri kâmil olan Saadet Devrine ulaştır. Amin.

 HZ. ALİ’NİN YÖNETİCİLERE VE HİZMET ÖNCÜLERİNE ÖNERİLERİ
İlk iman edenlerden, Hülefa-i Raşidin’den biri olan, cennetle müjdelenen, Peygamberimizin
amcazadesi, Hz.Fatıma annemizin eşi Peygamber (sav)’in öpücüklere boğduğu Hz. Hasan ve Hüseyin’in
babası, ilim şehrinin Ehli Beytin sultanı, Allahın Arslanı Hz.li Efendimiz. Devlet Başkanı olduğu zaman
meşhur valilerinden biri olan Eşter Nahaî’ye yazdığı mektup, Ömer Rıza Doğrul’un da belirttiği gibi hakikaten
bir “âbide” niteliğindedir.
Hz. Ali’nin bu veciz, bu şaheser öğütlerini, tavsiyelerini her devlet yöneticisi, bürokratı ve teşkilat
yetkilisi zihinlerine nakşetmeli, sabah akşam okumalıdır ki, ülkemiz güvenli ve verimli yöneticilerimiz erdemli
ve adaletli olabilsin.
Hz. Ali, bu mektubunda valilerinden, yöneticilerinden, memurlarından beklediği vazifeleri izah ettiği
gibi, yöneticilerin şahsî ahlâkına vereceği önemi, halka karşı yapacakları muameleyi de pek veciz izah
etmekte ve bütün bunları bir belâgat şaheseri olarak bizlere öğretmektedir.
“Sadr-ı İslâm”da kime “yönetici, devlet adamı, bürokrat” denildiğini, yöneticilerden ne beklediğini bütün
berraklığıyla vuzuha kavuşturan bu vesikanın, bu şaheser hitabenin tercümesini naklediyoruz. Tercüme
büyük İslâm şairi merhum Mehmed Akif tarafından yapılmıştır.419
Bu şaheser mektup aynı zamanda müminlerin bireysel ilişkilerine dair de son derece değerli bilgileri
içermektedir. 21. yüzyılın küreselleşme, modernizm, gibi uyduruk kavramlarını Hz. Ali’nin bu öğütleri ciddi
biçimde sarsmakta, insanı asliyetine, özbenliğine çağırmaktadır. Söz konusu mektuptan gereken dersleri
almamız, nasiplenmemiz dilek ve temennisiyle...
İşte Mektup Gibi Mektup:
“Vergisini toplamak, düşmanlarına cihad açmak veya barışmak, halkına huzur ve refah sağlamak
memleketlerinin imar ve ıslahına çalışmak üzere; Malik b. El-Haris el-Eşter’i Mısır’a vali tayin ettiği zaman:
Allah’ın kulu Emir’ül-Mü’minin Ali’nin kendisine emri şudur: Ona Allah’tan korkmayı, Allah’a itaat ve bağlılığı
her şeye üstün tutmayı, Allah’ın kitabında emrettiği farzları ile sünnetlere tabi olmayı, uymayı emreder. O
farzlar ve sünnetler ki hiç bir kimse onlara tabi olmadıkça saadet yüzü görmez ve onları tanıdıkça zarara
uğramaz. Bir de ona eli ile, kalbi ile, dili ile Cenâb-ı Hakk’a yardımda bulunmayı emreder. Çünkü Allah
kendisine yardım edene yardım, üstünlük, zafer vadediyor. Kendisini ağırlayana şeref ve itibar vermeye kefil
olduğunu beyan buyuruyor. Sonra, ona ihtiraslar saldırdıkça nefsini kırmasını, serkeşlik/itaatsizlik ettikçe
dizginleri çekmesini emreder. Zira nefis alabildiğine fenalığa âmirdir, meyyaldir, meğerki Cenâb-ı Hakk
merhameti ile insanı korumuş olsun!
“Şimdi bilmiş ol, ey Mâlik, ben seni öyle ülkelere gönderiyorum ki birçok hükûmetler, yöneticiler
senden evvel oralarda adalet sürdü veya zulmetti. Sen vaktiyle nasıl senden evvelki valilerin icraatını gözden
geçiriyorsan, halk da şimdi öylece senin icraatını/uygulamalarını göz edecek. O zaman senin onlar hakkında
söylediklerini halk da şimdi senin hakkında söyleyecek. Kimlerin salih olduğunu ancak Allah’ın kendi
ibadı/kulları lisanında söylettiği sözlerle anlaşılır. Onun için biriktireceğin, yığacağın en sevimli azık, ahlâk ve
fazilete yönelik ameller olsun. Heveslerine, isteklerine hâkim bulun, sana helâl olmayan şeylerden nefsine
karşı uyanık, dikkatli ol. Zira gerek hoşlandığı, gerek istemediği şeylerde nefse karşı cimrilik, onun hakkında
adaletli bir koruyucudur.
“Halk için kalbinde muhabbet, merhamet duyguları, lütuf meyilleri/eğilimleri besle. Sakın biçarelerin
başına, kendilerini yutmayı bilen yırtıcı bir canavar kesilme! Çünkü insanlar iki sınıftır: Ya dinde kardeşin, ya
yaratılışta bir eşin. Evet kendilerinden suç zuhur edebilir, kendilerine birtakım ârızalar gelebilir. Hata ile yahut
kasıtlı olarak işledikleri kabahatlerden dolayı ellerinden tutup yola getirmek yine mümkündür. Kendi hakkında
nasıl Allah’ın affını, safhını istersen, sen de onlara affına, safhına karşılıksız, cömert ol. Çünkü sen onların
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başında bulunuyorsun; emr-i vilâyeti sana yönetmen için bırakan senin başında bulunuyor; Allah ise vilâyeti
sana veren, görevi sana tevdi edenin başındadır ve halkın işlerini hakkıyle görmeni istiyor, seni onlarla
imtihan ediyor. Sakın Allah ile harbe girip de kendini Allah’ın gazabına siper etme. Çünkü ne Allah’ın
intikamına dayanacak gücün var, ne de af ve merhametinden uzaksın.
“Hiçbir affından dolayı asla pişman olma ve hiç bir kahrından dolayı kat’iyyen sevinme. Bertaraf etme
imkânı buldukça hiçbir tehlikeye, felâkete atılma. Bir de sakın “Ben güç, kuvvet sahibiyim, emrederim, itaat
ederler” deme. Çünkü bu kalbleri ve kafaları karışıklığa atmak, dini zaafa uğratmak, felâkete yaklaşmaktır.
Şayet elindeki güç, kuvvet sana büyüklük hissi, gurur verirse derhal senden üstün olan yöneticilerin
büyüklüğüne bak ve senin kendi nefsine karşı güç yetiremeyeceğin şeylerde Allah’ın sana karşı kadir
olduğunu düşün. İşte bu düşünce senin o yükseklerde uçan bakışını aşağıya indirir; şiddetini giderir; seni
bırakıp giden aklını başına getirir. Sakın Allah ile büyüklük yarışına kalkışma, Sakın kibir, öfke ve
kızgınlığında kendisine benzemeye çalışma! Çünkü yaratıcı olan Yüce Allah her zulmedeni, zor kullananı
alçaltır, her büyüklük taslayanı zavallı ve hakir eder bırakır.
Nefsin hakkında, sana hususiyeti olan sevdiklerin hakkında, halk arasında kendilerine meyil
beslediklerin hakkında, Allah’a ve Allah’ın kullarına karşı adaletten kat’iyen ayrılma. Şayed böyle yapmazsan
zulmetmiş olursun. Hâlbuki Allah’ın kullarına zulmedenin Allah kulları tarafından davacısı yine Allah’tır. Allah
da birinin hasmı, düşmanı oldu mu, o kimsenin tutunabileceği bütün deliller; dayanaklar batıldır; geçersizdir.
Ve ölünceye, yahud tevbe edinceye kadar Allah kendisi ile harp içinde bulunur. Dünyada, zulüm kadar
Allah’ın lütfunu değiştiren ve kahrını çabuklaştırıp çeken bir şey olmaz. Zira Cenâb-ı Hak zulüm altında
inleyenlerin gücenmesinin, kırılmasının feryadlarını işitiyor, zalimleri de gözetleyip duruyor.”
Hz. Ali söz konusu mektubuna şöyle devam ediyor:
“...Halk arasında yanına yaklaştırmayacağın, kendisinden en çok nefret duyacağın adamlarsa: halkın
gizli kusurlarını en fazla araştıran kimseler olmalıdır. Zira insanların öyle ayıpları vardır ki örtülmesi
herkesten çok yöneticiye düşer. Bundan dolayı bu ayıpların sana gizli kalanlarını sakın eşme. Senin vazifen
haberdar olduklarını düzeltmekten ibarettir. Senin bilmediklerine gelince, onların hakkındaki hükmü Allah
verir. Evet, sen halkın ayıbını gücün yettiği kadar ört ki Allah da senin halktan gizli kalmasını istediğin
şeylerini örtsün.
“İnsanlar hakkındaki bütün kin düğümlerini çöz; seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes.
Senin vakıf olamadığın şeylerin tümü hakkında anlamamış görün; şunu bunu gammazlayanın sözüne sakın
çarçabuk inanma. Çünkü gammaz, ne kadar saf görünürse görünsün, yine de düzenci, entrikacı ve
hilekârdır. Sakın, ne seni zaruret ihtimaliyle korkutarak cömertliğinden çevirecek cimriyi, ne muazzam
vazifelerine karşı seni ürkütüp azmini gevşetecek ödleği, ne de haksızlığa, zulme saparak sana ihtirası iyi
gösterecek haini, açgözlüyü ve menfaatçıyı danışma meclisine sokma. Çünkü cimrilik, korkaklık, ödleklik ve
ihtiras öyle, huylardır ki Allah-ü Zülcelâl hakkında beslenen kötü zanları, şüpheleri bir araya getirir.
“Sana danışman olacakların en kötüsü: senden önce kötü kimselere, hainlere ve zalimlere dost olan,
onların suçlarına ve günahlarına iştirak eden kimselerdir. Böyleleri kat’iyen senin sırdaşın olmamalı. Çünkü
bunlar canilerin yardımcıları ve zalimlerin dostlarıdır. Ne hacet! Hiçbir zalime zulmünde, hiçbir günahkâra
suçunda yardım etmeyenler içinden, sana danışmanlık yapacak öylelerini bulacaksın ki, ötekilerin görüş ve
tedbirine tamamıyla sahip, lâkin sorumluluğun yükünden, suçun vebalinden de kesinlikle korunmuşlardır. İşte
senin için böylelerinin külfeti hafif, zahmeti az, yardımı en çok, sana şefkati herkesinkinden fazla, senden
başkasına muhabbeti o ölçüde az olur. Bu gibilerini hem hususî, hem umumî meclislerinde kendine dost
edin. Sonra, bu adamların içinden en ziyade şunu beğenmelisin ki: sana acı hakikatleri herkesten fazla o
söylesin; ve şayet sevdiği kullarından yapılmasına Allah’ın razı olmadığı bir harekette bulunmak istersen
hoşuna gideceğini, gitmeyeceğini hiç düşünmeyerek sana uyum göstersin, yoldaşlık etsin.
“Bir de sadık ve ihlâslı adamları dost, sırdaş edin. Seni alkışlayıp övmemelerine, yapmadığın birtakım
işleri sana isnad ile keyfini getirmemelerine, gururunu yükseltmemelerine izin ver. Zira alkışın çoğu insanı
büyüklenmeye sevk eder, gurura yaklaştırır. Sakın adamın iyisi ile kötüsü, yanında bir olmasın. Zira bu eşitlik
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iyileri iyilikten soğutur; kötülerin de fenalığa ilgisini ve şeytani cesaretini artırır.
“Bilmiş ol ki; yöneticinin halka iyi niyetini en çok davet eden şey, kendilerine iyilikte bulunması,
yüklerini hafifletmesidir. İyi düşünürsen, iyi niyetli davranırsan uzun ve yorucu yorgunluklardan kurtulursun.
Sonra, iyi niyetine en fazla lâyık olan adam senin hakkındaki tecrübeleri ve önemli konudaki tahminleri iyi
çıkandır; kötü niyetine en layık olanı da hakkındaki tecrübeleri olaylar ve şahıslarla ilgili tesbitleri fena
çıkanıdır.
Sonra, bürokratlarının haline iyi dikkat et. İşlerine en iyilerini getir. Özellikle de devlet düzenini emanet
bırakacağın, sırlarını paylaşacağın mektuplarını öyle adamlara yazdır ki suyu temiz, ahlâkı düzgün olsun;
gördüğü itibar ile şımarıp başkalarının yanında sana karşı konuşmaya cür’et edenlerden olmasın.
Yöneticilerin sana yazdıklarını getirip göstermekte, senin tarafından verilecek cevapları dosdoğru yazarak
göndermekte ve senin hesabına alıp, senin hesabına vereceği şeylerde gafleti sebebiyle kusur etmesin.
Senin lehinde bulduğu şeyleri sağlam tutsun, aleyhinde bulduğunu da çözmekte zaaf göstermesin. Üzerine
düşen sorumluluk ve görev itibariyle nasıl bir mevkisi olduğundan habersiz bulunmasın. Zira kendi kıymetini
bilemeyen başkasınınkini hiç bilmez.
“Sonra, bunların seçiminde, tercihinde yalnız dış görünüşlerini incelemen, tedkik etmen, bir de iyi
niyetli olman kâfi gelmemeli. Çünkü insanlar daima: yapmacık davranışlarla veya hatırlı aracılarla
yöneticilerin gözüne girebilirler. Hâlbuki işin ötesinde samimiyet adına birşey yoktur. Onun için senden
evvelki salih yöneticilere hizmet etmişleri araştırarak halk arasındaki iyi iz bırakmış, emanetleri ile en ziyade
tanınmış olanlarını seç. Böyle bir hareket senin Allah’a ve kendisinden emir aldığın kimseye karşı
samimiyetini gösterir.
“Bir de işleri, görevleri tasnif ederek her sınıfın başına seçkin bürokratlardan birini geçir ki, iş büyük
olursa altında ezilmesin, çok olursa toplamasını bilemeyip de dağıtmasın. Şayet bürokratların hatasını görür
de aldırmazsan kendin zarar görürsün cezasını sen çekersin!”420

 EDEP VE İSTİKAMET ÖĞRETEN BAZI HADİSİ ŞERİFLER
Dedikoduya aldırmadan gerçekleri konuşmak:
1. Ubey bin Ka’b’dan:
“Kıyamet gününde ben Peygamberlerin imamı ve hatibi (mahşerin yegane konuşanı) ve
şefaatle yetkili kılınanı olacağım. Bunda övünme (başkasını küçümseme) yok…’’ (Tirmizi/ Menakıb)
Yani yeri geldiğinde gerçekleri ve gerekenleri açıklayıp insanları uyarmak kibir ve gurur
sayılmıyor.

2. Ebu Zerr’den:
“Allah Rasulüne soruldu: - Ya Rasulallah! Adam hayır yapsa, halk da bu hayır sebebiyle onu
övse (bu kibir ve ucup olur mu?)
Rasulüllah’ın cevabı şöyle oldu:- (İstemeden elde edilen) bu övgü, mü’mine (Allahın razı
olduğunu gösteren peşin bir müjdedir.” (Müslim / Birr 166)
Yani gösteriş kastı gözetilmeden, sadece Allah rızası için yapılan hizmet ve ibadetler nedeni ile,
insanların sevmesi, övmesi ve hürmet etmesinin; ihlasa zarar vermeyeceği belirtiliyor.

Kafirlerden ve gafil şerlilerden korkmamak:
3. Ebu Malik el-Eş’ari’den:
“Allah sizi 3durumdan himaye etti:
-Peygamberinizin, hepinizin toptan helakına yol açacak bedduasından,
-Batıl ehlinin hak üzerine kesin şekilde üstünlük kurmasından,
420
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-Dalalet (sapık düşünceler) üzerinde birleşmenizden…(ve topyekün sapıtmanızdan)’’ (Ebu
Davut Fiten1)
Öyle ise, çok kalabalıklar ve güçlü konumdalar diye zalim ve kafir güçlerden korkup
himayelerine sığınmaya izin verilmiyor.

4. İbn-i Ebi Nu’m dan:
“Bir adam, İbn-i Ömer’e sivrisinek öldürmenin hükmünden sordu. İbn-i Ömer:
- Kimlerdensin? Dedi. Adam: - Iraklılardan, deyince. İbn-i Ömer:
- Şuna bakın hele! Bana sivrisinek öldürmekten doğacak günahı soruyor, halbuki bunlar
Peygamber torunu Hüseyin’i öldürdüler. (bunun vebalini hiç düşünmüyor) Ben Allah resulünden
şöyle buyurduğunu işittim: Bu ikisi (Hasan ile Hüseyin) dünyada benim (kokladığım) 2 gül çiçeğimdir.
(Buhari / Edebül-Müfred 45. bab)
(Bu çiçekleri koparmak gibi büyük cinayet işleyenler, basit kötülüklerden sakınmakla takva
numarası yapıyor)

5. Ebu’l-Berze el-Eslemi’den:
Ey Allah’ın Resulü! Beni cennete girdirecek bir ameli bana göster, dedim.
“İnsanların yolundan onlara zarar veren şeyleri yok et”! Buyurdu.” (Müslim / Birr 45, İbni Mace)
Bu hadisi şerif belediye hizmetlerine ve çevre temizliğine işaret ettiği gibi, manevi ve ahlaki
tahribata sürükleyen kötülük reklamlarına da engel olunmasına dikkat çekiyor.

6. Sehl bin Sa’d’dan:
“Vallahi, sana verilen hidayet (vesilesiyle ve senin tebliğ ve tavsiyenle) bir tek adamın hidayete
ermesi (doğruyu bulması) senin için en güçlü ve kıymetli deve sürülerinden daha hayırlıdır. (Ebu
Davut /İlim 10; Buhari/ Ashabunnebiyy 9;Müslim / Fedailul-Ashab 34)
Yani, İslami tebliğde, aslolan Allah’ın rızası ve insanların hidayetine vesile olunmasıdır. Yoksa
muvaffakiyet ve ganimet gibi şeyler, Allah katındadır ve bunlara takılmamalıdır.

Çoğunluğa değil haklıya bakmak:
7. Abdullah bin Ömer’den:
“İnsanlar, yüz develik bir süreye benzer ki, aralarında soylu ve binmeye elverişli tek bir deve
bulmakta zorlanırsın.” (Buhari / Rikak 35, Müslim / Fedailüssahabe 232, Tirmizi / Edeb 82 ,İbn-i mace /
Fiten 16, Ahmed bin Hanbel / II,7)
Yani her konuda güvenilecek ve birlikte yürünecek sadık, anlayışlı ve yarayışlı insanların pek
az bulunacağı vurgulanıyor.

8. Abdullah bin Ömer’den:
“Ahir zamanda, helal para ve güvenilir arkadaş çok az bulunacaktır.” (ibni Adi/Kamil VI,260;Ebu
Nuaym/Hilye IV,94 ;Deylemi/Firdevs III,223)
Öyle ise bu çok az ve mümtaz dostların değeri çok iyi bilinmeli, hataları hoşgörülüp
bağışlanmalıdır.

9. Hz. Aişe’den:
“Allah bir yönetici için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı verir. Öyle ki, o yardımcı, yönetici
bir şeyi unuttuğunda (ve yanlış yaptığında) kendisine hatırlatır. Hatırladığında da, gereğinin
yapılmasına yardımcı olur. Allah bir yönetici için de hayrın dışında bir şey (şer) dilerse, ona kötü bir
yardımcı verir. Öyle ki, o yardımcı o yöneticiye unuttuğu (Kur’ani kuralları ve vicdani sorumlulukları)
hatırlatmaz. Hatırlatsa bile (hatasından vazgeçirmek ve doğru olanı yerine getirmek konusunda)
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hiçbir yardımı olmaz.” (Ebu Davut/İmare 4;Nesai/Bey’a 33)
Bu hadisi şerif; yönetici ve liderlerin dalkavuk ve şakşakcı yardımcı ve danışmanlar yerine,
kendilerine hatalarını hatırlatan ve hayır olanı yaptıran olgun ve onurlu kadrolar edinmesini
öğütlüyor.

10. Hz. Huzeyfe’den:
“Allah üç şeyi çok değerli kılmadıkça, kıyamet kopmaz. Bunlar: -Helal para, Kendisinden
faydalanılan ilim ve Allah için dost olan arkadaştır.” (Deylemi/Firdevs V;84)

11. Malik bin Abdullah’dan:
“Çok kaygılanma, sana takdir edilen ne ise ancak o olur ve rızkın sana mutlaka ulaşır.”
(Beyhaki/Şuab)

12. Hz. Enes’ten:
“Güvenme duygusu (Allaha tevekkül ve teslimiyet ); zenginliktir.” (Kuzai,Müsned I; 44)

13. “İbni Mes’ud’dan:
“Gerçek malın, ahrete gönderdiğindir.” (Buhari/Rikakak 12)

Allah Dostlarını ve Sağlam Müslümanları tanımak:
14. Esma binti Yezid’den:
“Sizin en hayırlılarınız, görüldükleri zaman, izzet ve celal sahibi Allah’ı hatırlatan kimselerdir.”
(İbni Mace / Zühd 4; Ahmed bin Hanbel / vı,409)
Yani kendileri ve eserleri görüldüğü vakit insana Allah’ı ve ahiret hazırlığını hatırlatan, onun
manevi aynasında kusur ve günahlarımız ortaya çıkan şahsiyetlerin, örnek ve gerçek Hak dostları
oldukları anlatılıyor.

15. Sehl bin Sa’d’dan:
“Dünyaya gönül verme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni
sevsin.” (İbni Mace/Zühd 1)

16. Muaz bin Enes’den:
“Nice üzerine binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır. (Çünkü) ondan daha çok
Allah’ı zikreder.” (Darimi/İsti’zan 351)
(Yani yaratılış gayesine uygun davranır.)

17. Ebu Hureyre’den:
“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmiş olmaz.” (Ebu Davut/Edeb 11; Tirmizi/Birr 35)
Yani, küçük büyük, gördüğü her türlü iyilik ve ikrama teşekkür etmeyen, ilk fırsatta nankörlüğe
yönelen ve kadir kıymet bilmeyen kişiler; aslında Allah’ın verdiği nimet ve faziletlerin de farkında
olmayan kimselerdir.

18. Hz. Büreyde’den:
“Biz kimi bir işe (kamu görevlisi olarak) tayin eder, bir rızık (maaş)tahsis edersek, bu tahsis
edilen dışında aldığı gulüldür. (Devlet malından hırsızlıktır.)” (Ebu Davut/Harac 10)

19. Abdullah bin Amr bin Sadi’den:
“Sen beklemez ve istemez olduğun halde, sana gelen malı ve hediyeyi al. Bu şekilde gelmezse,
nefsini o malın peşine takma” (Buhari/Ahkamdan17, Zekat 51; Müslim/Zekat110)

20. Sevban’dan:
“Ey Sevban! Köylerde oturma. Çünkü Köyler de oturan, mezarlarda oturan gibidir.”
(Buhari/Edebül Müfred Bab:263)
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Yani, ilim ve irfan ehli olmak ve manen olgunlaşmak isteyen kimselerin; eğitimsiz ve
medeniyetsiz kısır yörelerden uzaklaşması gerekir. Çünkü İslam, bedevilik değil, medeniyet dinidir ve
çevre şartları insan üzerinde etkilidir.

21. Ebu Alkame’den:
‘’Allah bu ümmete, her yüz senede, onlar için dini yenileyecek birini gönderir.”

(Ebu

Davud/Melahim 1:Hakim/Müstedrek ıv ,522 )
Yani her asırda, o günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre İslamı yeniden yorumlayıp bidat ve
hurafelerden arınacak seçkin zevatın gönderileceği müjdeleniyor.

Dünyaya bağlanmak yerine ahirete hazırlanmak:
22. Şedad bin Evs’den:
‘’Akıllı kimse, nefsini sorgulayıp ölümden sonrası için çalışandır. (Aklını kullanmaktan) aciz ve
ahmak olan kimse ise, nefsinin heva ve heveslerine uyup ta Allah’tan (rahmet ve cennet) temenni
edip tembellik içinde bekleyip durandır.’’ (Tirmizi /Kıyame 25 :İbn Mace/Zühd 31)
Bu hadisi şerifle, asıl akıllı ve ahlaki kişinin ahiret hayatını ve Allahın rızasını öne alacağı ve bu
yönde samimiyet ve gayretle çalışacağı; tembel ve gevşek davrananların mahrum kalacağı
belirtiliyor.

23. Ebu Hureyre ’den:
‘’Haramdan kaç ki, insanların en çok ibadet yapanı sayılasın.
Allah’ın sana yaptığı taksime razı ol ki, insanların en zengini gibi (huzura) kavuşasın.
Komşuna iyilik yap ki, gerçek mü’minlere katılasın.
Kendin için sevdiğin şeyi insanlar için de sev (iste) ki, gerçek Müslüman olasın.
Çok gülmekten sakın! Çünkü çok gülmek (hayatı eğlenceden ibaret sanıp ahireti düşünmemek)
kalbi öldüren bir tavırdır.’’ (Tirmizi)

24. Ebu Hureyre ’den:
“Mü’min bir delikten (aynı yerden ve aynı şekilde) iki kere ısırılmaz.” (Buhari/Edep 83 ; Müslim /
Zühd 63)
Böylece, ahmaklık ve şuursuzlukla imanın barışmayacağı, dostunu düşmanını tanımayan
kişilerin olgun bir mümin olamayacağı öğretiliyor.

25. Ebu Hureyre ’den:
‘’Mü’min iyi niyetli (özverili) olduğu için aldanır. Facir ise, kötü niyetli (acımasız) olduğu için
aldatır.” (Tirmizi / 1964)
(Müminin bir sefere mahsus, o da ferasetsizliğinden değil iyi niyetinden aldanacağı, ama
bundan ders alıp aynı hatayı tekrarlamayacağı öğütleniyor)

26. Sahbera’dan:
‘’Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun günahlarına kefaret olur ‘’ (Tirmizi / İlim 2)
Dini ve dünyevi konularda, insanlara yararlı olmak üzere ve halis niyetle ilimle uğraşanların ve
gerçekleri yazıp yayanların hayır üzere oldukları haber veriliyor.

Kafirlere yarananların zahiri dindarlığına kanmamak:
27. Ebu Musa’dan:
“Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.” (Buhari/Fiten 7/2; Müslim / İman 163; Tirmizi-1459)
Füze savunma sistemleri gibi, Haçlı ve Siyonist NATO ile birlikte, İslam ülkelerini bastırmaya
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yönelik girişimlere katkı sağlayanlar da böylece ikaz ediliyor.

28. “Arap toprakları verimli topraklar ve nehirler haline dönüşmedikçe kıyamet kopmaz.’’
(Müslim / Zekat 60; Cem’ul-fevaid-9894)
Hz Mehdi medeniyetinde, verimsiz çöllerin ziraatle uygun hale sokulacağının ve ucuz yöntemlerle
deniz sularının arıtılıp suni nehirlerin akıtılacağının işaret veriliyor.

29. Bera’bin Azip’den:
“Uhud harbinde, Resulüllah’a zırh giymiş bir kişi geldi ve sordu:
- Ey Allah’ın Rasulü! Önce savaşıp sonra Müslüman mı olayım, yoksa tersini mi yapayım?
Allah’ın Resulü: “Önce Müslüman ol, sonra savaşa git” buyurdu.
Adam, İslama girdi, savaştı, sonunda da şehit oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber(SAV):
-Az iş (amel) yaptı, ama çok kazandı, buyurdu.” (Buhari / Cihad 13)
Böylece Allah’a ve ahiret hayatına inanıp, Hak yolunda canını ortaya koyanların, abdesti,
namazı, orucu ve diğer hayırları olmadan da, cihat sayesinde bir anda şehadet rütbesine ve sonsuz
cennete ulaşacağı ve cihadın en yüksek sevabı kazandıracağı teşvik ediliyor

30. Mus’ab bin Sa’d’dan:
“Allah bu ümmete, güçsüzlerin (zayıfların) namazları, duaları ve ihlasları sebebiyle yardım
eder.’’ (Buhari / Cihad 76; Nesai/Cihad 43)
Yani Hakkı konuştukları ve İslamı yaşadıkları için zalim yönetimlerce zulme uğrayan ama bütün
bunlara Allah için katlanan mücahit ve müttaki kulların samimi duaları ve davaları yüzünden,
toplumun müstehak olduğu belalar erteleniyor…

Kimseye yük olmamak:
31. Allah Resulü buyurdu ki:
- “Allahım! Küfürden ve borçtan sana sığınırım.” Bir adam sordu:
- Ey Allah’ın Resulü! Borcu küfürle eş mi tutuyorsun?
Allah Resulü: - Evet, buyurdu. (Nesai, İstiaze 23)
Yani çalışıp üretmek yerine, kolay yoldan borç almayı tercih eden kişilerin ve hükümetlerin;
sonunda izzet ve haysiyetini taviz vermeye kafir ve zalimlerin emrine girmeye mecbur kalacakları
bildiriliyor.

32. Sevban’dan:
“Allah Resulü, bir gün:
-“Cenneti garanti etmem karşılığında, insanlardan bir şey istememeyi kim bana söz verecek?”
diye sordular. Sevban hemen atılıp: - Ben, dedi. Sevban, ondan sonra ömrü boyunca hiç kimseden
hiçbir şey istememiştir. (Ebu Davut/Zekat 27; Nesai/Zekat 86)
Yani tebligat ve teşkilatla ilgili hizmetlerin yürütülmesi için yapılan teklif ve teşvikler hariç,
insanın kendi nefsi ve şahsi menfaati için başkasından yardım ve destek talep etmesi; imanın
kemaline ve insanın izzeti nefsine aykırı görülüyor.

33. Hz. Ali’den:
“Tedbir (harcamada iktisad), maişetin (ve rahat geçim sağlamanın); insanların sevgisini
kazanmak ve iyi geçinmek akıllılığın; üzüntü ve tasa ise çabuk çöküp ihtiyarlamanın yarısıdır.”
(Deylemi/ Firdevs II;75)

34. Ebu Hureyre’den:
“Allahtan istemiyene, Allah gazap eder.” (Tirmizi/Daavat 49İbn-i Maci/ Dua 34)
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Yani çok zengin ve alim oldum diye Allah’a minnet etmeyen veya çok ibadet ve hizmet ehliyim
diye kendisini ilahi rahmet ve mağfiretten müstağni zanneden kimselerin gazaba uğrayacağı haber
veriliyor.

35. Ebu Humeyd es-Saidi’den:
“Dünyalık talebinde güzel davranın. Çünkü, herkes dünyada kendisi için (Allah tarafından) ne
takdir edilmiş ise ona kavuşturulur.” (İbn-i Maci/Ticaret 3)
Yani sebeplere tevessül etmek ve gerekli gayreti göstermek dışında, makam ve menfaat
kazanmak üzere aşırı çırpınanların veya haksız ve ahlaksız yöntemlere başvuranların, günah ve
huzursuzluk dışında hiçbir şey kazanamayacağı, çünkü kaderin bozulmayacağı beyan ediliyor.

36. Allah Resülü buyurdu ki:
“Herhangi bir millete kendini benzetmeye çalışan, o millete mensup sayılır” (Ebu Davud)
Adaten, ahlaken ve hukuken, batıl ve bozuk kavimlere benzeyip özenen kimselerin, fikren ve
fiilen onlara katıldığı bildiriliyor.

37. Ebu Said el-Hudri’den:
“Rab olarak Allah’ı, din olarak İslamı, Peygamber olarak da Hz. Muhammed ASM’ı seçip
yetindim (saadet ve selametin Kur’an ve Sünnet yolunda olduğuna kanaat getirdim) diyen (ve bu
iddiasını ibadet, istikamet ve dini gayretiyle ispat eden) kimse, cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davud / Vitr
26; Nesai / Cihad 18)

38. Ebu Said el-Hudri’den:
“Safvan el Muattal’ın güneş doğmadıkça sabah namazını kılmadığı, hanımı tarafından Allah
Resulüne şikayet edilmişti. Safvan bu iddiaya şu cevabı verdi:
- Ya Rasulallah, biz uykusunun ağırlığı ile meşhur bir hane halkıyız. Güneş doğmadan
uyanabildiğimiz, hemen hemen hiç görülmemiştir. (Bedeni ve ailevi bir ağırlık içindeyiz.)
Allah Resulü ona: - Sen uyandığında kıl! Buyurdu.” (Ebu Davud / Savm 74)
Yani birtakım mazeretlerin hoş karşılanacağı, dinde kolaylaştırma sağlandığı ve zorlaştırmadan
sakınılması ders veriliyor.

Önemli konuları not almak ve yazmak:
39. Ebu Hureyre’den :
“Ensardan bir zat, Efendimize gelip hafıza zayıflığından ve unutkanlıktan şikayet ederek:
-Ey Allah’ın Rasülü! Ben senden bir hadis işitiyorum, çok hoşuma gidiyor, ancak hafızamda
tutamıyorum. (Ne yapayım?) diye sordu.
Efendimiz ona: -Sağ elini yardıma çağır, cevabını verdi ve eliyle duyduğunu yaz işareti yaptı.”
(Tirmizi/İlim12)

40. Ebu Hureyre’den:
“Sağ elinle not tutarak, (hafızana) yardım et.” (Tirmizi/İlim 12)
Evet, ayet ve hadis meallerini, önemli ve ibretli sözleri ve ilmi gerçekleri bizzat yazarak not
tutmak ve bunları ara sıra dikkatle okuyup hatırlamak, insanın öğrendiklerini unutmamasını ve daha
iyi kavramasını sağlayacaktır.

41. Ebu Zer’den:
“Yolu belli olmayan bir yerde, insanlara bir yol göstermen bir sadakadır.” (Tirmizi/ Birr 25)
Bu hadis, fikri ve siyasi şaşkınlık içinde bocalayan insanlara haklı ve hayırlı bir çıkış ve
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kurtuluş yolu göstermeyi de içeriyor.

42. Ebu Hüreyre’den:
“Allah’a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak dua edin.” Buyruluyor. (Tirmizi /
Deavat 65)
Çünkü Allahın vaidine ve kudretine itimat edilmeden yapılan duanın lafta kalacağı belirtiliyor.

43. Ebu Zerr’den:
“Bir kötülük işlediğinde, peşinden hemen bir iyilik yap ki, o günahı silsin.” (Tirmizi/Birr 55)
Bir kişiye karşısında ve gıyabında bir haksızlık yapanı, hemen özür dileyip gönlünü alması;
bunun gibi yalancılık, riyakarlık, harama bakmaklık namaz ve orucu aksatmaklık benzeri günahları
işleyenlerin hemen bunları telafi edecek sevaplar yapması gerekiyor.

44. Ziyad bin Haris’ten:
“Kim ilim öğrenmek isterse, bilsin ki Allah onun rızkını tekeffül etmiştir (garanti vermiştir.)”
(Hatib el-Bağdadi/Tarihu Bağdad 3,180)
Yani hayırlı ve yararlı ilim yapmak ve bunları yazıp yaymak için çalışanların, geçim sıkıntısı
çekmeyeceği belirtiliyor.

Zalimlerle işbirliği yapmak ve zulme bulaşmak:
45. Büreyde’den:
“Bir mü’minin (haksız yere) öldürmesi, Allah katında dünyanın son bulmasından daha büyük
hadisedir.’’ (Nesai/Tahrim 2)
Ve zaten Ayeti kerimede bir kişinin haksız yere öldürülmesi, bütün insanların katledilmesiyle
aynı sayılıyor. Peki acaba Irak ve Afganistan’da yüz binlerce masum ve mazlum Müslümanın
katledilmesine destek ve fetva verenleri nasıl bir akıbet bekliyor?

46. Ebu Hakem el-Beceli’den:
“Eğer gök ve yer halkı; bir mü’minin kanını haksız yere dökmede iştirak etselerdi; Allah her
ikisini de toptan cehenneme atardı.” (Tirmizi/Diyat 8)
Hadisi de bu zulme dikkat çekiyor.

47. Hz. Cabir’den:
“Kul, hayırla ve şerriyle kadere inanmadıkça iman etmiş olmaz.” (Tirmizi/Kader 10)
Yani, Kadere tam “iman etmeyen kederden kurtulamaz ve iman olgunluğuna ulaşamaz” demek
isteniyor

48. Cerir bin Abdullah’dan:
“Yumuşaklıktan mahrum olan kimse, hayırdan mahrumdur.” (Buhari/Edebül müfret Bab:217)
Yani sertlik ve aceleciliğin insanı haksızlık yanlışlık ve huzursuzluğa ve çevresinin nefretini
kazanmaya sürükleyeceği ikaz buyruluyor.

49. Hz. Enes’den:
“Resullüllah efendimiz: - Allah Teala, bir kulun hayrını dilediği zaman, onu hayırlı işlerde
kullanır” buyurmuştu. Kendisine: -Onu nasıl kullanacak ve bu iş nasıl ortaya çıkacak? Diye
sorulduğunda ise, yanıtı: -Ölümünden önce, onu Salih ameller işlemeye muvaffak kılar olmuştu.”
(Tirmizi/Kader 8)

Yalandan kesinlikle sakınmak
50. Esma binti Yezid’den:
‘’Ey insanlar! Pervane kelebeğinin kendini ateşe atması gibi, sizi yalan konuşmanın peşine
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düşmeye sevk eden şey nedir? Çünkü 3 yer hariç, yalanın her çeşidi insanoğluna haram edilmiştir.
Bu üç yer ise:
1-Erkeğin hanımına, onu razı kılmak ve gönlünü alıp yuvasına bağlamak için iltifat edici ve
ümitlendirici şeyler söylemesi,
2-Askerin savaşta düşmanı şaşırtmak için yalan bilgi vermesi. Çünkü harp hileden ibarettir,
yalan propaganda caizdir.
3-Kişinin iki Müslüman (kişi, aile ve kabile) arasındaki (düşmanlık ve çatışmayı önleyip) barışı
sağlamak için yatıştırıcı ve uzlaştırıcı sözler etmesi. (Tirmizi/Birr 26)
Bunların dışında yalan konuşmak insanı yalama yapacak ve hızla yozlaştıracaktır.

51. Hz. Enes’den:
“Allah Teala, azabı en hafif olan cehennemliğe: -“Eğer dünya, içindeki her şeyle birlikte senin
olsaydı. Şu azaptan kurtulmana karşılık fidye olarak verir miydin?” Diye soracak. Cehennemlik adam:
-evet, diyecek. Rab Teala, bunun üzerine:
-Sen daha Ademin sulbünde iken, ben senden bundan daha hafifini istemiştim.
“Bana hiçbir şeyi ortak kılma ki seni ateşe koymayayım, cennetime koyayım” demiştim. Ama
Sen ise, buna yanaşmayıp şirke girdin, buyuracak.” (Buhari/Rikak 51; Müslim/Münaffikün 51)
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İLETİŞİM HATALARI VE KALPLERİN KOPUKLUKLARI
Çevremizdeki bazı insanlarla konuşmak kolay ve zevk vericiyken, bazılarıyla kurduğumuz iletişim çok
yüzeysel can sıkıcı olabilir. Benzer kişilik özellikleri, ortak ilgi ve hobiler, birbirine yakın değer ve dünya
görüşü, yakın ahlak anlayışı ve eğitim düzeyi gibi pek çok faktör, insanlar arası ilişkilerde temel öneme
sahiptir.
Kişiler arası ilişkilerde, kalitenin asıl belirleyicisi olan; dinleme becerileridir. Ortak birçok noktamız olsa
bile, bazı insanlarla yakın ilişkiye girmekten kaçınırız. Bu noktada, tanıdıklarımızdan böyle birileri varsa, onun
sizi dinlerken nasıl davrandığını bir düşünmemiz gerekir.
Dinleme becerilerine ve iletişimdeki kaliteyi arttıran tutum ve davranışlara geçmeden önce, karşılıklı
konuşmaları yüzeysel kılan ve gerçek dinlemeyi engelleyen tavırlara bir göz atalım;
Başlıca İletişim engelleri:
1- Yönlendirmek ve öğüt vermek:
Gerek çocuğumuzla, gerekse arkadaşlarımızla konuşurken iletişimi kesen bazı mesajlar vardır;
“Şöyle yap, böyle yapma...”
“Bu şekilde hareket etmemelisin...”
“Buna üzüleceğine, oturup dersini çalışsan daha iyi olur...”
“Yoruluyorum diye yakınacağına geceleri erken yat...”
“Kavga edeceğinize güzel güzel oynayın, arkadaşlar kavga etmez...”
“Paylaşmayı bilmezsen, yalnız kalırsın tabi...”
“Bu kadar düzensiz çalışırsan, işlerini tabi yetiştiremezsin...”
gibi cümleler, konuşan kişide direnç, isyan yaşatabilir, konuşan kişiyi savunmaya itebilir.
2- Eleştirmek, yargılamak, ad takmak:
“Sen zaten hep kolaya kaçarsın...”
“Bebek gibi davranıyorsun...”
“Geri zekâlı ne olacak...”
“Şikâyetten başka bir şey bilmezsin zaten...”
“Sulu göz... Bir arkadaşınla oynamasını bile bilmiyorsun...”
“Hiçbir fedakârlığa katlanmak istemiyorsun...”
Genellikle yargılama ve eleştirme tepkileri ile karşılaşan kişiler, kendilerini anlaşılmamış, itilmiş,
haksızlığa uğramış, daha çaresiz hissederler. Bunun sonucunda iletişimi keser ya da öfkeyle karşılık
verebilirler.
3- İncelemek, soru sormak ve sorgulamak:
“Neden?.. Sen ona ne yaptın?. .O sana ne dedi?..”
“Çocuk neden hastalandı?.. İyi giydirmedin mi?..”
“Neden uyuyamadın?.. Ağır mı yedin?.. Kahve de içtin mi?..”
“Neden doğru düzgün oynamayı beceremiyorsun?..”
Genellikle soru, inceleme, nedenini arama gibi yaklaşımların içinde önyargı, eleştiri veya zorunlu
çözüm bulunur, ayrıca konuşma sorulara cevap vermeye takılarak, yön değiştirip asıl konudan uzaklaşabilir.
4- Tanı koymak, tahlil yapmak:
“Aslında sen öyle demek istemiyorsun...”
“Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum...”
“Aslında senin derdin başka...”
“Anlaşılan bir süre sana yardımcı olmamı isteyeceksin...”
“Bunları beni üzmek için anlatıyorsun anlaşılan...”
Bu tür yaklaşımlarda, dinleyen kişi sanki konuşanın niyetini, söylemek istediklerini çok iyi biliyormuş,
onun kafasının içindekileri okuyormuş gibi bir tavır içine girdiğinden, konuşanı savunmaya ittiği gibi,
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sinirlenmesine, sabırsızlanmasına veya öfkeli cevaplar vermesine neden olabilir. Konuşan kişi kendini
kıstırılmış, yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmış gibi hissedebileceği için büyük olasılıkla iletişimi keser.
5- Teselli amaçlı konuyu saptırmak:
“Aldırma, boş ver...”
“Düzelir canım, bunu dert etme...”
“Üzülme...”
“Başka şeyden konuşalım...”
“Olur böyle şeyler, geçer...”
“Bir kahve iç düzelirsin...”
“Boş ver canım arkadaşlar arasında olur böyle şeyler...”
“Aman sen de her şeyi ciddiye alıyorsun, yak bir sigara...”
Aslında teselli etmek çok güzel ve yararlıdır ancak önemli olan teselliyi kişiyi duyduğumuzu belirttikten
sonra verebilmektir. Söyledikleri duyulmadan, teselli ediliyormuş hissini yaşayan kişi, kendini anlaşılmamış,
dinlenilmemiş, söyledikleri saçma sapan gibi algılanmış hissedebilir. Önemsenmemiş veya tam olarak
dinlenilmemiş olmaktan dolayı kızgınlık duyabilir. Genellikle, dinlemeden verilen teselli mesajları, konuşan
kişide sorununun küçümsendiği duygusunu yaşatabilir.
Özetle:
Bunların ardından, gelin kendimizi gözden geçirelim... Çocuğumuz, arkadaşımız veya eşimizle
yaptığımız günlük konuşmalarda tarzımız ve yaklaşımımız genelde nasıl?.. İletişimimiz yukarda sözü edilen
dinleme engellerine takılıyor mu?.. Tam yanıtı bulamıyorsanız, kendinizi 1–2 gün izlemelisiniz. Çünkü iyi bir
dinleyici olmanın, yani karşıdakini dinleme ve anlamanın birinci şartı; Kişinin öncelikle kendini dinlemeyi ve
anlamayı başarabilmesidir.421
Evlilikte iletişim:
Evlilik bekâr çiftler için; gizemli, yabancı ve farklı bir kurumdur. Birlikte yaşamanın getireceği yeni
kuralların ve bu yeni kurulan sistemin içinde, elbette çatışmalar, kızgınlıklar, sorunlar yaşayabiliriz. Ancak
yaşanabilecek bu olumsuz olayların üstesinden gelmek de yine bizim elimizdedir.
Eşler, ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar karşısında, bu belirli kuralları geliştirirler:
– Eşlerin birbirleriyle üzerinde konuşabildikleri kurallar. Örneğin; erkeğin akşamları dışarı çıkma isteği,
alışverişi kimin, ne zaman, nasıl yapılacağı, gibi.
– Eşlerin üzerinde konuşamadıkları; fakat bir gözlemci tarafından belirtildiğinde kabul edilebilir kurallar.
Örneğin; önemli konularda eşlerin birlikte karar vermesinin gerektiğinin yeniden vurgulanması, gibi.
– Bir gözlemci tarafından gözlenen, ancak eşlerin kabul edemedikleri kurallar. Örneğin; erkeğin,
sürekli karşından üstünmüş gibi bir tavırla davranması, gibi.
– Her evlilikte belirlenmiş veya sınırları tam olarak belirlenemeyen kurallar vardır. Sorun, aslında bu
kurallara uyulması değil, bu kuralları kimin koyması gerektiği konusunda eşler arasında bir uzlaşmaya
varılamamış olmasıdır. Evliliğin ilk günlerinde eşler, birbirlerine karşı hoşgörülü davranmalarına rağmen,
zamanla; kimin neyi, ne ölçüde kontrol etmesi konusunda bir anlaşmazlık içine düşebilirler.
Evlilikte İletişimin amacı; eşlerin birbirlerini anlamaları ve paylaşıcı olmalarıdır. Uzlaşmanın olabilmesi
için de; öncelikle eşlerin, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları gerekmektedir.
Evlilikte olmaması gerekenler:
Yıkıcı eleştiri ve hor görme: Eşlerin, birbirlerinin olumsuz yönlerine odaklanmaları ve olumlu yönlerini
görememeleridir. Örneğin, “Sen beni incitmekten zevk alıyorsun.”
Genelleme: Eşlerin birbirlerinin kişilik özelliklerini içeren yargı, eleştiri ve genellemeler yapmaları
durumudur. “Sen zaten hep bencilsin.”
Akıl okuma ve yıkıcı niyet geliştirme: Eşler birbirlerinin söylediklerinden çok, söylemediklerini
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anlamaya ya da söylenenlerin arkasındaki niyeti anlamaya çalışırlar. Örneğin “Bunu benim iyiliğim için
yaptığını söylüyorsun ama senin asıl niyetin beni aşağılamak.”
Geçmişi gündeme getirme: Eşlerin, geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak iletişimi kesmeleridir.
Örneğin “Evliliğimizin ilk yıllarında ailenin bana yaptıklarını asla unutmayacağım”
Kendini bütünüyle haklı görme: Kendini bütünüyle haklı, eşini ise bütünüyle haksız konuma
düşürme çabası sonucu iletişimin kesilmesidir. Örneğin “Evliliğimiz boyunca hiçbir tartışma benim yüzümden
başlamadı” demek.
Sorumluluk yüklenmeme: Eşlerden birinin kendisinin yaptığı bütün hataların ve davranışların
sorumluluğunu kabul etmemesi sonucu iletişimin kesilmesidir. Örneğin; “Beni kızdırıyorsun ve ben de işte bu
yüzden saldırgan oluyorum” demek.
İşi yokuşa süren ifadeler: Örneğin “Şimdi çaba gösteriyorsun ama artık çok geç bunları 5 yıl önce
yapmalıydın” demek
Münakaşaya girişme: Örneğin “Madem aynı görüşte değiliz, o halde benim dediklerimi çürüt, senin
dediklerini yapayım” demek
Ses tonunu yükseltme: Eşlerin ses tonunu yükseltmesi sonucu hakarete yönelmek.
Biri birini küçümsemek: Örneğin “Senin durumunu anlıyorum, bundan sonra doğruyu bulmana
yardımcı olacağım” demek.
Peki ya kendimizi nasıl ifade etmeliyiz?
– “Sen beni incitmekten zevk alıyorsun” yerine “Senden bunları duymak beni çok incitti” denmeli.
– “Beni, her zaman başkalarının yanında aşağılıyorsun” yerine “Geçen gün, başkalarının yanında
söylediklerin beni çok utandırdı” denmeli.
– “Beni kızdırıyorsun ve ben de işte bu yüzden saldırgan oluyorum” yerine “Bazen öfkeme sahip
olamıyorum” denmeli.
– “Madem aynı görüşte değiliz, o halde benim dediklerimi çürüt, senin dediklerini yapalım” yerine
“Senin söylediklerin aklıma yatmasa da, eğer çok istiyorsan bunu senin için yapabilirim” denmeli.
– “Şimdi çaba gösteriyorsun ama artık çok geç, bunları 5 yıl önce yapmalıydın” yerine “Beş yıldır
yapmadığın davranışları bugün yapıyor olman beni çok mutlu ediyor” denmelidir.
Öyle ise:
Öfke, kızgınlık, korku, sevinç gibi olumlu ve olumsuz duyguların paylaşılması lazımdır.
– Eşlerimizin de konuşmaya, dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyaçları vardır.
– Ortaya çıkacak sorunlarda, bunları birlikte çözmek en geçerli olanıdır.
– Eşlerimizle geçireceğimiz zaman boşa harcanan zaman değildir. Bizim ona, onun da bize ihtiyacı
vardır.
Bir de empati ile yaklaşmayı deneseniz!
Yeter artık, aklının her şeye erdiğini sananlardan çektiğimiz… Dünyamızda çok güzel şeyler de
oluyor... Söz gelimi insan psikolojisine, insanın daha iyi anlaşılmasına yönelik gelişmeler var. Bu
gelişmelerden insanın haberdar olmasının güzelliğinin yanı sıra, bunlardan habersiz olması da bir
nasipsizliktir.
Son zamanlarda sıkça kullanılan, insanlar arası ilişkiler açısından oldukça önemli olan “insanın
kendisini karşısındakinin yerine koyması” anlamı gelen empati diye bir kavram vardır. Fakat ne yazık ki, bu
kavramın içerdiği hal, aklının her şeye erdiğini sananların semtine hiç uğramamaktadır.
İnsan başörtüsü ve başörtüsü takanlar hakkında bir şeyler söyleyebilir, yazı da yazabilir. Fakat “Bu
insanlar ne istiyor, ne diyor?” diye düşünür, sorar, soruşturur. Başörtüsüne karşı çıkacaksa yine çıksın, ama
kendisinin de bir insan olduğunu unutmadan çıksın. Söylediği sözlerin ne anlama geldiğinin farkında olarak
çıksın!
Özellikle “türban” gündeme geldiğinden beri, başörtüsü düşmanlığı olanca hızıyla sürüyor. Evet,
türban düşmanlığı değil, başörtüsü düşmanlığı... Türban, bu kelimeyi kullananların zihin dünyasında yer alan
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muhayyel bir biçimdir. O putu kendileri yarattılar. Çünkü “Ben Müslüman’ım” diyen bir hanımın türban
kelimesi ile örtüşen bir niyet taşıdığını ve böyle bir eylem içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu
abeste iştigaldir. Zaten türban için, “dün yoktu” diyorlar. Evet, türban dün yoktu. Müslüman için, Müslüman
kadın için türban bugün de yok, yarın da olmayacaktır... Başörtüsü dün vardı, bugün de var, yarın da
olacaktır. Kur’an var olduğu sürece o da var olacaktır.
Ne diyor Kur’ân-ı Kerim? “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan
çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısım müstesna, açmasınlar.
Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar.”422 Bundan sonraki safha red ya da kabul safhasıdır: “Leküm
dînüküm veliyedîn” herkesin dini ve düşüncesi kendisinedir.
Fakat

işin

bir

de

sosyolojik

boyutu

var.

Sosyolojik

gerçeklerin

görmezden

gelinmesi,

yaşanılan/bulunulan yerin özelliklerinin gözden uzak tutulmak istenmesi, fiilî olarak var olan böyle bir olgunun
“yok sayılması” anlayışından başka bir şey değildir. Ne yazık ki yok sayanların tutumu, yaşanan sosyal
olgudan daha baskın çıkmaktadır.
Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, kılık kıyafet değişiyor, renkler değişiyor. Her şey değişiyor. Fakat
bu yoğun değişim sürecinin içinde değişmeyen şeyler de var. Ülke şuuru, bağımsızlık duygusu, bayrak
heyecanı, dinî değerlere bağlılık gibi insan hayatının birbirine bağlı temel değerleri değişmiyor. Çünkü
bunlardan vazgeçmeniz insanlığınızdan vazgeçmeniz anlamına gelir.
İnsanlık tarihi boyunca giyinme olgusu, evrensel bir örf halini almıştır. Kimse fıtrî bir özellik olan
örtünmenin/giyinmenin aksini savunmamıştır.
Başörtüsünün kimseye bir zararı olmadığı halde, birileri onu kendi zihin dünyasında anlamlandırarak;
uygulanan biçimi, asıl niyetin dışına çıkartmak suretiyle, başörtüsüne yakışmayan bir alana çekmiştir. “Yaşlı
kadınların başörtüsü takmasına ve biçimine bir itirazımız yok” diyorlar. Buna da şükür mü diyelim. Fakat
genç olursa ve bu genç hanım başörtüsünü ninesi gibi bağlamak yerine, kendi zevkini ön plana çıkartmak
suretiyle bağlamak isterse sorun haline geliveriyor.
İnsan sağlığını önemsiyoruz. İnsan eğitimini önemsiyoruz, bu genç hanımların okumasını istiyoruz.
Bunlar için üniversitelerde sağlık, pedagoji, psikoloji gibi insanı merkez alan ilimleri öğretmek için büyük
emek sarfediyoruz.
Çocuk yuvalarına terkedilmiş çocukların ruh sağlıklarını önemsiyoruz. Fakat o çocukların niçin
orada olduklarını sorgulamıyoruz. Onlara farklı davrananları en ağır ifadelerle kınıyoruz. Medyanın gücünü
kullanarak toplumu ayağa kaldırıyoruz. Bunların hepsi güzel, alkışlanmaya değer... İlmin amacına uygun
refleksler bunlar... Aynı hassasiyetlere ilişkin bilimsel sonuçların ayırım yapılmadan herkese yönelik olması
gerekmez mi? “İnsan”ı esas alan bir bilim, nasıl olur da ayırımcılığın yapılmasına cevaz verebilir? Çünkü
başörtülülere yapılanların hukuk adına, bilim adına yapıldığı söyleniyor. Fakat bu genç hanımların ne gibi bir
ruh hali içinde oldukları ise hiç akla getirilmiyor. Onların duyguları, düşünceleri, dünyaları yokmuş gibi, onları
toplum dışına, hatta ülke dışına itmek suretiyle insanlık suçu işlendiği hiç düşünülmüyor.
Genel bir görgü kuralı olarak, herhangi bir ortamda, herhangi bir genç hanımın kılığına kıyafetine söz
söylemenin ayıp sayıldığı bir dünyada, başörtüsü söz konusu olunca bütün edep sınırlarının zorlandığını
görüyoruz. Bu genç hanımların ruh sağlığının bozulması pahasına, karşı çıkanların ağızlarından çıkanı
kulaklarının hiç duymaması, insanlık adına, medeniyet adına büyük bir talihsizliktir. Onlar taş değildir, onlar
duygusuz değildir, onlar duyarsız değildir; onları böyle bir katılık içinde görenlerin, onları dışlayanların
insanlıklarından utanması gerekir. Onları potansiyel suçlu olarak görmek veya göstermek, insanlık adına yüz
karası bir anlayıştır. Herhangi bir konuda yanlış yapıldığı zaman, ortaya suçlu çıkar. Birini suçu işlemeden
suçlu ilân etmek hangi hukuk sistemi ile, hangi insanlık anlayışı ile bağdaşır?
Empati diyorum... Lütfen elinizi “vicdan”ınıza koyup, şöyle bir düşününüz... Lütfen kendinizi, kendi
kızınızı, kendi eşinizi veya sevdiğiniz birini; dışladığınız, suçladığınız, okula sokmadığınız kızlar, hanımlar
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yerine koyunuz. Medyada gördüğünüz, kendilerine yapılanların, söylenenlerin aynı şekilde onlara, yani
sevdiklerinize yapıldığını bir düşününüz. Vicdanınız sızlayacak mı sızlamayacak mı? Tabii varsa!423
Kardeşler Arası Kıskançlık ve Rekabet
Herkes bir yer edindiğini ve önemli olduğunu duyumsama ihtiyacı hisseder. Bu duyguya en çok
ailemiz içinde önem veririz. Dışarıdaki insanların kabulü etkileyicidir, asıl önemli olan aile içinde
kabul görmektir. Yakınları tarafından dışlandığını düşünmek veya hissetmek yaşanılması zor bir
tecrübedir.
Nasıl bir yere ait olduğumuzla ilgili kararlar aldığımız ilk yer ailemizdir. Çocuklar iyi gözlemci fakat zayıf
yorumlayıcılardır. Yeni bir bebek doğduğunda, çocuk genellikle ‘Annem beni bebeği sevdiği kadar sevmiyor”
şeklinde bir düşünceye kapılırlar.
Yaş farkı ve özenmek
Çoğunlukla çocuklar doğuş sıralarına göre tipik kişilik özellikleri geliştirirler. Çocuk kardeşinin zaten
atletik olma özelliğini elde etmiş olduğunu düşünürse, örneğin, çalışkan olmaya, müzikle ilgilenmeye sosyal
dışa dönük olmaya karar verir. İlk çocuk genellikle ilk ve patron olmaya çalışır; ikinci çocuk haksızlıkları
ortaya çıkarma arayışındadır veya ilk çocuğa yetişmek için çok çalışabilir; en küçük çocuk ekstra ilgiyi hak
ettiğini düşünür; ve ailenin tek çocuğu özel olmak ister.
Kontrol yerine yönlendirme
Eğer yetişkinler çocuklarının eşsiz olmaya uğraştıkları durumları kontrol etmeye çalışıyorlarsa, bu
boşa harcanan bir çabadır. Çocuklar yer edinme ve önemli hissetme yollarını kendileri bulacaklardır.
Eve yeni bebek geldiğinde
• Bebeğin ve diğer kardeşin yatak odaları ayrılmalı, mekânın düzenlenmesinde çocuğun tercihlerine
de önem verilmelidir.
• Yeni bebeğe takılacak isim konusunda diğer kardeşlere fırsat tanınmalıdır.
• Kardeş ultrasonografi muayenesinde bulunabilir ya da elde edilen görüntüler ona da gösterilebilir.
• Bazı çocuklar doğum sırasında annenin zarar göreceği endişesini taşırlar. Bebeğin oluşumu ve
dünyaya gelmesine ilişkin yaşına uygun, kısa ve doğru bilgi anne-baba tarafından çocuğa verilmelidir.
• Aileye yeni bir bebeğin katılmasını konu alan hikâyeleri ebeveynler çocuklarıyla birlikte okuyarak
tartışabilirler.
• Okul öncesi çağ çocuğu anne-babanın da katılımıyla oyuncak bebekle oynayarak, onu yıkayıp
giydirerek dünyaya gelecek bebeğin günlük yaşamlarını nasıl değiştireceği konusunda deneyim kazanabilir.
• Yakın aile ve arkadaş çevresinde yeni doğan bebek varsa ziyaret edilmesi, anne-babanın bebeği
kucaklayarak sevmeleri çocuğu kardeşinin doğumuna hazırlar.
• Doğumun ne zaman olacağı hakkında çocuğun bilgilendirilmesi, yapılan hazırlıklarda çocuktan
yaşına uygun yardım istenmesi ve doğum sonrasında çocuğun annesini ve bebeği hastanede ziyaret etmesi
önerilmektedir.
• Anne-babanın çocuğa kendisini sevdikleri gibi, bebeği de seveceklerini açıklamaları önemlidir.
• Bebeğin bakımında çocuğa yaşına uygun sorumluluk verilmelidir.
• Yeni doğanın resimlerinin yanı sıra kardeşin de bebeklik fotoğrafları ev ortamında sergilenmelidir.
• Anne-baba çocuğa yeni doğanla birlikte aile içinde sahip olduğu yeri kaybetmeyeceğini, yeni haklar
elde edeceğini hissettirmeleri önemlidir. Örneğin “Kardeşin küçük olduğu için evde kalacak ama sen bizimle
birlikte sinemaya gelebilirsin’
• Kardeşler arasındaki kıskançlığı körükleyen en yaygın anne-baba tutumları; ailede bir gözbebeği
belirleme, çocukları birbirleriyle kıyaslama, cinsiyet ayrımı yaparak taraf tutmadır.
• Her çocuk özeldir. Kişilik özellikleri, ilgi ve becerileri farklıdır. Anne babalar çocuklarını birbirleriyle
kıyaslamamalı, kendilerine özgü niteliklerini ortaya koyabilmeleri için onlara fırsatlar hazırlamalıdırlar.
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• Çocuklarınızın kavgalarına karışmayın. Sorunu kendilerinin çözebileceğine güvendiğinizi gösterin ve
odayı terk edin.
• Kardeşler arası kıskançlık karşısında anne-baba olarak kendinizi çaresiz hissediyorsanız aile
terapisine başvurabilirsiniz.
Öneriler
1- Çocuklarınızın dünyasına girin. En büyük çocuk, eşiniz kendini tahttan indirilmiş hissedecektir. En
küçük ise genellikle kendisini büyüğünün yetenekleriyle kıyasladığında yetersiz hissedecektir. Nasıl
hissedebiliyor olduklarını anlamak onlarla sevecenlik içinde etkileşim kurmanıza yardımcı olacaktır. Asla
‘Böyle hissetmemelisin.’ demeyin. Çocukların hissettiklerini yaşamalarına izin verin.
2- Sevecenlik acıma anlamına gelmez. Çocuklarınızı aşırı koruma altına almak ve yaşamlarında
tecrübe edecekleri hislerden onları kurtarmaya çalışmak işe yaramaz. Sevecenlik aşağıdaki önerilere
başvururken şefkati katiyetle sürdürmenize yardımcı olacaktır.
3- Kurban ve zorba eğitiminden sakının. Bu, en büyük çocuğu (zorba) hep hatalı gördüğünüzde ve
küçüğü (kurban) kurtardığınızda olur. Çoğunlukla en küçük çocuk sırf kendisini kurtarmanız için (sizin
görmeyeceğiniz) bir didişme çıkarır. Onlara aynı şekilde davranın. Sorunları çözme yeteneklerine güveninizi
dile getirin veya onları ayırın.
4- Çocuklarınızın her biriyle her gün eşit vakit geçirdiğinizden emin olun. Eğer bir çocuk diğerini
kıskanıyorsa, ona her bir çocukla beraber olmak istediğinizi ve sırasının geleceğini bildirin. Kıskanmanın
sorun olmadığını söyleyin.
5- Eğer çocukların arasında sorun çıkıyorsa, onları işbirliğinin rekabetten daha önemli olduğu
yarışmalara, bayrak yarışı gibi etkinliklere yönlendirip yönlendiremeyeceğinize bakın.424

 EVLİLİK VE AİLEDE DOĞRU İLETİŞİM KURALLARI
Evlilik belki de dünya üzerindeki en küçük şirkettir. Evlilik müessesinin hedeflerinin,
amaçlarının, görevlerinin ve vizyonun çiftlerce belirlenmesi gerekir. Ve sürekli muhasebesinin
tutulması, gözden geçirilmesi lazım gelir…
Allah’ın takdiriyle hayat arkadaşı olduğunuzu bilin:
Önce arkadaşlık! Hatta arkadaşlık öyle ön plana çıkmalı ki aşk ancak arkasından gelmeli. Çünkü
romantik aşkın kıvılcımı söndüğünde arkadaşlık ateşinin kalpleri ısıtıyor olması gerekir.
Doğru zamanı gözleyin: Önemli konuları, karşınızdaki insanın işi başından aşkınken gündeme
getirmeyin. Sizin birinci önceliğiniz belki de o sırada karşınızdaki insanın birinci önceliği değildir. Hele işi
başından aşkınsa, yoğunsa, kafasına iş takılmışsa... Oysa siz, gerekli ilgiyi göstermediği sonucunu -yanlış
da olsa- çıkaracaksınız. Bekleyin... Doğru zamanı yakaladığınızda konu orada çözülecektir. Yanlış
zamanlama yüzünden çözümlenemediğinde içinizde büyüyecektir. Çözümlenemeyen sorunlar zamanın
geçmesiyle beslenerek büyüyecektir.
Ön fikirli olmayı terk edin: Yani karşınızdakini “peşin hükümle” haksız ilan etmeyin. Örneğin; “Sen
anlaşılmazsın” yerine “Ben seni anlamakta zorlanıyorum” demeyi tercih edin. Aslında böyle yapınca karşı
tarafın savunmasını kırıyor ve onu açık olmaya zorluyorsunuz. Karşınızdakinin lafını ağzına tıkamaktansa
cevap almaya öncelik verin.
Ne istediğinizi tam olarak bilin: Karşınızdakinden şikâyet edeceğinize, siz tam olarak ne istediğinizi
söyleyin ve karşınızdakinin buna tepkisinden hareket ederek yolunuza devam edin. Sonuçta sizin kafanızın
içinde ne olduğunu bilemeyebilir. Genellikle tartışmaların başlama nedeni, birisinin sevgi arayışı, ilgi ve alâka
isteğidir. Ne istediğinizi tam olarak bilin ve onu isteyin. Sevgi dilenmek için rol yapmayın. Samimiyetten
vazgeçmeyin.
Karşınızdakinin istek ve duygularına kilitlenin: Birisi sizi suçladığında hemen olayın kendi
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tarafımızdan görünen boyutunu anlatmaya başlarız. Bu hepimize normal gelir ama aslında bu bir savunma
mekanizmasıdır. Ne yapabileceğinize dair sorular sorun. Savunma dürtüsü kendine güven eksikliğinden
doğar ve asıl konudan uzaklaştırır. Gerektiğinde hatanızı kabul edin ve özür dileyin.
Her seferinde bir konuyu seçin: Bunu “bir sefer bir konuyu tartışın” şeklinde de yazabiliriz. Çünkü
genelde bir tartışma sırasında ondan evvelki on tartışmanın da hesabı ortaya çıkar. Bu durumun işleri
kolaylaştırmadığını hepimiz biliyoruz. Doğru söz ayrıca savunma istemez. Geçmiş hataları ve tartışmaları
dile getirmeyin.
Tam olarak neyi kastettiğinizi açık edin: Mesela eşiniz bir köşeye çekilmiş sessiz sessiz duruyor. Bu
şartlarda “Bana mı sinirlendin?” diye sorarsınız veya “Sen niye sinirlisin?” diye mi? Bana mı sinirlendin?
demek daha akıllıcadır. Size olmayabilir ve açılır derdini anlatır. Eğer sizeyse ne olduğunu konuşursunuz.
Oysa “niye sinirlisin?” demenizin altında “Sen sinirlisin” düşüncesi yatıyor. Konuşurken ince ayar önemlidir!
Karşınızdakini dinleyin. Bu kadar basit. Çoğu zaman karşınızdaki insanın tek istediği onu
dinlemenizdir. Dinlediğinizden ve ne dediğini anladığınızdan emin olduğunda mesele kalmayacak, işler
çözülme yoluna girecektir.
“Sen” yerine “Ben” kullanın: “Hep geç kalıyorsun” yerine, “Beklemekten haz etmiyorum” veya
“Dağınıksın” yerine “Arkanı toplamaktan yoruldum” gibi. Kendinizi nasıl hissettiğinizden sadece siz
sorumlusunuz!
Talimat vermeyin, rica edin: Talimatla rica arasındaki fark; Talimat yerine gelmezse cezası vardır.
Mesela bir somurtma, bir hareket, sessizlik, sırt dönme. Oysa ricaların cezası yoktur ve belki de bu yüzden
rica ettiğinizde her şey daha kolay olur. Gerçek rica kimseye sorumluluk yüklemez. Deneyin…
Cevap verin: Karşınızdakine cevap vermek yerine tepki göstermeyi seçmeyin. Tepki, harekettir;
birisine ağzınızı açmadan bir duyguyu iletirsiniz. Cevap vermek ise sözel bir eylem. Konuşmaya davet
ediyor. Hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda tepki değil cevap verin. Böylece sorun, anlaşılmaz bir durum,
bir bilmece olmaktan çıkar. Tepki verirseniz karşılığında tepki alırsınız ve neticede hedeften uzaklaşırsınız.
Sert etki, ters tepki meydana getirir: Çatışmanın nedeni duygu değil sizin o duygu karşısında
verdiğiniz tepkidir. Duygu ile düşünceyi ayırabilmek gerekiyor. Hem kendimiz hem de karşımızdaki için.
Sevdiği insan eve çok geç gelirse herkes sinirlenebilir, kırılır, üzülür. Ama bu hissi doğal karşılayıp konuşmak
gerek. (O içeri girer girmez üzerine saldırmak yerine). Hissetmek, insan olmanın bir parçası. Hislerinizi değil,
tepkilerinizi tartın.
Anlayışlı hareket edin! İnsanlar bir fikri defalarca dile getiriyorlarsa “anlayış” arıyorlar demektir. Yani
mutlaka sizinde onlarla aynı fikirde olmanız gerekmiyor. Karşı tarafı anlıyor olmanız yetecektir. Bir çocuk
düşünün, “Senden nefret ediyorum” diye ağlıyor. Siz ona kırılacağınıza çocuğun nasıl mutlu olacağını
düşünürsünüz, öyle değil mi? İşte anlayışlı olmak bu. Her zaman aynı düşüncede olmak gerekmez, ara sıra
anlayış göstermek çok işe yarar.
Eşinizin dilini ve halini çözmeye yönelin: Eşiniz, “Hayatım” dediğinde oradaki “Hayatım”ın gerçek
anlamını yakalamaya çalışın. Kavga ederken bile söylenen “Ama hayatım anlamıyorsun vallahi” formülünde
karşınızdaki size bir mesaj vermeye çalışıyor ve aslında size “hayatım” derken o kendi hayatını dile getiriyor.
O hayatı görebilmeniz önemli. Her tartışmanın altında bastırılmış bir istek vardır. Onun ne olduğunu bulun.
Her şey zamanında ve ayarında gereklidir: Eşinize duygularınızın ne olduğunu, o duyguyu hisseder
hissetmez söyleyin. İnsan karşısındaki hakkında aslında doğru olmayan bir hisse kapıldı mı, yanlış ve
yararsız tavır ve tepkiler gösterir! Bu his geldiği anda işin aslını ortaya çıkartmak gerek, o nedenle duygu
hissedilir edilmez verdiğiniz tepki dile getirilmeli. Tabii bu işin bir istisnası var; eski kavgalar. Mesela kendinizi
evde yalnız hissettiniz diye, “Sen zaten iki ay önce eve de sabaha karşı gelmiştin” diye başlamamak lâzım.
Bir anda bir insan ya da bir durumun sizi çok kızdırması güç ama birikmiş kızgınlığı patlayabilir. Bardağı
taşıran son damla durumlarını yaşamamak için bardağın dolmasına izin vermemek gerekir.
%100 dürüstlük her derdin çaresidir: Ve bu da günde 24 saat sürsün. Veya %99,99 dürüst olun.
“Bugün suratın hasta gibi görünüyor” demenin âlemi yok! Ama eşiniz ona karşı hep açık olmadığınızı bilirse
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ve ilişki dürüstse arada sağlam bir güven ilişkisi oluşuyor. Bilmek istediğinizi sorun! Dürüst olun ki güven
olsun. Güven olsun ki, arkadaşlık doğsun ki, Arkadaşlık olsun ki uzun bir ilişkinin tadı olsun!
Ara sıra işi şakaya getirin, gülümseyip geçin: Aranızda yaptığınız konuşmalar mahkeme tutanağı
değil! Bazen yerinde bir espri her şeyi yumuşatır. Kadın; bu huyun böyle devam ederse ben de çeker
giderim! Adam; Nereye gidiyorsun, ben de geleyim... Gülümseten cevaplar işi kavgadan çıkarır, meseleye
yapıcı yaklaşım sağlar.
Suizanna düşmeyin, çıbanları deşmeyin: Bir insanı ne kadar yakından tanırsanız kafasından
geçenleri o kadar rahat okumaya başlarsınız. Ancak önemli konularda işin bu yönüne fazla güvenmemek
gerek. Ya yanlış okumuşsanız. Konu önemliyse sormaktan çekinmeyin, sorun. Durum apaçık belli olsa bile,
işin doğrusunu sormak aslında yanlış bir düşünceyle yola devam etmekten kat be kat iyidir.
Eşinizin iyi yönleriyle, kendinizin kötü yönlerini denkleştirin: Bazen birisine -kırılıp, üzülecek diyesöylememiz gereken bir şeyi söylemeyiz. Ama söylememiz gerekebilir. Burada izlenmesi gereken yol; ilk
önceliğimizi ortaya koymak. Söylemesi zor bir şeyi anlatmadan önce bir açılım yapabiliriz. Seni çok
seviyorum, senin için en iyisini istiyorum, bu konu aramızı bozsun istemiyorum. Zor şeyi söylemeden önce
karşınızdakine olan zaafınızı ortaya koyarsanız iki tarafın da işi kolaylaşır. Sevdiklerinizle zor konuları
konuşurken duygularınızı dile getirin. Getirin ki, tartışmalar sizi beraber kılan sevgiden ayırmasın.
Kırıcı ve alaycı söz söylemeyin: Yani size yazdığımız bu 20 altın kuralı mutlaka uygulayın. Ve asla
unutmayın; Sevenler arasında iletişimin üç büyük temel kuralı vardır:
1- Dini ve ahlaki kurallar.
2- Doğruluk, dürüstlük, samimiyet.
3- Duygu ve dayanışma.

Evlilikte Duygusal Zekâ
Araştırmacılar, sorunların değil, davranış biçimlerinin evliliği bitirdiğini söylüyor.
Bütün aşkların tatlı başladığı gibi, bütün evlilikler de ‘bir yastıkta kocamak’ için yapılıyor. Ancak büyük
heyecanlarla yaşanan ilk beraberlikler ve o ilklerin dayanılmaz cazibesi zamanla yerini kavgalara, ayrılıklara
bırakıyor. Nikâh masasında söylenen ‘evet’ler hayatınızda yeni açılan sayfanın da ilk sözcükleri olur. Sonra
gelenekler, birbirine âşık insanların duygu yoğunluğunda karmaşa başlar. Zorunluluklar, sorumluluklar birbiri
ardına dizilir...
“Duygusal zekâ” devreye girmelidir!
Hayatın akıp giden çarkına çelme takmaya uğraşırken, taraflar birbirlerini kimi zaman anlayamaz olur.
Kısacası zaman içinde yaşınız, çevreniz ve deneyimlerinizle değişirsiniz. Bu değişimleri yumuşak geçişlerle
evliliğinize taşımayı beceremezsiniz. İşte bu noktada duygusal zekâ denilen sihirli değnek devreye girip,
görevini üstlenir. Duygusal zekâ konusunda araştırmalar yapan psikologlar bu sihirli formülü bakın nasıl
anlatıyor.
Evlilikte duygusal zekânın her zaman devrede olması gerekir. Eşler arasında evlilik içi sorunlar
yaşanıyorsa, önce kendi analizlerini yapmaları şarttır. Duygusal zekâ uyuduğu zaman, sorunlar bir çığ gibi
büyümeye başlar.
Evlilik sonrası ilişkilerde sevgi ve saygı her şeyden önemlidir.
Evlilik kanunlar önünde pekiştirildikten sonra, evlilik sürecinde birden fazla boyut başlıyor. Evliliğin
sosyal boyutu, evliliğin kuralları, evlilikteki roller ve evliliğin duygusal boyutu. Evlilik terapilerine başvuran
çiftlerde, en çok rastlanan sorunların başında, eşler arasındaki iletişim sorunu ve bu iletişimsizlikten doğan
problemler geliyor. İşte bu noktada duygusal zekâ önem taşıyor.
Duygusal zekâ olarak adlandırdığımız, karşı tarafı anlayabilme, algılayabilme ve aynı zamanda
da kişinin kendi duygularını ifade edebilme becerisidir.
İnsan ayrımına gitmek doğru değildir!
Toplumumuzda kişileri duygusal ve mantıklı olarak iki gruba ayırıyoruz. Üstelik mantıklı olarak
nitelendirilen kişilerden övgüyle, diğerlerinden de eleştiri ile söz ediyoruz. Oysaki her alınan kararın altında
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duygular yatıyor.
İnsan kendisine yapılan bir harekete cevap vermeden önce duygularına başvurur. Duygusundan aldığı
mesajla düşüncesini geliştirir, sonunda da bu düşüncesini eyleme döker. Bu gerçeği göz önüne alırsak
duygusal insan, mantıklı insan ayrımına gitmemek gerektiğini görürüz.
Çocuklara ödev yapma alışkanlığı kazandıracak dört temel yöntem...
Velilerimiz, öğrencilerinin ders çalışmadıklarından sürekli şikâyetçi oluyorlar. Öğretmenler ise
öğrencilerin ödev yapmamalarından şikâyet ediyor. En çalışkan öğrenciden tutun, en tembeline kadar
hepsinde görülen en belirgin rahatsızlık “Ders Çalışmama”. Bir kısmı acil önlem alındığı takdirde aşılabilecek
cinsten. Öte yandan, külliyetli bir miktar ise kronik hale gelmiş. Az olsa da, en çok düşündüren “iflah
olmaz”lar grubunu da işin içine katmak lazım. Öğrencilerimizi ve velilerimizi gözlemleyerek yaptığımız
tespitlerden yola çıkarak, bu hastalıktan korunma yolları anlatacağız. Uygulamaya başlamadan önce bu
hastalığın her ailede az ya da çok bulunduğunu kabul ederek işe başlamamız gerekiyor.
1- Özellikle televizyon, sadece kitap okuma alışkanlığı ve ders çalışma alışkanlığının önünde bir engel
değil; aynı zamanda sizin de yakından bildiğiniz gibi, aile içi sohbetlere, karı koca arasındaki diyaloglara,
misafir sohbetlerine de en büyük engel. Teknoloji toplumlarında her zaman görülen ‘iletişimsizlik’in baş
müsebbibi. Modern toplumun yalnızlığa ittiği insanların toplumun gerçeklerinden kaçmak veya sığınmak için
seçtikleri bir vasıta haline geliyorlar. Para için çok çalışan, ama para dışında tüm çalışma ve gayretlere vakit
bulamayan insanların en tatlı mazereti.
Düşünün bir, evde televizyon olmasa, insanlar ne yapacaktır? Televizyon seyretmek için herhangi bir
zihni faaliyete ihtiyaç yok. Beyni yormanız gerekmiyor. Sadece bakacaksınız, bakacaksınız, bakacaksınız.
Nerede gülmeniz ve ağlamanız gerektiğini, neyi nasıl düşünmeniz gerektiğini, neye nasıl karar vermeniz
gerektiğini hazır olarak sunuyor size. Bir insan olarak siz kendiniz dahi televizyon seyretmeyi, zihninizi
yoracak faaliyetlere tercih ederken, sizin kadar olgun ve akıllı bir kişiliği olmayan öğrencinizin zihnini yoracak
faaliyetlerde bulunmasını beklemek haksızlık olmuyor mu? Uzatmaya gerek yok. Evinizde televizyon olduğu
ve sürekli açık bulunduğu sürece, çocuklar ders çalışmayacaklar, ödev yapmayacaklardır.
2- Öğrencilerin dersleriyle ilgilendiğinizi göstermek için “haydi, ödevini yap” demeniz faydasızdır.
Böylelikle üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmiş sayılmazsınız. Aynı şekilde, onları odalarına kapatıp,
şu saate kadar ders çalışmalarını isteyerek de vazifenizi yapmış sayılmıyorsunuz. Özel bir oda açarak,
masa, sandalye, bilgisayar, kitap benzeri şeyleri bir odaya yığıp çocuğu da onlarla baş başa yalnız bırakarak
da. Bu davranışlar sizin ders çalışmaya, ödev yapmaya, okumaya, bilgi edinmeye ne kadar değer verdiğinizi;
hatta bunun için ne kadar masraf yapmaktan çekinmediğinizi de ispatlamıyor. Böylelikle, sadece kendinizi
kandırmış, yılsonunda beğenmediğiniz bir karne geldiğinde de öğrenciye karşı psikolojik baskı uygulamada
elinize bir koz almış oluyorsunuz. Çoğu zaman “Git odana ders çalış, ödevini bitir” sözcüklerinin
cezalandırma niyetiyle söylendiğini onlar çok iyi biliyorlar. Aynı şekilde, televizyon seyredileceği zaman veya
bir misafir geldiğinde de bu tür sözcükler “Başımızı ağrıtma, git bir şeylerle meşgul ol” anlamına geldiğinden,
öğrenciniz ders çalışmanın “kötü ve cezai bir uygulama” olduğunu kanıksıyor. Böylelikle siz görevinizi
yapmış sayılmıyor, bilakis onları başınızdan savıyorsunuz.
Çocuklarınızla birlikte çalışın!
Bunu aşmanın en etkili yolu ise derslerini onlarla beraber yapmalı, onlara vakit ayırmalısınız.
Ödevlerini takip etmeli, bugün işledikleri konuları sormalı, yarın işleyecekleri hakkında onlardan bilgi
istemelisiniz. Nasıl ders çalışacaklarını bilmeyebilirler, dikkatleri kolay dağılabilir.
Sizin yardımlarınızla ne dersten kaçabilecekler, ne dikkatlerini dağıtıp ders çalışmaktan soğuyacaklar,
ne de aranızdaki diyalog soğuyacaktır. Bu işlerle uğraşarak ders çalışmanın bir ceza, bir yük olmadığını,
aksine vakit ayrılması gereken zevkli bir uğraşı olduğunu onlara öğreteceksiniz. Siz ne zaman aksatırsanız,
onlar da o zaman aksatır.
3- Bilgi, değer verildiği yerde yaşar. Ev ortamında bilgiyle, öğrenmeyle, okumayla, kültürle, sanatla,
ahlakla ilgili şeylerden bahsedilmeli. Ailenin tüm fertleri bu konularda çaba göstermeliler. Evinizde diğer
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fertlerle bir araya geldiğinizde bu tür konular konuşulup tartışılmazsa, bilgiye değer veren çabaların içinde
olduğunuzu çocuğunuz görmezse, o da değer vermeyecektir. Bilgiye değil de diplomaya önem veren bir
toplumda yaşadığımızın farkına vardığında ise durum çok geç olacaktır. O da kaliteli bir kişiliğe sahip
olmaktan ziyade, her türlü şartta yolunu bulabilen, uyanık bir kişiliğe sahip olmayı daha ulaşılabilir ve işe
yarar bulacağından, hiçbir görev ve vazifesini yerine getirmeyecektir. Siz onların eğitimi için hiçbir masraftan
kaçmamakla sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi zannettiğiniz gibi, üniversite bitince önünüze koyacağı
diplomayla o da adam olduğunu zannedecektir. Ve bu kısır döngü, çocuğunuzun kendi çocuklarıyla
yaşayacağı aynı problemlerle devam edip gidecektir. Siz bilgiye, kültüre, sanata önem veren bir Türk
vatandaşı olarak ödevinizi yerine getirdiğinizde, çocuklarınız hiçbir uyarıya gerek kalmadan derslerine
çalışacak ve ödevlerini yapacaklardır. Ama bugün, hepimiz bir şekilde yolumuzu bulup işleri kendimize
uydurduğumuz gibi, onlar da bir yolunu bulup hem sizi, hem bizi idare ediyorlar.
4- Bazı soruların cevaplarını çocuğunuzla beraber oturup konuşarak vermelisiniz. Onun önüne bir
amaç ve ideal koymalısınız. Örneğin, insan niçin okula gider? Niçin ders çalışmalıdır? Bilgi bize neden
gereklidir? Olmazsa ne olur? Önemli olan diploma kazanmak mıdır? Adam olmak eşittir iş sahibi olmak
mıdır? Bütün bu gayretler, okulu bitirince iş sahibi olmak için midir? Gibi soruların bir an evvel cevaplanması
elzemdir. Aksi takdirde, amaç belli olmadan, önüne bir hedef konmadan çocuğunuzu okumaya adapte
etmeniz imkânsızdır. İnsan kendisi, Rabbi ve kâinatla ilgili bilgi sahibi olmak için tahsil görür. İnsan, bu
dünyadaki imtihanını rahat verebilmek için ilim tahsil eder. Cehaletten kurtulmak, olgun bir beyin, kişilik ve
ahlaka sahip olmak için okula gider. İçinde yaşadığı dünyayı yaşanabilir hale getirebilmek için okur.
Kesinlikle ve kesinlikle bol maaşı olan bir iş sahibi olmak ve kısa dönem askerlik yaparak on beş aylık
hizmetten yırtmak için okul okunmaz. İş sahibi olmak, yukarıda saydığımız o ulvi gayelere ulaşma
noktasında gösterilen çabaların doğal bir sonucu olacaktır zaten. Ama bu sonucu asıl gaye olarak görmek,
geleceğimizi karartacaktır. Adam olanlar değil, diploma sahibi olanlar; ahlaklı olanlar değil, paralı olanlar her
zaman haklı olacaklardır. Aynı bugünkü gibi.425
Ailesini İdare Edemeyen ve Hoş Geçinmeyi Beceremeyen Kimseden, İyi Bir Şirket veya Teşkilat
Yöneticisi Olmaz.
Evlilik temel, özel ve kutsal bir şirket konumundadır:
Evlilikleri, bir şirket olarak görmek olumlu sonuçlar doğuracaktır. Küçük, dünyevi çıkarlara dayalı bir
şirketin bile hesapları üzerinde günlerce, hatta aylarca düşünülür ve tartışılır. Hâlbuki evliliklerde oturup
anlaşma yapıldığını, ortak hedefler konulduğunu, neler yapılması gerekildiğine karar verildiğini pek
görmüyoruz. Bunun yerine birbirlerini kendilerine benzetmeye çalışan eşlerle karşılaşılmaktadır.
Aile İçi Engelleri Aşmak Lazımdır
Ailedeki mutluluğu engelleyiciler çeşitlidir. Bunlardan en önemlisi güven eksikliğidir. Evlilikte güven
çeşitli sebeplerden dolayı sarsılmış olabilir fakat mühim olan düzeltmeye çalışmak için azimli ve iyi niyetli
hareket etmektir.
- Eşiniz hakkında küçük düşürücü ifadeler kullanmaktan ve yorumlar yapmaktan kaçının. Bu konudaki
şakacı ve esprili yaklaşımınız bile havayı gerginleştirebilir..
- Kullandığınız sözcüklerin kinayeli olup olmadığına çok dikkat edin. İmalardan sakının. Aynı cümle,
söyleyiş biçiminize, ses tonunuza ve davranışlarınıza göre çok farklı manalar ifade edebilir.
- Kullandığınız sözcüklerin eşinizin davranışlarını yargılarca olmamasına özen göstermelidir.
- Söylemek istediğiniz şeyi karşınızdaki insanı incitmeden söylemenin birçok yolu bulunabilir.
- Düşünülerek söylenmiş sözler, iyi bir birlikteliği daima destekler. Düşünülmeden söylenmiş sözler,
evliliğinizi zehirleyecektir.
- Düşünerek konuşmak, vermek istediğiniz mesajı karşınızdakine iletmenin en iyi yoludur ve beceri
gerektirir. Bu yeteneğinizi geliştirmelidir.
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- Düşünerek söylemeli, eşinize sorunları tartışırken göstermeniz gereken saygıyı yitirmemelidir.
- Konuşmalarınızda hep iyi niyetli olun. Konuşmalarınızın arkasında olabilecek farklı niyetlerinizi
araştırın ve bu konuda kendinizi hesaba çekin.
- Konuşurken eşinizin davranışlarını kendisinden soyutlayabilmelisiniz. Eğer sizi rahatsız eden bir
durumu dile getirmek istiyorsanız, eşinizin kendisine değil davranışlarına yönelin. Bu sayede asıl
amacınızdan uzaklaşmadan sorunu halletme yoluna gidin.
- Yani eşinizin o anki davranışına yönelin, şahsına karşı kötü düşünmeyin.
- Olumsuz bir dil kullanmadan, genelleme yapmadan, eşinizin kişiliğine saldırmadan yapacağınız
konuşmalarınız iletişiminizi sağlıklı ve olumlu bir şekilde kurma gayretinizin göstergesidir. Durumu ortama
çekmeye çalışın. Kişiliğine saldırıldığını düşünen herkes kendisini savunmaya geçer. Onun kişiliğine atıflarda
bulunduğunuz taktirde eşiniz iyi niyetinizi sorgulayacak ve size karşı kötü düşüncelere yönelecektir.
- Konuşmalarınızda eşinizin yaptığı hatayı değil rahatsız olduğunuz durumu konu edinin.
- Yemekleri tuzsuz yaptığından değil, yemeklerin tuzunun biraz daha fazla olmasını istediğinizden
bahsedin.
- Eşinizin çocuklarınızla ilgilenmediğinden değil, çocukların onun tarafından gösterilecek ilgiye
ihtiyaçları olduğunu dile getirin.
- Daima sevecen yaklaşın. Bu, olayları korkunç bir şekilde görmenizi önlemesi açısından önemli bir
prensiptir.
- Rakip değil dost bir tutum sergileyin. Yardımcı olmaya çalışın, problem çıkartmaya değil.426

 ÇOCUK EĞİTİMİ: SEVMEK BİR SANATTIR
Çocuklarımız bizlere en kutsal emanettir. Onları ilgisiz, bilgisiz, eğitimsiz ve sevgisiz yetiştirmek,
emanete hıyanettir. Çocuklarımızı, inançtan, ahlaktan ve insani sorumluluklardan uzak yetiştirmenin
cezasını, Ahiretten önce, anne-babalar daha dünyada iken çekmektedir. Kur’an: “Ey iman edenler!
Kendinizi ve ehlinizi (ailenizi, bebelerinizi, kardeşlerinizi, eliniz ve emriniz altındakileri), yakıtı insanlar
ve taşlar olan ateşten koruyunuz.”427 ayetiyle bu konudaki görev ve sorumluluklarımız bildirilmektedir. Bu
ayet;
a- Kötü insanların, zararlı arkadaş guruplarının, ahlaksız yayınların, bozuk eğitim ve ders
programlarının
b- Altın ve elmas gibi kıymetli maden ve taşların temsil ettiği servete; kolay ve kısa yoldan ve kısa
zamanda ulaşma arzularının çocuklarımızı ve gençlerimizi azdırıp saptıran en önemli etkenler olduğunu ikaz
ve işaret etmekle beraber
c- Çocuklarımızın bizlerin hem cenneti hem de cehennemi olabileceğine ve bunun bizim onları
yetiştirme tavrımıza göre belirleneceğine de dikkatimiz çekilmektedir.
Ve yine “Kaynaşmanız için, size, kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet
peyda etmesi Allah’ın ayetlerindendir.”428 ayeti de aile içinde, meveddet, yani karşılıklı sevgi, destek, ilgi,
şefkat ve merhamet gibi değerlerin bize, hem sorumluluk yüklemekte hem de olgunluk ve mutluluk çarelerini
göstermekte olduğunu bildirmektedir.
Ailede ve Eğitimde Sevgi En Önemli Etkendir:
Bu konuya Peygamber Efendimizin birkaç Hadis-i şerifiyle girelim.
“Kişinin, çocuğunu edepli yetiştirmesi ve (yerine göre) disipline etmesi bir ölçek sadaka vermesinden
daha hayırlıdır.”
“Çocuklarınızı üç haslet üzerine yetiştiriniz. Peygamberimizin sevgisi, ehl-i beytinin sevgisi ve Kur’an
tilaveti…” (Bunların mutlaka verilmesi lazımdır.)
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“Sevmeyen ve sevilmeyen bizden değildir.” (Bunlar huysuz ve huzursuz insandır.)
“Resulullah (sav) Abbas’ın çocukları Abdullah’ı, Ubeydullah’ı ve Kesir’i yan yana getirir ve şöyle derdi:
“Kim önce koşup bana gelirse ona şu kadar ödül var” Çocuklarda koşarak gelirler; kimi Resulullah’ın (sav)
sırtına, kimi göğsüne çıkmaya çalışırdı. Oda onları öper ve kucaklardı.”
“Yumuşaklıktan mahrum olan kimse, bütün hayırdan mahrum sayılır.”
“Yedi yaşında iken çocuklarımıza namaz kılmalarını özendiriniz.” (Yani onlara Yaratılış gayesine
uygun, şükredici ve disiplinli yaşamayı benimsetiniz)
Bir çocuğun gelişiminde sevgi temel esastır. Çocuğunuz sevginin içten ve tutarlı olduğunu
kavradığında önerilerinizi dikkate alacaktır. Çocuğun sevgi ihtiyacı karşılanmadığı taktirde, hiçbir eğitim işe
yaramayacaktır. Yalnızca gerçekten sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk elinden geleni sonuna
kadar yapacaktır. Dikkat ediniz çocuğunuzu gerçekten seviyor olabilirsiniz, ama önemli olan bunu onun
hissedip anlamasıdır. Peygamber efendimiz (sav) “Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın”, “Çocuklarınıza
ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın” buyurmaktadır. Efendimiz çocuklarımıza sevgimizi belli etmemizi bu
Hadis-i şerifiyle ne kadar güzel anlatmaktadır. Her çocuğun hayatının bütün safhalarındaki zorluklara karşı
hazırlıklı olmasını sağlayacak duygusal bir güce ihtiyaç duyar. Nasıl ki bir otomobil benzin deposu dolmadan
çalışmazsa, çocuklar da güçlerini duygu depolarından alırlar. Bizlere düşen çocuklarımızın duygu depolarını
en güzel biçimde doldurmaktır.
Sevgi deposu da ancak en kaliteli yakıt olan “koşulsuz ve karşılıksız sevgiyle” doldurulabilir. Çünkü
gerçek sevgi koşulsuzdur. Koşulsuz sevgi; çocuğun her halini kabul etmek, yani her durumda onu sevmek
anlamındadır.
Çocuklarımızı elbette ki disipline sokmamız gerekmektedir. Ama onların duygu depolarını
doldurduktan sonra bu işin daha kolay ve kısa yoldan olacağını bilmemiz gerekir. Çocuklarımızı, koşulsuz
sevgimizi gösterebildiğimiz sürece anlayabilir, iyi veya kötü davranışlarıyla başa çıkabiliriz.
Aslında sevgisiz disiplin, bir otomobili yakıtsız çalıştırmaya uğraşmaktan farksızdır. Bir süre için
çalışırmış gibi görünse de sonuç da büyük bir patlama olması muhtemeldir.
Birçok ana-baba çocuklarını sever ve bunu hissettirmek ister ama çok azı bunu başarır. Ana- babalar
yalnızca şartsız ve karşılıksız sevmeyi öğrendiklerinde çocuklarına sevgilerini hissettirebileceklerdir.
Koşulsuz sevgi ne pahasına olursa olsun bir çocuğa sürekli duyulan sevgiyi gösterir. Bu her türlü
davranışlarını ve hatalarını bile beğendiğimiz anlamına gelmez. Çocuğumuzdan kötü davrandığı zamanlarda
bile sevgimizi esirgemeyip, gösterdiğimiz anlamına gelir.
Etkili bir eğitim ya da disipline girişmeden önce çocuğumuzun duygu deposunu doldurmalıyız. Bu
durumun çocukları şımartabileceği akla gelebilir. Bu sadece bir düşüncedir. Çünkü hiçbir çocuk gereğinden
fazla koşulsuz sevgiyi zaten alamaz. Bir çocuk eksik eğitim ya da yersiz sevgi gösterileri sonucu şımarabilir.
Gerçek koşulsuz sevgi asla çocuğu şımartmaz çünkü bu tür sevginin fazlası olmaz.
Lütfen çocuğumuz için en iyi olanı yapalım. Sevgiyi hissettirmek, güvensiz, öfkeli, erişilmez ve
olgunlaşmamış çocuklar yetiştirmekle dengeli ve mutlu çocuklar yetiştirmek arasındaki farkı oluştur.
Ancak bu sevgiyi uyguladıkça tüm ilişkilerimizde daha mutlu olan ve daha mutlu eden bir insan
olabiliriz. Kimse mükemmel değildir. İnsan kendisinden hep verici olmayı ve koşulsuz sevgiyi dağıtmayı
beklememelidir. Bu boş beklentiden başka bir şey değildir. Ancak bu amaca yöneldiğimiz müddetçe, bunu
başarabiliriz.
Büyümeyi öğrenirken, onlara sevgi ve sabır gösterelim.
Bir çocuğun sevgiye duyduğu gereksinim diğer tüm ihtiyaçlarına temel oluşturur. Sevgiyi kabul etmek
ve vermeyi öğrenmek tüm insani değerlerin başında gelir. Sevgi olmazsa çocuk duygusal olarak ölür ve
hayatı boyunca bir yönü eksik kalır. Araştırmalara göre, duygusal gelişim ilk on sekiz ayda özellikle anneçocuk ilişkisinde oluşur. Duygusal sağlığın temel gıdası fiziksel temas, tatlı sözler ve şefkatli bakışlardır. İlk
yıllarda verilen temel sevgi çocuğun öğrenme ve yeni bilgiler edinebilme yeteneklerini etkiler.
Bir çocuğun sevgi gereksinimini karşılamak, özellikle de ergenlik çağında o kadar basit değildir. Bir
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çocuk ergenlik yıllarına boş bir duygu deposuyla giriyorsa bu durum çok daha vahim sorunlara yol açabilir.
Evden kaçan ergen çocuklar, kimsenin onu sevmediğine inanan bir psikolojiye sahiptir. Bu kaçakların
ailelerinin çoğu çocuklarını sevdiklerini söyler. Bu doğruda olabilir. Ancak bu sevgiyi iletmekte başarılı
olamamışlardır. Çocuklarına yemek pişirip, çamaşırlarını yıkayıp, bir yerden bir yere götürüp eğitim ve
eğlence fırsatlarını vermişlerdir. Koşulsuz sevgi, birinci sırada bulunduğu müddetçe bütün bunlar sevginin
geçerli ifadeleridir. Ancak sevgi maddesi eksik olduğunda bu fedakârlıkların bir anlamı olmayacağı gibi,
çocuklarda sevildiklerinin asla farkına varamayacak ve suça eğileceklerdir.
Acı gerçek şudur ki, pek az çocuk koşulsuz sevildiğini ve önemsendiğini hisseder. Pek çok ana-baba
çocuklarını sevdikleri için bunu, onların otomatik olarak bildiğini zanneder. “Seni seviyorum” demenin de
yeterli olduğu düşünülür. Ne yazık ki bu doğru değildir. Sevgiyi hissetmek ve söze dökmek tabi iyidir, ama bu
bir çocuğu koşulsuz sevildiğine inandırmaya yetmez. Çocuklarımızı sadece sözlerle sevmeyelim hareketlerle
ve gerçekten sevelim. Önemli olan çocukların sevgi deposunu dolu tutmaktır. Peygamber Efendimizin
hayatını incelediğimizde çocuklara ne kadar içten ve sevgi dolu yaklaştığını, hareketleriyle bunu
desteklediğini görürüz.
Ya’la İbnu Mürre (ra) anlattığına göre “Bir gurup Ashab Resulullah’a (sav) birlikte yemeğe gittiler.
Yolda Hz. Hüseyin’e rastladılar, çocuklarla oynuyordu.
Ya’la derki: “Resulullah (sav) (çocuğu görünce) ilerleyip cemaatin önüne geçti (onu tutmak için) ellerini
açtı. Çocuk ise sağa sola koşmaya başladı. Resulullah’da onu takliden sağa sola koşarak, tutuncaya kadar
peşinden koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına, diğerini de ensesine koyup öptü ve; “Hüseyin
bendendir, bende Hüseyin’denim! Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin torunlardan bir
torundur” buyurdu.
Çocuklar bir çiçek gibi, bizim sevgimizden faydalanacaktır. Su gibi sevgi verildiğinde çocuğunuz da
çiçek gibi açacak ve dünyayı güzelliklerle dolduracaktır. Bu sevgi olmaksızın su için adeta yalvaran boynu
bükük bir çiçek olarak kalacaktır ve hiçbir ana-baba çocuğun boynu bükük kalmasına dayanamaz.
Çocuklarınızı boynu bükük bırakmayınız.
Çocuğunuzun duygu deposunu dolu tutmak için şunlara dikkat etmelisiniz.
 Verici olunuz; vermeden alamazsınız.
 Çocuklarınıza zaman ayırınız.
 Ortada bir sorun varsa, sorunda kimin payı büyük diye düşünmeyiniz; onun yerine sorunun çözümü
kimin yararına diye araştırınız.
 Yanlış yapıldığında özür dilemesini biliniz. Özür dilemeyi bir olgunluk gibi algılayınız.
 Karşınızdaki insan doğru yapıldığında “teşekkür” ifade eden sözcükleri kullanınız.
 Empati (Kendinizi onun yerine koyma) ile davranınız.
 Etkili dinlemenin kurallarını biliniz ve karşınızdakini dinleyiniz ve anlamaya çalışınız!
Etkin dinlemenin üç önemli kuralı:
 Mesajı zihninde tekrar et ve anlatılana odaklan.
 Sözel olmayan işaretleri kullan. (Göz teması kur ve sürdür, kişiye yönel; baş ile onayla)
 Önemse ve duygulan.
 Suçlamaya ve savunmaya geçme; anlıyorum de ve olumlu davran.
Sevgi Dilleri:
Şimdi kısaca çocuklarımıza sevgimizi en mükemmel bir biçimde ulaştırabileceğimiz sevgi dillerini
inceleyelim.
Bunlar;
1- Fiziksel temasta bulunma (öpme, okşama, kucaklama)
2- Tavır ve taleplerini onaylama ve çocukları onurlandırma
3- Nitelikli zaman ayırma, baştan savma yapmama
4- Armağan alma, değerli olduğunu hatırlatma.
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5- Hizmet ve şefkat davranışlarını doğru ayarlama.
1. Sevgi Dili- Fiziksel Temas:
“Çocuklarınızı çokça öpün! Her öpücük karşılığında cennette bir derece alacaksınız”429
İnsanın temel fizyolojik ihtiyaçlarının yanında giderilmesi gereken en önemli ihtiyacı sevgidir. Hem
sevilmek hem de sevmek insanı mutlu eder. Sevgi bizlere saklamamız için değil, dağıtmamız ve açığa
vurmamız için verilmiş bir duygudur.
Birinci sevgi dili fiziksel temastır, çocuğunuzu mutlu etmenin yolu onlara sevgi dolu dokunuşlar
uygulamaktır. Okula giderken içten bir kucaklama çocuğun akşama kadar sevgi deposu dolu olarak
gezmesini sağlayacaktır.
Kucağa alınan ve öpülen bebeklerin duygusal hayatı, uzun süreli fiziksel temastan yoksun
büyüyenlere kıyasla daha sağlıklı geliştiği anlaşılmıştır.
Sevgi şifadır
“Ohio Devlet Üniversitesinde tavşanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, yüksek oranda yağlı
besinlerle beslenmenin damar sertliğine tesirleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları şu düşündürücü
gerçeği ortaya çıkarmış: Aynı tür ve aynı şekilde yağlı besinlerle beslendikleri halde sevilip okşanan
tavşanlarda, diğerlerine oranla daha az yağ bulunduğu tespit edilmiştir. Gerçekten de sevgide, bedenimizin
kimyasını değiştirecek kadar sihirli güç vardır.
Bu konuda Helen Colton’un tespitleri son derece önemlidir. Bir insana dokunulduğunda, onun
kanındaki hemoglobin, kandaki oksijeni kalp ve beyin başta olmak üzere bedenin tüm organlarına taşıyan
maddedir. Kandaki hemoglobin oranının artışı tüm bedeni güçlendirir. Hastalıkların bedene girişini önler ve
hastanın iyileşmesini hızlandırır.”
Ayrıca yapılan araştırmalar, fiziksel hastalıkların %87’sinin yeterince sevgi görememek ve sevgiyi
doya doya yaşamamaktan kaynaklandığını göstermektedir.
Bu fiziksel temas ise çocuğunuza sevginizi bu şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Bu size ve
çocuğunuza çok büyük faydalar sağlayacaktır. Emin olun çabanıza değecektir.
2.

Sevgi Dili; Onay ve onurlandırma sözleri:

“Takdir edilerek ve tastiklenerek yetiştirilmiş olan çocuklar; sürekli eleştirilen çocuklardan daha mutlu,
daha üretken ve daha itaatkâr olurlar.”
Benjamin Bloom, alanının en iyisi olan 120 star üzerinde beş yıl süren bir araştırma yaptı. Bu yıldızlar
arasında her alanda dünya çapında ün yapmış başarılı insanlar vardı.
Araştırma sonucuna göre, bu starların doğuştan başarılı insan olma özelliklerini taşımadıkları anlaşıldı.
Ancak uygun eğitim aldıklarından dünya çapında başarılar elde ettikleri gerçeği gün ışığına çıktı. Bu
araştırmanın en önemli sonuçları ise; bu starların çocukluk yıllarını geçirdikleri aile ortamlarının aynı olması;
yani dikkatli, uyanık ve çocuklarına özen gösteren anne-babalara sahip olmalarıydı. Aile tarafından
desteklenen ve becerileri takdir edilen çocuklar, büyüdüklerinde birer yıldız olmayı başardılar.
Hiç kimse mükemmel değildir. İnsanlar ancak, sevgiyle ve uygun eğitimle mükemmele yaklaşabilir.
Çünkü sevgi, başarı kilidini açan gizli bir anahtar gibidir. Bu nedenle sevdiklerinize sevginizi ifade edin.
Abdullah bin Serces (ra) bir gün Hz. Muhammed’e (sav);
-Ben Ebu Zerr’i (ra) çok seviyorum demişti.
Peygamberimiz:
-Bunu kendisine bildirdin mi, diye sordu.
-Hayır, diye cevap verdi. Abdullah
Peygamberimiz:
-Öyleyse onu haberdar et, buyurdu.
Abdullah, bu tavsiye üzerine kalkıp Ebu Zerr’in yanına gitti ve ona:
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-Ben seni Allah için seviyorum, dedi. Ebu Zerr de:
-Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin, cevabını verdi.
Abdullah, daha sonra Hz. Peygamberin yanına geldi ve Ebu Zerr ile aralarında geçen konuşmayı
nakletti.
Allah Resulü:
-Sevmekte olduğu gibi, sevdiğini söylemekte dahi sevap vardır, buyurdu.
3.

Sevgi Dili; Nitelikli zaman ayırma:

“Çocukları sevmek ateşe (cehenneme) karşı bir kalkandır. Onlara iyilik etmek, kişiyi sırattan geçirir.
Onlarla beraber oturup yemek, ateşten (cehennemden) uzaklaştırır.”430
İnsanlar yan yana olmalarına rağmen, maalesef çoğu zaman beraber değildir. Nitelikli zaman; aile
bireylerinin birbirlerine yönelik iletişim kurmaları sonucu oluşabilir.
Çocuğunuzla nitelikli zaman ayırmak istediğinizde bu beraberliğinizi engelleyecek tüm unsurları
ortadan kaldırmalısınız. (televizyon izlemek, bulaşık yıkamak, elişi yapmak vs.) Bu davranışınız
çocuğunuzun duygularına ve kendisine önem verdiğinizi gösterir.
Nitelikli zaman uygulamak için
 Çocuğunuzla göz teması kurun ve bunu devam ettirin.
 Onunla ilgilenirken başka şeyle ilgilenmeyin.
 Duygularını anlamaya ve hissetmeye gayret edin.
 Vücut dilini gözlemleyin.
 Sözünü kesmeyin.
Nitelikli zaman tatlı ve sevecen göz temasını da içermelidir. Bu temas sevginizi sizin kalbinizden onun
kalbine akıtmak için güçlü bir araçtır. Araştırmalar birçok ana-babanın göz temasını çocuğu azarlarken ya da
çok kesin emirler verirken olumsuz yönde kullandığını göstermektedir.
Göz temasının tatlı ve sevecen olması gerekir ve süreklilik arz etmelidir. Bu tip bakışları sadece
çocuğunuz sizi memnun ettiğinde kullanırsanız, o durumda koşullu sevgi tuzağına düşmüş olursunuz. Dikkat
edin, çocuğunuzun davranışı ya da koşullar ne olursa olsun sevginizi sürekli olarak vermeniz gerekir.
Çocuklarınızla, kaliteli ve samimi sohbetler yapmayı önemseyin. Hangi yaşta olursa olsunlar onlarla
sağlıklı sohbetler eşliğinde vakit geçirmeniz çok önemlidir. Sohbetlerinizi sadece onların yanlışlarını
düzeltmek amacıyla sınırlandırmayın. Olumsuz ilgi, tek başına onların sevilme ihtiyacını gidermeyecektir.
Unutmayın;
“Hayat gecikmeyi asla affetmez. Geçip giden her saat, her dakika, hatta her saniye bizden nice faydalı
şeylerin bir kısmını da beraberinde götürmektedir.”431
4.

Sevgi Dili; Armağanlar Alma!

“Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi arttırır, kalpteki kötü hisleri giderir.”432
Hediye sevginin anlatılmasında etkili bir yöntemdir. Hediyenin ekonomik değeri önemli değildir. Önemli
olan hediyeyi almak, güzel bir şekilde sunmak ve sevgiyi bu şekilde ifade etmektir. Sözcüklerin anlatmaya
yetmediği sevgiyi, küçük bir hediye rahatlıkla dile getirebilir. Özellikle de çocuğunuzun sevgi dili armağan
almaksa, bu daha da değerlidir.
Her ne kadar çocuğunuzun sevgi dili armağan almaksa da bunu yalnız bir biçimde uygularsanız
çocuğunuzun sevgi deposunu dolduramazsınız. Bu çocuklar diğer sevgi dilleriyle önemsendiklerini ve
sevildiklerini de hissettirmelisiniz. Armağan içten duyulan sevgiyi ifade etmesi için çocuğun duygu
deposunun dolu tutulması gerekir.
Sevgi Dili; Hizmet davranışları ve şefkat:
Peygamber Efendimiz (sav) de çocuklara çeşitli hizmet davranışlarında bulunmuştur. Hz. Ali’nin
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rivayetine göre: Hz. Muhammed (sav) bir gün kendilerini ziyarete gelir ve yanlarında geceler. Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin bu sırada uyumaktadır. Bir ara Hz. Hasan ve hemen onun arkasından Hz. Hüseyin su ister. Hz.
Peygamber derhal su kabına koşarak onlara su verir.
Ana-babalık hizmet ve merhamet odaklı bir görevdir. Çocuklarımıza hizmet ederiz, ancak hazır
olduklarında onlara, önce kendilerine ve sonrada başkalarına nasıl hizmet edeceklerini öğretiriz.
Sevgiyle verilen hizmetin; bazılarının korktuğu gibi, bir esaret gibi algılanması yanlıştır. Esaret
dışarıdan zorlamayla ve gönülsüzce yapılır. Sevgiyle verilen hizmet, bir zorunluluk değil armağandır. Annebabalar çocuklarına içerleyerek ve sert bir tavırla hizmet ettiklerinde, çocuğun fiziksel gereksinimleri
karşılansa da duygusal gelişimi büyük ölçüde sekteye uğrayacaktır.
Hizmet o kadar aşılmaz bir durumdur ki: en iyi anne ve babaların bile, oturup hareketlerini gözden
geçirmeleri ve hizmet ve muhabbet davranışlarının sevgilerini ilettiğinden emin olmaları lazımdır.
Sevgi dillerini ve çocuklarımızla iletişim çarelerini keşfetmenin yolları:
1- Çocuklarınızın size olan sevgilerini nasıl yansıttığını gözlemleyin.
2- Çocuklarınızın, başkalarına olan sevgilerini nasıl ifade ettiğini öğrenin.
3- Çocuklarınızın sizden en çok neyi beklediğine dikkat edin.
4- Çocuklarınızın, sizin hangi davranışlarınızdan hoşlanmadığını belirleyin.
5- Çocuklarınıza, hepsi de yararlı ve hayırlı birkaç seçenek sunun, tercihi kendilerinden bekleyin.
Çocuklarınız üzerinde etkili kontrol, denetim ve disiplin kuralları:
1- Genellikle “Lütfen, bi zahmet, haydi kuzum” gibi ricada bulunan sözlerle bir şey isteyin.
2- Önemli ve gerekli konularda, kesin ve kararlı emirler verin.
3- Fiziksel yönlendirmelerinizde nezaket ve şefkat ölçülerine dikkat edin.
4- Cezalandırmalar gerektiğinde, mutlaka eğitici, adil ve etkin olmasına özen gösterin:
Çocuklar suç işlediğinde nasıl davranmalı?
a- Önce ve yeterince uyarılmalıdır.
b- Ceza verilecekse; geciktirilmeden uygulanmalıdır.
c- Ceza çocuğun özgüven ve girişim cesaretini kırmamalıdır.
d- Cezalar caydırıcı ve yapıcı bir özellik taşımalıdır. Ama asla kırıcı, yaralayıcı ve nefret ettirip bizden
uzaklaştırıcı olmamalıdır.
e- Cezaları, çocuklarla birlikte kararlaştırmalıdır.
f- Unutmayın: Mükâfat cezadan daha faydalıdır.
Bilinçli ve Başarılı Bir Anne-Baba Örnek Olmalı:
 Çocuklarını ve yakınlarını, dilinden ziyade, haliyle ve örnek tavrıyla eğitir ve öğretir.
 Daima çocuklarında iyi şeyleri görür ve iyiliğe yönlendirir.
 Eleştirileri acımasız değil; yapıcı ve yol göstericidir.
 Tavır ve tutumları tutarlıdır, düzenli ve dikkatlidir.
 Çocuklarının ihtiyaç ve isteklerini anlamaya önem verir.
 Ev ortamını eğlenceli ve huzur verici hale getirmeye özen gösterir.
 Dinlemek ve duymak için zaman ayırır ve her zaman muhataba cevap verir.
 Çocukların kişilik gelişimini beslemesini ve desteklemesini bilir.
 Yeni ve heyecan verici aktiviteler geliştirir.
 Çocuklarını, karar verme sürecine dahil eder. Onların önemli ve gerekli olduklarını hissettirir.
 Küçük başarıları fark eder ve takdir eder. Tebrik ve teşekkür etmesini öğretir.
 Çocuklarının doğru yaptıkları şeyleri söyler ve sürekli doğruluğu özendirir.
 Çocuklarını tanır, onlardan yetenekleri ölçüsünde şeyler bekler.
 Çocuklarının çok önemli ve özel olduğunu hissettirir.

 Alışageldiği yöntemlerin dışında, ebeveynlik bilgisini ve eğitim becerisini zenginleştirmek için sürekli
öğrenme ve gelişme çabası içindedir.
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Çocuklara Terbiye Dersi ve Yaşam Disiplini:
Terbiye etmek günümüzde unutulan kavramlardan birisidir. Velilerimizin terbiye anlayışı maalesef çok
değişmiştir. Eskiden öğretmene; Eti senin kemiği benim derdik. Ya şimdi?! Roller, hak ettiği değeri
görememektedir. Öğretmen kavramı; eğiten ve yetiştiren demektir. Aksi halde bu yozlaşma devam edecektir.
Bunun için de eski idealistliğimize dönmemiz gerekir. Maddecilikten çıkıp, bencillikten uzaklaşıp, gençliğimizi
ve geleceğimizi yeniden kurmaya yönelmelidir.
Disiplin ve ceza aynı şey değildir. Araştırmalar: vurmak, tokat atmak veya sözel saldırılarla disiplinin
sağlanamadığını göstermektedir. Bu tip cezalar kısa dönemde hızlı sonuç veriyor gibi gözükse de uzun
dönemde kalıcı zararlar üretir. Fiziksel cezalar utanç ve umutsuzluk duyguları yükleyerek çocuğun kendisine
saygısını yitirmesine neden olabilir. Ayrıca çocuğa şiddetin geçerli ve uygun bir davranış olduğu, güç
kullanarak istediklerini elde edebileceği kavramı öğretilmektedir.
Çocuklara doğru davranışı öğretirken ceza yerine, nasıl davranıp nasıl davranmayacaklarını ve
bunların nedenlerini açıklamak gerekir. Büyükler yasaklar yerine geçerli olan davranışların altını çizmelidirler.
Anne- baba ve okul disiplini
Evde uygulanacak disiplin okuldaki davranışların temelidir. Okul disiplini de ev disiplin kurallarının bir
uzantısı gibidir. Okuldaki bir disiplin problemi aile-çocuk ve öğretmenle birlikte çözülmelidir. Birlikte bulunan
bu çözümler çocuğun kendini istenilen şekilde disipline ederek kurallara uymaya teşvik edecek ve düzgün bir
okul-çalışma alışkanlıklarını yerleştirecektir. Aileler de, okul kurallarını bilmeli ve desteklemelidirler.
Araştırmalar, aile-öğrenci-öğretmen ve idarecilerin beraberce kuralları oluşturmasının en iyi sonuçları
verdiğini göstermiştir. Bu şekilde çocuklar disiplin kurallarını kendi kendine uygulamaya teşvik edilmektedir.
Çocukların bu kuralları açık bir şekilde anlamalarını sağlamak için "anlaşılır" yazılı bir form
oluşturmakta önerilebilir.
İlim haddin bilmektir!
Disiplin, çocukların kabul edilen davranışları anlamalarına ve hareketlerinin nerede başlayıp nerede
bitmesi gerektiğini algılamalarına yardımcı bir öğedir. Örneğin, altı yaşında bir çocuk yuvada sırasını
beklemeyi, söz alarak konuşması gerektiğini öğrenir.
Disiplinin faydaları:
-

Düşünerek kurallara uygun davranma becerisini geliştirir,

-

Hareketlerinin doğuracağı sonuçları mantık çerçevesinde algılama yeteneği edinir,

-

Okul veya okul dışında başarılı bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak bilgi ve kuralları öğrenir,

-

Diğerlerinin de uyduğu ortak kurallara göre davranma becerisi verilir,

-

Aile ve toplumun değer yargılarını anlamalarına yardımcı olur, milli ve manevi duyguları gelişir.

"Disiplinin amacı, çocukların problemler karşısında kurallara uygun ve mantıklı çözümler
üretmeleridir."
Disiplin; Doğru kurallarla oluşturulmuş yöntemler bütünü demektir.
Doğru Disiplin Kuralları:


Bu gerekli mi? Bu kural çocuğun sağlık ve güvenliğini sağlıyor mu? Başkalarının haklarını ve

mallarını gözetiyor mu? Dikkat edilmelidir.


Kurallar, basit ve anlaşılır hale getirilmelidir.



Aile Kuralları oluşturulurken çocuk da katılırsa onları daha dikkatle uygulayacak, daha az

çiğneyecektir.


Esnek olmalıdır. Bu kurallar çocuklar küçükken geçerlidir. Ancak onlar büyüdükçe daha fazla

özgürlük istemeleri tabiidir.


Unutmayın, her çocuk farklıdır. Onların kendilerini kontrol etme becerilerini geliştirmelerine izin

verin. Küçük çocuklar her zaman kurallara tamamen uyacak beceriyi gösteremeyebilir.


Çocuğunuza, sizi ve başkalarını rahatsız eden davranışları olursa hemen söyleyin. Problemleri

biriktirmeyin. Kararlı ve tutarlı hareket etkilidir.
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Ailenin diğer bireyleriyle de disiplin kuralları konusunda hemfikir olun. Bu şekilde çocuk kurallara

uymadığı zaman neler olacağını bilecektir.


Çocuklarınızın iyi davranışlarını, başarılarını övün. Onun çabalarını takdir ettiğinizi bilmelidir.



Çocuğunuzla güç savaşına girmekten vazgeçilmelidir.



Disiplin, kazanan ve kaybedenin olduğu bir oyun değildir. Siz çocuğunuzun kurallara uymasını

beklersiniz, o sizden dürüstlük bekleyecektir.


Onun sizinle aynı fikirde olmayacağı zamanlar olacaktır. Buna saygı gösterin, pozitif öneriler

getirin. Eleştirmeyin. Eleştirmek ve dırdır etmekle çocuğunuzun gücenmesine, kızgın olmasına veya kendini
aşağılamasına neden olunabilir.


Bağımsızlık duygusunu ve sorumluluk almasını desteklemelidir.



Espri anlayışınızı kaybetmemeli sevecen davranabilmelidir.



Onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Uygun davranmadıklarında çocuğunuzu değil, o davranışı

sevmediğinizi açıkça belirtin ki sevginizden şüphe duymasın. Bu çok önemlidir.


İyi örnek olun. Eğer çocuğunuzun problem çözmek için şiddete başvurmasını istemiyorsanız

fiziksel ceza vermemelidir.


Sınırları çiziniz ama çok sayıda kural koyarak çocukları ürkütmemelidir.

"Çocukların davranışlarını olumlu yönlendirmek için açık kurallara ve istikrarlı bir tutuma ihtiyaç vardır.
Okulda ve evde en etkin kurallar, öğrenci-aile-öğretmen ve okul tarafından birlikte alınıp tatbik edilenlerdir."
Gençlerle İyi İletişim Kuralları
Kuşak çatışmaları yetişkinlerle gençler arasındaki iletişim kopukluğundan doğar. Sağlıklı
iletişim için şu noktalara dikkat ediniz.
a) Siz erişkin ve yetişkin kuşak olarak, önce gencin bir insan olduğunu kabul edin. Ona sevgi ve
saygı gösterdiğinizi belirtin.
b) Gencin yaşamına, giyinişine, süslenmesine ilişkin karar alırken durumu gençle konuşun; onun
düşünce ve önerilerine anlayış ve saygı gösterin.
c) Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda gencinde düşünce ve önerilerini alın; onunla konuşup
görüşünü dinleyin.
d) Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmaları onları horlayarak ve yıldırarak kesmeyin.
e) Konuşma ve tartışmalarda kırıcı ve sert olmaktan vazgeçin. Gencin tutum ve davranışlarına biçim
ve yön verirken, “benim gençliğimde” diye başlayan konuşma ve öğütlere girişmeyin.
f)

Bütün amaç beklenti ve isteklerinizin hemen o anda tümüyle gerçekleşmeyeceğini bilin.

g) Gence bol bol öğüt vermek yerine, örnek davranışları yapın ya da bulup gösterin.
h) Gence ödül ve ceza verirken tutarlı olun. Kimi kez ödül verdiğiniz bir davranışı başka bir zaman
kötüleyip yermeyin.
i)

Çocuklarınızı geleceğinizin garantisi gibi görüp, onlardan çok fazla şey beklemeyin. Bu yoğun

beklenti ve baskılar onların tüm kuralları reddetmeleri şeklinde sonuçlanabilir. Dikkat edin.
Çocuklarınızla ilgilenin. Onların her türlü davranışını reddetmek ya da onaylamak yoluna gitmeyin. Bu
tutum onların belirsizlikler içinde baş kaldırıp, insanları hiçe saymalarına ya da bazı zararlı gruplara
katılmalarına neden olabilir. Buna fırsat vermeyin.
Çocuklarınıza ilişkin görüş ayrılıklarınızı çocukların önünde tartışıp, onların çelişkiler yaşamasına yol
açmayın. Bu davranış çocuklarınızın hangi davranışı seçeceği konusunda çelişkiye düşmesine meydan verir.
Çocuklarınıza güçlerini aşmayacak sorumluluklar verip onların kendine güven ve başarı güdülerini
harekete geçirin.
Çocuklarınıza duyduğunuz sevgi koşulsuz olsun ve bunu açıkça belirtin. Böylece onların kendilerini ve
diğer insanları sevmelerini ve değerli bulmalarını sağlayarak sevindirin.
Çocuklarınıza kendilerini ve çocukluklarını yaşama şansı verin, kendini yaşayan çocuk, diğer
insanlarında yaşantılarına saygılı olur. Buna özen gösterin.
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 EVLİLİKTE HUZUR ORTAMI VE MUTLULUK ŞARTI
Beş (5) İ formülü
Huzurlu ve olumlu bir aile birlikteliğinin en önemli esası karşılıklı özveri ve sevgidir. Bunlar ise ancak
samimi ve sürekli bir emekle elde edilir. Karı koca arasında gerçek sevginin yeşerip yerleşmesi için de “5-İ”
formülü gereklidir:
1-İlgi: Eşler birbirine, bilhassa erkek hanımefendiye ilgisini belli etmeli, onu sevdiğini ve beğendiğini
dile getirmelidir. İşinden eve gelince, gün boyu yolunu gözlemiş eşiyle ilgilenmeyen, güler yüz göstermeyen,
onunla sohbet etmeyen ve hele sürekli evine geç saatlerde gelip, yatağına geçerek uyumaya yönelen bir
erkek, hanımını ihmal ediyor ve sevgi çiçeğine su vermiyor demektir. Tabi aynı şeyler kadınlar için de
geçerlidir.
2-İltifat: Eşler birbirine iltifat etmeli, güzel hallerini, yemeklerini, temizliğini övmeli; kendisinden çok
memnun ve mutlu olduğunu tatlı ve gönül alıcı sözlerle belirtmelidir. Birbirlerine kaba ve kırıcı değil, kibar ve
tatlı dille hitap etmelidir.
3-İkram: Hanımların çektiği zahmet ve ziyafetlere karşı, erkekler de sık sık tebrik ve teşekkür etmeli;
ara sıra güzel hediyeler ve özel jestlerle hanımını sevindirmeli, yemeğe ve gezmeye götürmelidir.
Birbirlerinin ailesine ve yakın çevresine de aynı alaka gösterilmelidir.
4- İyi Ahlak: Eşlerin birbirlerine karşı hoşgörülü ve affedici, hata ve hırçınlıklarına sabredici
davranabilmesi, sorunlarını dert edinip çare üretmesi, insani zafiyet ve hassasiyetlerini hesaba katıp tolerans
göstermesi; aralarındaki sevgi bağını güçlendirecek, yuvalarını cennete çevirecektir.
5-İstişare: Eşler, aile işlerini birbiriyle paylaşıp ortak kararlar alabilmeli, birbirlerinin görüş ve
önerilerine değer vermeli, hatta yersiz ve gereksiz gördükleri beklenti ve özentilerini ise münasip şekilde
geçiştirmeli, kavga ve kırgınlığa dönüştürmemelidir.
İstişare edilen eşlerin, bu danışma ve dayanışma sayesinde birbirlerine güvenleri tazelenecektir.
Çiftler, Evliliğin İlk Yıllarında Hangi Hataları Yapıyor?
Psikiyatri uzmanları, evliliğin ilk yıllarındaki hataları şöyle açıklıyor: Birbirini tanımadan hızla evliliğe
adım atılması, sorunlara tahammülün azalması ve sabırsızlık, eşlerden birinin bekârlık dönemindeki gibi
sorumsuz davranması, çiftlerin kendi ailesi ile yeni kurduğu ailenin sınırlarını koruyamaması.
Günümüzde yeni evli çiftler, karşılaştıkları problemlere çözüm aramak yerine “bu sıkıntılara niye
katlanayım. Nasılsa çocuk da yok, yolun başındayken ayrılayım” düşüncesine kapılıp kolaycılığa kayıyor ve
sorumluluk almaktan kaçınıyor. Sonunda yuvalar dağılıyor, çocuklar sahipsiz kalıyor, aile faciaları yaşanıyor
ve toplum huysuz ve huzursuz hale geliyor.
Şahsi özgürlük ve zevkinden vazgeçip ikinci bir şahısla ortak bir yaşam kurmanın zorluk ve sorunlarını
kabullenememek, gerçek sevgi ve saygıyı güçlendirmek için emek sarf etmemek de yeni evli çiftler
arasındaki en büyük sorunu oluşturuyor. Problemlerle başa çıkma yetisi güçlendirilmiyor, çocukluktan
itibaren rastgele gelişen ego kapasitesi çiftlerin başına bela açıyor.
Evliliklerin çatırdamasının bir diğer sebebi ise hızlı alınan kararlar oluyor. Çiftler, kısa bir sürede
beklentilerinin farklı olduğunu görüyor ve bu farklı beklentileri aşmak için sadece karşı taraftan değişim
bekliyor. Bu da gerçekleşmiyor, beklentilerinin gerçekleşmemesinin oluşturduğu hayal kırıklığı ile de başa
çıkılamıyor ve boşanmaya karar veriliyor.
Evlilikte kadınların yaptığı en büyük hatalar: Geçmişte yaşanmış can sıkıcı sorunları sürekli
gündemde tutmak. Her sorunun çözümünü aile büyüklerine bırakmak.
Evlilikte erkeklerin yaptığı en büyük hatalar: Kadınların konuşma, paylaşma ihtiyacını 'vıdı vıdı'
olarak yorumlamak. Bu durumun kadını yalnızlığa itip, kendisinden uzaklaştırdığını anlayamamak. Kadın ise
kırgınlık ve anlaşılamama duygusuyla aynı konular etrafında konuşma döngüsünü devam ettirip durmak.
Sürekli haklı olduğu inancını taşımak ve erkeği usandırmak.
Aile huzur ve mutluluğun kaynağı, beraberlik ve bereketin kaymağıdır. Başarılı bir evlilik ve aile hayatı,
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sürekli bir sabır sanatıdır. Dünya hayatının tadı, aile yuvasının sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Şu beş formülü,
olumlu ve doyumlu bir aile hayatının temel şartıdır:
1- Karşılıklı saygı ve sevgi
2- Empati ve sempati
3- Seviyeli bir samimiyet
4- Serzeniş yerine kanaat ve sezgi
5- Sabır ve sebat

1- Saygı ve sevgi: Eşler ve kardeşler, birbirlerine ve ebeveynlerine karşı, her zaman ve her konuda
içten bir saygı ve sevgi dolu tavırlar takınırlarsa, pek çok şey soru olmaktan çıkacak, sıkıntı ve zorluklar
kolaylıkla aşılacaktır. Bunun aksi, saygısız ve şefkatsiz yaklaşımlar, eşleri ve aile fertlerini birbirinden
soğutup uzaklaştıracak, sıcak aile yuvasını soğuk zindandan farksız kılacaktır.

2- Empati ve sempati: Kendimizi karı-kocamızın ve çocuklarımızın, çocuk ise anne-babamızın
yerine koyarak onların psikolojik durumlarını ve sorunlarını algılayıp anlamaya çalışarak davranırsak daha
dengeli ve etkili olacağımız açıktır. “Bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri, başkalarına yapmamak” olaylara
ve sorunlara muhataplarımızın özüyle ve gözüyle bakmak, muhabbet ve meveddet (sevgiyle destek)
doğuracaktır.

3- Samimiyet ve seviye: Eşler ve aile fertleri, her türlü yalan ve riyadan, yamuk ve yapmacık
tutumlardan uzak, birbirlerine karşı kesinlikle dürüst, samimi ve tabii seviyeli davranmalıdır. Haddini aşmak,
edebini bozmak, suni ve zoraki tavırlarla gönül almaya çalışmak yarar değil zarardır, çünkü sahtekârlıktır.
Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, herkese de öyle davranılmalıdır.

4- Serzeniş yerine kanaat ve sezgi: Hanımlar, erkeğin kazanıp getirdiklerinden; kocalar ise
eşlerinin ev işlerinden; yemeklerinden, temizliğinden ve diğer hizmetlerinden sürekli şikâyet etmek yerine
teşekkür ederlerse, serzeniş ve küçümseme yerine kanaat ve şükre yönelirse, o ev bereket ve saadet yuvası
olacaktır. Eşlerin birbirlerinin durumlarını ve zorluklarını sezmek ve destek vermek yerine, sürekli sızlanıp
nankörlüğe başlaması, karşılıklı itimat ve itibarı bozacaktır.

5- Sabır ve sebat: Aile fertlerinin, birbirlerini oldukları gibi kabule çalışmaları, hatalarını ve kötü
yanlarını, güzel ve hayırlı taraflarına bağışlayıp, birbirlerini tamamlamaları, elbette sabır ve sebat isteyen bir
olaydır. Evet, “sabur acı, ama meyvesi tatlıdır”. Sabreden derviş, muradına ermiş olacaktır. Eşlerini ve aile
fertlerini hoş görüp idare etmesini beceremeyenler, aile saadetini koruyamayacaktır.
'Evliliğiniz yolunda devam ediyor mu?' testi 20 maddeden oluşmaktadır. Kadın ve erkek için geçerli
olan bu test, geniş araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Soruların şıkları birbirine çok yakındır. Beş
şıktan size göre en doğru olanını seçeceksiniz. Her şıkkın puanı ayrı ayrıdır. Soruların şıklarını işaretledikten
sonra puanlamaya geçebilirsiniz. Puanlamalar ve değerlendirmeler bu testin sonunda verilmiştir. Şimdi
soruları okuyup, şıkları işaretlemeye başlayabilirsiniz.

1 - Neden evlendiniz?
1 - Evlenme zamanım geldiği için.
2 - Cinsel ihtiyacımı gidermek için.
3 - Aile olabilmek için.
4 - Çocuk sahibi olabilmek için.
5 - Mutlu olabilmek için.

2 - Eşinizle hangi özelliğinden dolayı evlendiniz?
1 - Güzelliğinden veya yakışıklılığından.
2 - Ortak paydalarımız uyduğundan.
3 - Ekonomik durumu iyi olduğundan.
4 - Ailemin isteğini kıramadığımdan
5 - Âşık olduğumdan.

3 - Yeni evlilik hayatınız sizde neyi değiştirdi?
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1 - Dağınıklılığımın yerini tertip ve düzen aldı.
2 - Yalnızlığımı ortadan kaldırdı.
3 - Özgürlüğümü kısıtladı.
4 - Sorumluluğumu artırdı.
5 - Alışkanlıklarımı bıraktırdı.

4 - Geçiminizi engelleyecek en tehlikeli durum nedir?
1 - Ekonomik sıkıntılar.
2 - Huyların uyuşmaması.
3 - Cinsel sorunlar.
4 - Ailelerin işimize karışması.
5 - 'Sen'lik, 'ben'lik kavgaları.

5 - Evin ve ailenin yönetimini nasıl halledersiniz?
1 - İkimiz birlikte karar veriyoruz.
2 - Evin beyi yönetiyor.
3 - Evin hanımı hallediyor.
4 - Aile büyüklerimiz yol gösteriyor.
5 - İşi kendi akışına bırakıyoruz.

6 - Anlaşamama durumunda birbirinize nasıl muamele edersiniz?
1 - Kavga edip küsüyoruz.
2 - Birbirimizin düşüncelerini kabulleniyoruz.
3 - Sorunu zamana bırakıyoruz.
4 - Danışmak için bir büyüğümüze gidiyoruz.
5 - Haklılığımızı inandırana kadar tartışıyoruz.

7 - Ne sıklıkla tartışmaya girersiniz?
1 - Her gün tartışıyoruz..
2 - Haftada bir gün bozuşuyoruz.
3 - Ayda bir kavga ediyoruz.
4 - İhtiyaç oldukça bağrışıyoruz.
5- Hiç tartışmıyoruz.

8 - Nasıl tartışıverirsiniz?
1 - Bağırıp çağırarak.
2 - Birbirimizi dinledikten sonra.
3 - Sakin ve kibarca.
4 - Aynı anda.
5 - Yemek sırasında.

9 - Birbirinize yalan söyler misiniz?
1 - Her sıkıştıkça.
2 - Arada sırada.
3 - Hiçbir zaman.
4 - Zorunlu durumlarda.
5 - Bu zamanda yalan söylemeyen var mı?

10 - Mutlu bir evlilik hayatı için olmazsa olmazınız nedir?
1 - İnanç ve ideal ortaklığı.
2 - İletişim alışkanlığı.
3 - Zenginlik, varlık ortamı.
4 - Sevgi ve saygı.
5 - Güvenilir bir kişilik sahibi olması.
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11 - Evde son sözü kim söylemektedir?
1 - Birlikte söylüyoruz.
2 - Erkek söylüyor.
3 - Kadın söylüyor.
4 - Aile büyükleri söylüyor.
5 - Herkes kendi bildiğini söylüyor.

12 - Birbirinizi kıskançlığınız ne ölçüdedir?
1 - Modern bir insan olduğumdan kıskanmıyorum.
2 - Bazı durumlarda kıskanıyorum.
3 - Muhafazakâr biri olduğumdan kıskanıyorum.
4 - Kıskançlık, cahil insanların işi olduğundan kıskanmıyorum.
5 - Sevdiğim için her davranışını kıskanıyorum.

13 - Aileleriniz arasındaki dengeleri nasıl gözetirsiniz?
1 - Gidiş gelişlere mesafe koyarak.
2 - İşlerimize karıştırmayarak.
3 - Samimi, sabırlı ve anlayışlı olarak.
4 - İletişim kurarak.
5 - Bir diplomat gibi davranarak.

14 - Eşinizle aranızda 'güç mücadelesi'ne girer misiniz?
1 - Herkes kendi seviyesini bildiğinden güç mücadelesi yapmıyoruz.
2 - Zaman zaman kapışıyoruz.
3 - Beyimin bütün yetkilerini kabul ettiğimden böyle bir sorunumuz yok.
4 - Güçlerimizi ayrı ayrı kullandığımızdan devamlı mücadele yaşıyoruz.
5 - Saygı ve sevgimiz sınırsız olduğundan buna ihtiyaç duymuyoruz.

15 - Aile sırlarınızı başkalarına söyler misiniz?
1 - Dertleşmek için bazen dostlarımla konuşuyorum.
2 - Yalnız anne ve babama açıyorum.
3 - Mahrem konular olduğundan kimseyle paylaşmıyorum.
4 - Gizlimiz saklımız olmadığından her şeyi herkese anlatıyorum.
5 - Sırlar sorun haline dönüşürse açıklıyorum.

16 - Akşam saatlerini nasıl değerlendirirsiniz?
1 - Televizyona bakarak
2 - Eşimle sohbete dalarak
3 - Kitap okuyarak.
4 - Susarak.
5 - Eşimle tartışarak.

17 - Değişime ve gelişime açık birisi misiniz?
1 - Fırsat buldukça kendimi yenilemeye çalışıyorum.
2 - Alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum.
3 - Değişime açığım ama ahlaki ve kültürel değerlerimden de taviz veremiyorum.
4 - Değişim ve gelişimle ilgili bütün yenilikleri uygulamaya uğraşıyorum.
5 - İş-güçten değişim ve gelişimle ilgili yenilikleri takip edemiyorum.

18 - Sevginizin devam etmesi için nelere önem verirsiniz?
1- Olumsuzluklar karşısında sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalışırım.
2 - Eşimin farlılıklarına ve aykırılıklarına saygı duyarım.
3 - Sevgiyi önce eşimden umarım.
4 - Hediyeleşmeler ve sürprizler yaparım.
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5 - Daha güzel ve rahat bir yaşam için uğraşırım.

19 - Eşinizi eleştirmeniz gerektiğinde nasıl hareket edersiniz?
1 - Sorunun aslını astarını öğrendikten sonra uygun bir dille uyarırım.
2 - Yanlış bir davranış yaptıysa hemen anında yüzüne hatırlatırım.
3 - Huzursuzluk olmasın diye susarım.
4 - Eleştiriyi başkalarının yanında değil özel olarak yaparım.
5 - Önce olumlu davranışlarını takdir eder, sonra eleştirimi yaparım.

20 - Çevrenizdeki olumsuzlukların, evliliğinizi etkilememesi için tedbirleriniz?
1 - Ailemi, akrabalardan ve komşulardan uzak tutarım.
2 - Çevremdeki olumsuzlukların zararlarını anlatırım.
3 - Olumsuzluklardan uzak durmaya çalışırım.
4 - Kötü arkadaşlardan ve komşulardan ilişkimi koparırım
5 - Her şeyi kendi akışına bırakırım.

PUANLAMA - DEĞERLENDİRME
1

2

3

4

1 ..... ( 1 )

1 ..... ( 3 )

1 ..... ( 1 )

1 ..... ( 2 )

2 ..... ( 2 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 3 )

3 ..... ( 5 )

3 ..... ( 2 )

3 ..... ( 2 )

3 ..... ( 4 )

4 ..... ( 4 )

4 ..... ( 1 )

4 ..... ( 4 )

4 ..... ( 1 )

5 ..... ( 3 )

5 ..... ( 4 )

5 ..... ( 3 )

5 ..... ( 5 )

5

6

7

8

1 ..... ( 4 )

1 ..... ( 1 )

1 ..... ( 2 )

1 ..... ( 2 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 3 )

2 ..... ( 4 )

3 ..... ( 3 )

3 ..... ( 4 )

3 ..... ( 4 )

3 ..... ( 5 )

4 ..... ( 1 )

4 ..... ( 2 )

4 ..... ( 5 )

4 ..... ( 1 )

5 ..... ( 2 )

5 ..... ( 3 )

5 ..... ( 1 )

5 ..... ( 3 )

9

10

11

12

1..... ( 2 )

1 ..... ( 4 )

1 ..... ( 4 )

1 ..... ( 2 )

2 ..... ( 4 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 5 )

2 ..... ( 5 )

3 ..... ( 3 )

3 ..... ( 1 )

3 ..... ( 3 )

3 ..... ( 4 )

4 ..... ( 5 )

4 ..... ( 3 )

4 ..... ( 2 )

4 ..... ( 1 )

5 ..... ( 1 )

5 ..... ( 2 )

5 ..... ( 1 )

5 ..... ( 3 )

13

14

15

16

1 ..... ( 1 )

1 ..... ( 5 )

1 ..... ( 3 )

1 ..... ( 2 )

2 ..... ( 2 )

2 ..... ( 2 )

2 ..... ( 2 )

2 ..... ( 5 )

3 ..... ( 4 )

3 ..... ( 3 )

3 ..... ( 4 )

3 ..... ( 4 )

4 ..... ( 3 )

4 ..... ( 1 )

4 ..... ( 1 )

4 ..... ( 1 )

5 ..... ( 5 )

5 ..... ( 4 )

5 ..... ( 5 )

5 ..... ( 3 )

17

18

19

20

1 ..... ( 4 )

1 ..... ( 5 )

1 ..... ( 5 )

1 ..... ( 2 )
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2 ..... ( 1 )

2 ..... ( 4 )

2 ..... ( 1 )

2 ..... ( 5 )

3 ..... ( 5 )

3 ..... ( 1 )

3 ..... ( 2 )

3 ..... ( 4 )

4 ..... ( 3 )

4 ..... ( 2 )

4 ..... ( 3 )

4 ..... ( 3 )

5 ..... ( 2 )

5 ..... ( 3 )

5 ..... ( 4 )

5 ..... ( 1 )

100 - 80 Arası: Yolunda devam eden bir evliliğiniz var, tebrik ediyoruz... Allah bozmasın.
80 - 60 Arası: Evliliğiniz güzel gitmekle beraber, yine de tedbiri elden bırakmayın ve
olgunlaşmaya çalışın.
60 - 40 Arası: İlişkileriniz pek sağlıklı görünmüyor, daha dikkatli olmanız ve yanlışlıklarınızı
bırakmanız lâzım.
40 - 20 Arası: Bu evlilik huzursuz gibi gözüküyor. Bir uzmana gitmenizi veya büyüklerinizle
durumu değerlendirip karşılıklı düzeltmeniz, en hayırlısıdır.
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ADİL BİR DÜZEN EN BÜYÜK İHTİYAÇTIR
Herhangi bir düzenin veya düşüncenin, hayırlı ve tutarlı sayılması için, onun “kesin doğru”lara
dayanması ve “mutlaka yanlış”lar dan sakınılarak hazırlanması gerekir.
“Kesin doğru”larla “mutlak yanlış”ları tayin ve tespit edebilmek için de:
1- Aklıselim ve mantık prensipleri
2- Müspet ilimin kesin neticeleri
3- Vicdani kanaat ve insaf ilkeleri
4- İnsanlığın tarihi deneyim ve birikimleri (Beşeri icma)
5– Evrensel hukuk kaideleri
6- Ve ilahi dinlerin verileri, ölçü kabul edilmelidir.
Yani hem aklıselimin, hem müspet ilmin, hem vicdani kanaatlerin, hem tarihi tecrübelerin, hem de
bozulmamış dinlerin ittifakla “hayırlı, yararlı ve güzel” bulduğu şeyler “kesin doğru”dur.
Ve yine bütün bunların ittifakla “kötü, zararlı ve çirkin bulduğu şeyler de “mutlak yanlış”tır.
Şimdi “Her dinden, her kavimden ve her düşünceden bütün insanların can, mal ve namus emniyeti, din
ve düşünce hürriyeti kutsaldır ve korunmalıdır.” Fikrini ele alalım.
Bu görüş, akıl ve mantık açısından güzeldir ve gereklidir.
Bu fikir, ilim ve medeniyet açısından da değerlidir.
Bu görüş vicdan ve adalet açısından da makbul ve mübarektir.
Bu görüş tarihi tecrübeler ve geçirilen merhaleler bakımından da yerindedir ve gerçekçidir. Bu teklif,
evrensel hukuk kurallarına da uygun düşmektedir.
Bu fikir, ilahi dinlere göre de güzeldir ve geçerlidir.
Öyle ise “herkesin can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini korumak ve saygı
duymak” fikri “kesin doğru”dur. Ve bu kesin doğruyu esas alan ve uygulayan düzen Hak’tır, Hayırlıdır ve
Adil’dir.
Ve yine en mukaddes hak olan yaşama garantisini ve can emniyetini ortadan kaldıran kürtaj, katliam,
anarşi ve sömürüyü amaçlayan saldırılar, zulümdür ve haksızlıktır.
Alın terinin ve emeği sömüren faiz, kumar, rüşvet, vurgun gibi kazanç yolları haramdır ve hırsızlıktır.
Aile saadetini ve nesil emniyetini mahveden fuhuş ve zinayı meşrulaştırmak ve yaygınlaştırmak apaçık
bir ahlaksızlıktır.
Düşünce hürriyetini, beyin ve ruh sağlığını ve akıl emniyetini tehdit eden içki ve uyuşturucular mutlaka
kötüdür ve zararlıdır.
İnsanların kendi inancını yaşama ve dinini uygulama hakkını engellemek, düşünce ve vicdan
hürriyetine fırsat vermemek saygısızlıktır ve çağdışıdır.
Öyle ise hem aklıselimin, hem müspet ilmin, hem vicdani kanaatlerin, hem tarihi tecrübelerin, hem de
İslam dininin ittifakla “kötü, zararlı ve çirkin gördüğü bu durumlar “mutlak yanlış” tır.
İşte bu “mutlak yanlış” ları terk eden, bunlara müsaade ve müsamaha etmeyen bir düzen elbette
Hak’tır ve Adil’ dir.
Tam tersine bu “mutlak yanlışları ” mübah ve medeniyet sayan, cinayetleri, içkileri, faizleri, fuhşu ve
din düşmanlığını yaygınlaştıran ve böylece “can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini”
ortadan kaldıran her türlü düşünce ve düzen ise elbette Batıl’ dır, Zalim’ dir ve Çağdışı’ dır.
Ve işte Adil Düzen, kesin doğruları esas alarak ve mutlak yanlışlardan uzak durarak hazırlanmış
yepyeni ve yeterli bir barış ve denge düzenidir.
Ekonomide faizi ve haksız kazanç yollarını tıkayıp, bol ve ucuz üretimi ve gelir dağılımında dengeyi ve
genelin refah ve zenginliğini gözeten, Siyasette; dayatma ve despotizmi kaldırıp, gerçek ve örnek bir
demokrasi için konsensüsü ve katılımcılığı tertip ve tasvip eden....
Ahlaki sahada ise hem yozlaşmayı, hem de yobazlaşmayı önleyip gerçek din hürriyetini ve manevi
kalkınmayı hedefleyen.....
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İlimde ise, ezberciliği ve taklitçiliği bırakıp, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve gerçek medeniyetler
kuracak bir anlayış ve araştırmaya yönelen ve dünyayı ezen Siyonizmin hazır zulüm ve sömürü sistemine
alternatif olarak üretilen yegâne ilmi ve insani bir düzendir.
Adil Düzen, maddi ve manevi hayatı bir bütün olarak ele alan kâmil bir düzendir.
Adil Düzen her türlü ifrat ve tefritten (aşırılıklardan ve sivriliklerden) sakınarak hazırlanan mutedil bir
düzendir
Adil Düzen tüm insanlığı kuşatacak ve kurtaracak olan İlmi bir düzendir. Zaten İslam; barış ve bereket
demektir. İslam; Hakka teslimiyettir.
Buna karşılık ülkedeki ve yeryüzündeki sömürü ve sefaletin ve her türlü ekonomik dengesizliğin temel
sebebi olan faizi gerekli sayan ve birlikte savunan...
Hastanelerde, hapishanelerde ve tımarhanelerde yatanların pek çoğunun zehiri ve sebebi ve zehiri
olan içkinin fabrikasını kuran, reklamını yapan ve de yaygınlaştıran.....
Fuhuşun ve cinsi sapıklığın sosyete ve sanat adına toplumu yozlaşmasına birlikte göz yuman....
Laiklik ve ilericilik perdesi altında birlikte İslam’a saldıran ve ülkedeki dini gelişmeler karşısında birlikte
salyasını akıtan ve milletin inançlarıyla savaşan...
Ülkeyi ve milleti birlikte soyan ve milli menfaatleri birlikte satan partiler ise: Hükümette de bulunsalar,
muhalefette de kalsalar...
Sağcı da olsalar, solcu da olsalar...
Horoz döğüşü de yapsalar birlikte koalisyon da kursalar, değil mi ki haksızlığı ve ahlaksızlığı
savunuyorlar ve değil mi ki bu zulüm ve zillet düzenini birlikte sahipleniyorlar, öyle ise milli iradeyi ve manevi
değerleri dışlayan ve düşmanlık yapanların hepsi de Batıldır, Batıcıdır. Ve batırıcıdır. Sanayiyi ve ekonomiyi
batıran, sosyal hayatı ve ahlakı berbatlaştıran, gençlerimizi anarşiye iten ve barbarlaştıran, milletimizi kendi
köküne ve kültürüne yabancılaştıran bunlardır.
Adil Düzene düşmanlıkları ise, sömürme ve sindirme üzerine kurulan saltanatlarının son bulacağı
korkusundandır.
Şimdi Adil Düzen’ in özelliklerini ve üstünlüklerini maddeler halinde tekrar belirtelim:
1- Adil Düzen, herkese ve her zaman hayırlı ve yararlı olan “Kesin Doğru” ları esas almıştır!.
2- Adil Düzen herkese ve her yerde zararlı ve hayırsız olan “Mutlak Yanlış” lar dan uzak kalmıştır!.
3- Farklı din ve görüşlerden bütün insanların birlikte barış içinde yaşama şartlarını hazırlamıştır!.
4- Tarihte yaşanmış İslami devlet düzenlerinden veya beşeri sistemlerden hiçbirisinin aynısı veya
kopyesi değildir. Çünkü taklitçiliğe karşıdır!.
5- Ancak kendi çağı ve şartları içinde, en ideal devlet ve medeniyet örnekleri gösteren "HAKKA'’ dayalı
düzenlerin, ve evrensel hukuk prensiplerinin temel dayanaklarını kendisine esas yapmıştır!.
6- İslam’da itikat konuları (inanç esasları) kesindir, bellidir ve Hz. Adem’den beri değişmemiştir!.
İbadet ve ahlak konularında ise yeterli ve gerekli içtihatlar zaten yapıla gelmiştir.
Ancak muamelat (ekonomi, adalet, siyaset ve sosyal hayat) konularında değişen ve gelişen şartlara ve
standartlara uygun yeni ve yeterli içtihatlara ihtiyaç duyulmaktadır.
7- Adil Düzen’ in ilmi projeleri, önce pilot bölgelerde uygulanarak eksiği veya fazlası anlaşılacak ve asıl
devlet ve hükümet programı olarak tatbikata koyulduğunda önemi anlaşılacak ve olgunlaşacaktır...
8- İslam’ın iman ve ibadet kısımları ancak inananları bağlar ve onlara hastır...
Ancak Adil Düzen kısmı evrenseldir ve insanlığın ortak malıdır.
9- Adil Düzen: Milli Görüş, yerli uyanış ve manevi dirilişle birlikte anlam kazanacak ve amacına
ulaşacaktır.
10- Hakk’a dayanan, adalet ve saadeti sağlayan tüm sistemlerde olduğu gibi, Milli Görüş Medeniyeti
de iki önemli temele dayanır:
A- Cihad B- İçtihad
Cihad; İnandığımız doğruları ve evrensel hukuk kurallarını iktidara taşıyacak ve yeryüzünde zulüm
saltanatını yıkacak, tüm hizmet ve hazırlıkları içine alır. Dış tehdit ve saldırılara karşı, TEKNOLOJİK ve

193

ASKERİ, ülke içindeki yanlışlık ve haksızlıklara karşı ise, DEMOKRATİK ve SİYASİ cihat önem ve öncelik
kazanır.
İçtihad ise, iktidarımızı devamlı ve başarılı kılmak ve toplumun her kesimini huzur ve hürriyet
sağlamak üzere, gerekli olan, tutarlı ve yeterli projelerin olgunlaşması için yapılan ilmi ve fikri faaliyetlerin
tamamıdır.

 BİR MEHDİYET DEVRİMİ BEKLENMEKTEDİR
"İnkılâp"; sözlük anlamı olarak, dönme ve değişme, bir halden başka bir hale geçme ve devrimleşme
gibi manaları taşır.
Siyasi bakımdan ise, mevcut düzenin ve değer ölçülerinin, çeşitli ve etkili metotlarla alt-üst edilmesi ve
tersine çevrilmesi anlamında kullanılır. Kur’an’daki inkilab, köklü bir değişim ve düzenlemeyi anlatmaktadır.
İki şey arasındaki bolluk ve bozulmak ve zarara uğramak demek olan "halel" kökünden türetilen
"ihtilal" ise, mevcut durumu zorla bozmak ve koparmak ve idareye el koymak anlamındadır ve ihtilaller,
inkılâpların vasıtalarından sadece biri sayılmaktadır.
Bizim kanaatimize göre, insanlık, Türkiye'de yaşanacak ve bütün İslâm alemini ve topyekün dünya
düzenini etkisi altına alacak bir değişime hazırlanmaktadır. Bu beklenen ve kaçınılmaz görünen değişimin
ardından, yanlışların yerine doğrular koyulacak, tağutlar yırtılacak ve bütün tabular yıkılacaktır.
Zira bütün barbar ve batıl düzenlerin ve özellikle güdümlü ve göstermelik demokrasilerin temel özelliği
şudur: Kendi bozuk tabiatı ve tahribatı gereği, insanları öylesine eler ve öylesine süzgeçlerden geçirir ki,
sonunda en kötüleri ve en kalitesizleri en üste çıkarır. Yönetimin kilit noktalarına ve köşe başlarına hep zalim
ve hain tipleri oturtur. En iyiler ise en altta kalır.
Adalet düzeni ise, bunun tam aksine, kendi âdil ve asil yapısı nedeniyle, insanları öylesine eğitir ve
yetiştirir ve öylesine hassas eleklerden geçirir ki, sonunda en iyiler en üste çıkar. En kötüler ve karaktersizler
ise en alta düşer.
Bu nedenle bâtıl ve bozuk bir düzenin arkasından, haklı ve hayırlı bir sistemin kurulması ve oturması
için mutlaka bir "inkılâba" ihtiyaç vardır. Yani bir “değişim” kaçınılmazdır.
Halkı uyandırmak, yeterli kadroları oluşturmak, etkili ve yetkili kesimleri şuurlandırmak gibi mutlaka
gerekli olan bazı altyapı hazırlıklarını tamamlamak için, mevcut düzenin bazı kurum ve kurallarından
yararlanmak caiz ve geçerli olsa da, gerçek "değişim ve dönüşümü" sağlayabilmek için herhalde köklü bir
devrim şarttır.
Hz. Yusuf misali, kendi aslî düşünce ve düzenini yerleştirinceye kadar, tağuti sistemlerin verdiği bazı
imkânları ve fırsatları değerlendirmek ve bunları amacına hizmet eden bir araç olarak görmek gerekse de,
hazırlıklar tamamlandıktan ve şartlar olgunlaştıktan sonra, kendi kurduğun ve kullandığın "araç kurumları" ve
geçiş döneminde bir takım etiket ve meziyetlerinden yararlandığın bazı şahısları da içine katarak, tüm bozuk
dengeleri ve değerleriyle beraber, mevcut düzeni yeniden düzeltecek bir değişim yapılmalıdır!...
Çünkü, her yönüyle bozulmuş ve kokuşmuş bir düzenin sadece bazı taraflarını tamire yönelik
pansuman tedbirlerle neticeye ulaşmak olanaksızdır.
Öyle zannediyorum ve kuvvetle ihtimal veriyorum ki, çürükleri yıkacak ve ayıklayacak ve sadece
sağlamları ayakta bırakacak bir sarsıntı kaçınılmazdır.
Görünüşte ne adına? nasıl? Ve kimler tarafından? olacağını kestiremediğim, ama neticede İslâm'ın ve
insanlığın hayrına olacağını hissettiğim gelişmeler ortaya çıkacaktır.
Ancak bu "değişim"; yeni ve bağımsız bir başlangıç olmayacak, yıllar süren bir çabanın ve plânın
sonucu olarak ortaya çıkacak ve şeytanların bile aklı şaşacaktır!..
Evet, evet "Zulmedenler, nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini yakında bilecek ve
anlayacaklardır."433
Çaresi yok, bu ezeli takdir kuralıdır. Küfür ve zulüm düzenleri mutlaka inkiraza uğrayıp, yıkılacak ve
433
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“her şeytani inkılâp bir Rahmanî inkılâbla” ortadan kaldırılacak, Siyonist ve süfyani sistemler tarihin
çöplüğüne atılacaktır.
Zira: "(O zalimler) Daha önce de fitne çıkarmak istediler ve sana (İslâm'a) karşı nice işleri
tersine çevirdiler. (Batıl bir inkılâpla İslâmî düşünce ve değerleri bir bir devirdiler) Ama sonunda,
onlar hoşlanmadıkları ve (karşı çıktıkları) halde Hak geldi ve Allah'ın emri (ve hükümleri) yürürlüğe
girdi."434 Hikmeti ve hakikati zahir olacaktır.
Bize resimli levhalar ve resmî kurumlar değil, sadık ve samimi kadrolar lazımdır ve onlar da hazırdır.
Çeşitli zorbalıklarla levhalar indirilse ve resmî kurumlar feshedilse de, asıl inançlı ve şuurlu kadrolar
devamlı kalacak ve ileride elbette bunlar işe yarayacaktır.
Şükürler olsun ki, uzun bir zaman dilimi içerisinde insanımız eğitilmiş, yetiştirilmiş, denenmiş, elenmiş
ve sadıklar belirlenmiş ve bilinçlenmiştir.
Artık inkılâplardan korkmuyoruz ve gerçek inkılâpları bekliyoruz!
"Bir kısım kimseler mü'minlere: (Düşmanınız olan) insanlar size karşı (ordu) toplamışlar, aman
onlardan korkun!." dediklerinde, bu (tehdit) inanmış olanların (sadece) imanlarını (ve Allah'a
itimatlarını) artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." dediler.
İşte bundan dolayı, Allah'ın nimet ve faziletiyle kendilerine hiçbir zarar ve kötülük
dokunmaksızın bir inkılâba uğradılar. Böylece Allah'ın rızasına ve rıdvanına uymuş oldular. Zira
Allah, çok büyük üstünlük ve iyilik sahibidir."435
Ayetlerinin işaret buyurduğu gibi, mü'minler yakında bir inkılâba uğrayacak ve inşallah bundan kârlı
çıkacaklardır.
"Sabredin. Allah'ın vaadi haktır. İnancı ve itikadı sağlam olmayanlar bizi telaşa ve tedirginliğe
düşürmesin."436
Şimdilik (gaflet ve hıyanet ehlini) bırak ve "Selamet olsun" de... Onlar yakında görecek ve
bileceklerdir."437
"Biraz daha bekle, (zira, zaten) onlar da beklemektedir."438
Velhasıl, inançla ve sabırla bekliyoruz. Mutlu ve kutlu değişime hazırlanıyoruz. Hıyanet ehlinin
Müslümanların ve tüm mazlumların aleyhine hazırlayacakları her tuzak, kendilerinin başına geçecektir. Ve
pek yakında adalet sancağı zafer burcuna dikilecektir.

 DOSTLARA TAVSİYEMİZDİR
Dostum, insan bazen yaptığı şeyler için, bazen da yapmadığı şeyler için pişmanlık duyar. Ne var ki
yapmadığımız şeylerin belki riski yoktur, ama o konudaki pişmanlığın çaresi de yoktur.
Unutma! Başlamak, başarmanın ilk adımıdır ve mutlak şartıdır. Başladıktan ve gerekli çabayı
harcadıktan sonra, iyi bir neticeye ulaşmazsak ve hatta görünüşte zarara uğrasak bile, aslında biz o işten
yine de kârlı çıkmış sayılacağız. Çünkü en azından yeni deneyimler kazanmış olacağız.
Bilesin ki, en kahredici korku, "kaybetmek" korkusudur. Bu korkuya yenebilen insanlar her zorluğu
yenebilirler.
Oturup yapamayacağımız şeyleri hayal etmek yerine, yapabileceğimiz şeyleri gerçekleştirmek için
girişim ve gayrette bulunsak, göreceksin ki bizim bile hayrette kalacağımız ve herkesin hayranlığını
kazanacağımız, çok verimli ve bereketli sonuçlar ortaya çıkacaktır...
Azizim! İnsanın kıymeti gayreti kadar, gayreti ise himmeti ve hedefi kadardır. Hedefi yüksek ve
ahlaki, gayreti ise örnek ve hakiki olanlar kahraman; Hedefi büyük, ama gayreti küçük olanlar ise,
kendi hayallerinde süpermen olurlar...
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Dostum! İnsanın kendi inanç ve ilkelerini yaşaması mı daha zordur, yoksa bu ilke ve idealler
için savaşması mı? Bilemiyorum. Bu sorunun cevabı belki kişilere göre değişebilir.
Ama doğru olan, her ikisi de gereklidir. Ve biri olmadan diğeri de makbul değildir...
Zira inandığı gibi yaşamayana ve inancı uğrunda savaşamayana FASIK, yaşadığı gibi
inanmayana MÜNAFIK, inancına ters bir düzeni savunana ise ZINDIK denir.
MÜ'MİN ise, inandığını yaşayan, yaşadığına inanan ve inancını hakim kılmaya çalışan kimsedir.
Can yoldaşım! Dindar ol, ama yobazlaşma!.
Uygar ol, ama sakın yozlaşma!..
İlke ve ideal sahibi ol, ama bağnazlaşma!..
Unutma ki, insanlar bizim aynamızdır. Onların, kızdığımız ve karşı çıktığımız tarafları belki de
farkında olmadığımız kendi kusurlarımızdır... Onlardaki sevdiğimiz ve beğendiğimiz tavırları ise, bizim
sevaplarımız ve olgunluklarımızdır...
Bazen kendilerine kızdığımız ve bir türlü ısınamadığımız insanlar bile, aslında gereklidir. Çünkü onlar
bizim imtihan vesilemiz ve yetişmek için bu dünya tarlasındaki ham maddelerimizdir.
Dostum! Mutluluğu kendi dışında arayanlar asla bulamadılar ve mutluluğun tadına varamadılar. Ama
mutluluk madenlerinin iç dünyalarında olduğunu keşfedenler, işte onlar kurtuldular...
Benden nasihat istiyorsun... Peki... Bir filozofun oğluna şunları söylediğini hatırlıyorum:
"Sakın koyun olma!.. İnsanlar, uysal diye seni sevmezler... Bilakis, kesip yerler!..
Ve sakın kurt ta olma!.. İnsanlar saldırgan diye sana saygı duymazlar!.. sadece nefretle korkar ve
kaçarlar!..
Ve hele eşek hiç olma!.. Çünkü asla acımazlar!.. Sana yükünü taşıtırlar ve sıra ile sırtına binerler!..
Velhasıl, adam ol, kurtul... Hiçbir mahlûka özenme!.."
Yeri gelmişken şunu da söyleyelim: Eşeklere sıradan adamlar binerler... Katırlara ağalar, varlıklılar
binerler.
Atlara ise beyler, paşalar binerler...
Ama dindar geçinen, lakin şöhret ve servet hatırına zalim bir düzenin yürümesini isteyen münafıklara
ise, masonlar ve Siyonist şeytanlar binerler...
Bineklerin en adisi de bunlardır!...
Merak edip sorduğun için açıklayayım:
"Önce ahlak ve maneviyat sonra mutlaka ağır sanayi ve yaygın kalkınma" demek, ruhunuz "Saadet" te
vücudunuz ise "Selamet"te olsun demektir.
"Milli Nizam" baharda açılan badem çiçekleriydi. Bir kısmı kurudu, bir kısmı meyveye durdu... "Milli
Selamet" çağala dediğimiz ve yeşilken yediğimiz haliydi... Zaman geldi sarardı, çatladı ve döküldü...
"REFAH" ise içinde özü taşıyan sert kabuk gibiydi... O da kırılıp açılacak ve özü ortaya çıkacak... (Not:
Bu durum gerçekleşti. Refah Fazilete dönüştü. Belki onda da bir değişim ve dönüşüm yaşanacak!) (Yeni Not:
Bu da gerçekleşti ve saadet’e erişildi.)
Bir ferasetli kişi, küçük bir kayısı çekirdeğin hikmet nazarıyla bakıp "Ben bunun içinde ve geleceğinde
üzerinde tonlarca meyve taşıyan dallı budaklı koca bir ağaç görüyorum" dese, bu söze deliler (çoğunluk)
güler, ama veliler (azınlık) ise tebrik ederler...
Sana yarayacağını umduğum bir mutluluk çaresi ve olgunluk reçetesi sunmak istiyorum:
Zengin olmak yerine başkalarına muhtaç olmamayı, kanaat ve bereketle yaşamayı hedeflemelisin...
Küçük başarılardan ve ufak tefek kazançlardan zevk almasını bilmelisin...
Dünyalık hususunda, bizden çok daha aciz ve çaresiz kimselerin varlığını düşünmelisin.
Lüks ve konfor yerine, sadelik ve zarafeti tercih etmelisin.
Fantezi işler yerine, faydalı meşguliyetler edinmelisin...
Ve özellikle gecelerde, sessiz ve sakin yerlerde, Rabbının huzurunda, tefekkür, tezekkür ve teşekküre
yönelmeli... Duaya, düşünceye ve kendini değerlendirmeğe vakit ayırabilmelisin!..
Evet, Dostum! Kalbin boşsa, kalıbın dolu olsa neye yarar?
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Ruhun rahatsız ise, bedenin ipek döşeklerde olsa ne çıkar?
Vicdanın feryat ediyorsa, vücudun saraylarda dolaşsa ne yazar?
A benim canım!
Eşkiyalar gibi davranarak evliyalık rütbesine kavuşulmaz!..
Cehennemlikler gibi günahlara dalarak cennete ulaşılmaz!..
Miskinler gibi tembel yatarak zenginler zümresine karışılmaz!..
Oysa görüyorum ki sen:
"Damlayı geçmemişken, deryayı arzularsın. Masivada boğulmuş, Mevlayı arzularsın.
Dünyaperest olmuşsun, ne kadar yazık sana... Hakikatten habersiz hülyayı arzularsın"
Hem sana bir şey daha söyleyeyim mi?
Atalarımızın "Elden gelen öğün olmaz, olsa da karın doyurmaz. O da vaktinde bulunmaz" sözü sadece
boş-beleş oturup başkalarından maddi yardım beklemek ve merhamet dilenmek hususunda söylenmemiştir.
Bu aynı zamanda "Hep başkalarından ikaz ve irşat beklemek ve nasihat dinlemek yerine, insanın kendi
kendisinin ayıplarını görmesi ve devamlı nefsini tenbih ve terbiye etmesi gerektiğine" de işarettir. Unutma ki,
"Nefsini aşan, hepsini aşar. Nefsine takılan, düz yolda şaşar ".
Dostum, bilesin ki:
İman, insana kuvvet ve cesaret kazandırır.
İlim, insana irfan ve hürmet kazandırır.
Zikir, insana itminan ve sekinet (huzur ve sükûnet) kazandırır.
Namaz ve oruç bizlere, insaf ve istikamet kazandırır.
Güzel ahlak, insana muhabbet ve emniyet kazandırır.
Cömertlik, insana dost ve cemaat kazandırır.
CİHAT ise, insana izzet ve hürriyet kazandırır.
Gayreti olmayanlar, zalimlerin kuklası ve kuludur.
Cesareti olmayanların onuru ve özgürlüğü yoktur.
Din derdi ve Hakkı hakim kılma cehdi çekmeyenlerin... Mevlasına güvenip gayret edeceğine,
Masonlara ve münafıklara boyun eğenlerin ve kâfirlerin müsaadesi ve müsamahası kadar Müslümanlık rolü
oynamayı fazilet bilenlerin, belki karınları toktur ama, vicdanları yoktur ve kalpleri de boştur.
Avrupa'ya iman, Amerika'dan ittika (korku) edip, Asya'dan da istifade etmeği düşünenler ve Allah'tan
da cennet bekleyenler ise, hem ahmaktır hem de alçaktır, vesselam....
Azizim! Dost acı söyler, ama ilacı söylermiş...
Kızmayacağını, kırılmayacağımı ve hocanı anlayacağını umuyor, sizi Mevlaya emanet ediyorum.

 HAYAT BİR İMTİHAN VE OLGUNLAŞMA SÜRECİDİR
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz "La rahate fiddünya", "Dünyada rahat yoktur" buyurmuşlar.
Özellikle mü'minlerin beş ayrı tehdit ve tazyik altında bulunduğunu ortaya koymuşlar:
1- Mü' mini, mü'min dostları gıpta eder ve kıskanır.
2- Münafık tanıdıkları, ona buğz eder ve aleyhinde fitne çıkarır.
3- Müşrikler ve zalim kâfirler onun düşmanıdır, mahvetmeye çalışır.
4- Nefis, daima günaha sokmağa şehvet ve gaflet batağında boğmaya uğraşır.
5- Şeytan ise hiç durmadan mü'mini azdırıp saptırmak, iman ve istikametini bozmak için
çırpınır.
Bunların her biri, imtihan vesilemizdir. Hedefe giden hayat yolundaki engellerimizdir.
Çiğliklerimizden ve ahlaki çirkinliklerimizden kurtulmak ve olgunlaşmak için hepsine karşı uyanık
olmamız ve mutlaka bunları aşmamız gerekmektedir.
Sızlanmaya ve nazlanmaya hakkımız yoktur. Zira imtihan şeklimizi ve şartlarını belirleyen CENABI
HAKTIR "Men Radiye anilahi-Radiyallahuanhu" yani, “kim ALLAH'dan razı olsa ALLAH' da ondan razı olur.”
Cenabı hakkın bizimle ilgili her türlü taksimine ve takdirine tahammül ve teslimiyet göstermedikçe
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Allah'ın rızasına ulaşmak zordur.
Hadiste buyrulduğu gibi "Men amene bilkader, Emine minel keder" yani "kadere iman eden kederden
emin" olur. O'nun (cc) izin ve imzasından geçmeyen hiçbir şeyin yürürlüğe girmesi mümkün olmadığına göre,
başımıza geleni O'ndan (cc) bilmek ve "Eyvallah" demek, musibet içinde mutluluktur.
Evet, işte dünya böyledir. Düşmanlar zaten hain ve namerttir... Dost dersin, ayrı derttir... Münafıklar,
fitne ve felakettir... Nefis ve şeytan ise aynı musibettir.
Tek kurtuluş Hz. İbrahim (as) gibi "Gerçekten onlar benim düşmanımdır, ancak alemlerin Rabbi hariç"
diyebilmektir. O'nun (as) gibi "La uhibbül afilin" çekip "batan (ve elimden alınacak olan) şeyleri sevmeye (ve
gönül vermeye) layık görmüyorum" sırrına erebilmektir.
Bunun önemli bir çaresi de, nefsanî vesveselere kulak vermemektir.
Meşayihtan bir zat bana, insan kalbine beş türlü ilhamat olduğunu söylemişti:
Birincisi RAHMANİ' dir: Bu genellikle Kur'an’dan bir Ayet veya Sure okunarak tecelli etmektedir.
İkincisi NEBEVİ'dir: Ya bizzat Efendimiz (sav) veya kişinin itibar ve itimat ettiği şeyhi, üstadı ve piri gibi
zatlar tarafından, bir hadisi şerif okunmak, ya da İslâm’a uygun bir telkin ve teklifte bulunmak suretiyle
meydana gelmektedir.
Üçüncüsü MELEKİ'dir: Özellikle hayır işlemeyi, iyilik etmeyi ve ibadete yönelmeyi öğütlemektedir.
Dördüncüsü NEFSANİ'dir: Bu tür duygular hayvani lezzetlere, şehvetlere ve dünyalık menfaatlere
dönüktür. Nefsani olan ilhamın özelliği, “kafaya taktığı bir şeyi elde etmeden vazgeçmemesi, devamlı o
konuda insani tahrik ve teşvik etmesidir.”
Beşincisi ise ŞEYTANİ'dir: Şeytani duygular, gurur kibir ve enaniyet şeklindedir.
Şeytanın işi gücü vesvesedir. Bunun nefsanî dürtülerden farkı, herhangi bir konuda inat ve ısrar
etmemesidir. Bir kötülüğü hatıra getirir, ona cesaret ve fetva verir. Ancak onu yaptıramazsa hemen başka bir
şey öğütler. Yani insanın zayıf damarını ve gaflet anını yakalamak için devamlı plan ve tuzak değiştirir.
Rahmetli Şeyhim Hacı Haydar Baba Hazretleri (KS) anlatmıştı:
"Tasavvuf terbiyesine yeni girdiğim günlerdi. Bir gece rüyamda korkunç canavarların ve saldırgan
eşkiyaların hücumuna uğradığımı ve can havliyle ellerinden, kurtulmak için kaçtığımı görüyorum.
Derken önüme bahar selleriyle coşmuş boz bulanık Fırat suyu çıkıveriyor... Suya atlasam boğulma
tehlikesi var... Geri dursam eşkiyalar, canavarlar yakalayıp parçalayacaklar.
O sırada Fırat üzerinde bir kayık görüyorum ve hemen üzerine binip küreklere sarılıyorum. Lakin
coşkun Fırat sularıyla boğuşmak çok zor... Kayık battı batacak... Bir ara dönüp geriye bakıyorum. Elinden
kaçtığım her bir canavar ve eşkıya, ayrı ayrı kalın halatlarla bindiğim kayığa kanca takmış, kendilerine doğru
çekiyorlar...
Ben Allah'a sığınarak ve kelime-i Tevhit zikrine başlayarak küreğe asıldım... Çok çetin bir boğuşmadan
sonra canavarların ipleri bir bir kırıldı... Boz bulanık Fırat suları ve azgın dalgalar aşıldı... Nihayet çok yorgun
ve bitkin bir vaziyette karşı sahile çıkıyorum... Oradan ağzına kadar içli köfte dolu bir küfeyi sırtıma
alıyorum... Yol boyunca gelip geçen herkese ikram ediyorum...
Bu rüyamı Şeyhim Savunalı Hacı Muhammet Baba Hazretlerine anlatınca sevindi ve beni tebrik etti ve
rüyamı şöyle yorumladı:
O seni kovalayan canavar ve eşkiyalar nefis, şeytan, heva, heves ve dünya gibi şeylerdir.
O nehir, hepimizin geçmek zorunda olduğu hayat yolumuz ve imtihan şartlarımızdır.
O kayık şeriat kayığı, o kürekler tarikat küreğidir.
Kelime-i Tevhit ise zikrin efdali ve iman ve cihat kuvvetidir.
Bu rüyanız İnşaallah sahili selamete çıkacağınıza ve sonunda irşad makamına ulaşacağına ve
Müslümanlara hizmet ve himmet sunacağına bir işarettir.”
Evet, boğuşmayan başaramaz!
Allah'ım! Yarattığın şeylerin şerrinden sana iltica ediyoruz...
Ya Rabb! Senden yine sana sığınıyoruz!.. Yegâne kuvvet ve kudret sahibi olarak seni biliyor ve ancak
sana güveniyoruz.
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SONSÖZ:
ALLAH (CC) AŞKINA OKUYUN!..
Yaratılış amacımız Allah’ı tanımak, Kur’an’a uyum sağlayarak kulluk şuuruna ve insanlık onuruna
ulaşmaktır.
Yüce Yaratıcının varlığını, birliğini, kudret ve hikmetini tanımak için de hem kâinattaki alâmetleri, hem
de Kur’an’daki ayetleri okumak ve anlamaya çalışmak şarttır.
Okumayan kör, dinlemeyen sağır, anlamayan kalpsiz ve beyinsiz gibidir.
Körle gören, karanlıkla aydınlık, serin gölge ile kavurucu sıcaklık, dirilerle ölüler asla bir olmadıkları
gibi439 okuyan, araştıran ve anlayan kimselerle, okumaya ve öğrenmeye ilgisiz ve bilgisiz kişiler de asla bir
tutulamazlar.
İşte bunun içindir ki Allah’ın, Resulüne ve ümmetine ilk emri ve Kur’an’ın ilk ayeti “Oku!..” olmuştur.
“Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!..”
O insanı meni hücrelerinden yaratandır...
Oku! Rabbin (bilgi ve bereket ihsan eden) kerem sahibidir.
O, (size) kalemle (yazmayı ve yazılan kitapları okuyup anlamayı) öğretti.
Böylece insana bilmediğini talim (ve terbiye) etti.”440
Evet, açıkça anlaşılıyor ki, bilmediğini öğrenmenin, maddi ve manevi her türlü ihtiyacını gidermenin
yolu, okumaktır.
Kâinatı okumak.. Kur’an’ı okumak.. Her konuda, onun uzmanları tarafından yazılan kitapları okumak...
Allah adına okumak.. Hayır ve hizmet aşkına okumak...
Ülkemizde ve yeryüzündeki sosyal ve ekonomik değişmeleri... Siyasi ve askeri gelişmeleri basın ve
yayın organlarından takip edip anlamaya çalışmak ..
Müslümanların ve insanlığın yararına ve zararına olan durumları değerlendirme becerisi kazanmak ...
Çağdaş İslam eğitimcilerinden Hişam el Talib’in dediği gibi; eğer davetçiler ve tebliğ görevi üstlenenler
fazla okur ve olgunlaşırsa bunlar Müslüman toplumlara öncülük yapacaktır. Müslüman toplumlar fazla okursa
insanlığa ve uygarlığa öncülük yapacaktır.
Hâlbuki bugün batılılar Müslümanlardan çok daha fazla okumaktadır. Biz hala okumayı öğrenmeye
çalışırken, onlar öğrenmek için okumaktadır.
Bugünkü zillet ve sefaletimizin çok önemli bir nedeni de okumayı ve araştırmayı terk etmemiz, müspet
ilimler, sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısındaki tembelliğimizdir...
Artık biz de okumalıyız. Allah adına okumalıyız. İnsanlık aşkına okumalıyız... Sadece kendimize,
ailemize, çevremize ve yalnız kendi partimiz, tarikatımız ve meşreb üyelerimize değil, tüm halkımıza ve top
yekün insanlığa yararlı ve yeterli olmak için okumalı ve çalışmalıyız.
"İnsanların hayırlısı (bütün) insanlara hayırlı olandır’’ hadisinin hikmetini kavramalıyız.
İnsanların ruhi, ahlaki, siyasi, hukuki ve ekonomik sorunlarına çare üreten... Onların her türlü
sıkıntılarına çözüm getiren kimselerin, onların itibar ve itimadını kazanacağını ve haliyle onlar üzerinde etkin
olacağını hatırımızdan çıkarmamalıyız.
Çünkü ‘’insan, iyiliğin ve ihsanın kölesidir"
Ve “bir kavmin efendisi ve yöneticisi, o kavme hizmet edenlerdir.”441
Olgun insan her sahada yazılmış eserleri ve her türlü haberi okuyacak, dinleyecek ve bunların en
güzeline, yani ahlaka ve insanlığa en uygun düşenine uyacaktır.
“(Okuyup ve) dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın hidayet ettiği
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ve Hak yola ilettiği kimseler bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.”442 Ayeti de bu durumu ifade
buyurmakta, hidayete ve hakikate ulaşmak için, okumak ve sormak, araştırmak ve aklını kullanmak
gerektiğine işaret olunmaktadır.
“(Ey Resulüm) şayet sana indirdiğimizden şek ve şüphe içinde isen (tatmin ve teselli olmak
üzere) senden önce Tevrat'ı okuyanlara sor.”443 Ayeti, hem Kur’an’ın Hak kelamı olduğunu kavramak,
hem de konularını daha iyi anlamak için geçmiş semavi kitaplara başvurulabileceğini, hem de ehli kitaptan,
vicdan ve insaf ehline danışılabileceğini göstermektedir. Ayrıca müspet ilimlerde, sosyal ve ekonomik
gelişmelerde onların eserlerinden yararlanılabileceğine işaret etmektedir.
Müslüman araştırmacıya düşen, Kur’an'ın genel prensiplerinden yola çıkarak ve insanlığa hizmeti
amaçlayarak o sahada yazılan her türlü eseri okumak, bütün ilmi verileri araştırmak, sonunda çeşitli
tartışmalarla olgunlaştırdığı bilgi ve belgeleri bir yazılı metin halinde insanların istifadesine sunmaktır.
"...Bize okuyacağımız bir kitap getirmediğin sürece asla sana inanmayacağız."444 Ayetinde bu
gerçeğe işaret vardır. Kur’an hem bize okumayı emretmekte, hem de okumanın verimli ve hayırlı olması için,
gerekli yolları ve yöntemleri öğretmektedir.
Her şeyden önce Kur’an’ı ve diğer kitapları okurken ve bilgi edinmeğe çalışırken; niyetimiz halis ve
kalbimiz temiz olmalıdır. Bu bilgileri insanları sapıtmak ve sömürmek amacıyla kullanmamalıdır.
“Biz, Kur'an okuduğun zaman, ahirete inanmayanlarla senin aranıza gizleyici bir perde çekeriz.
Ayrıca “onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık, kulaklarına da bir ağırlık veririz.”445
Ayetlerinde niyeti ve istikameti bozuk kimselerin Kur'ani gerçekleri anlayamayacakları ifade olunmaktadır.
“Ve Kur'an okurken şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalı”446 dır.
“Biz onu, Kur’an olarak insanlara dura dura okuyasın diye (surelere ve ayetlere ayırdık) ve yine
onu peyderpey indirdik”447 ayeti de hem Kur’ani hakikatleri, hem de diğer her türlü' ilim ve fenleri acele ile
değil, tedricen okumak ve anlamak gerektiğini öğretmektedir.
Herkesin kendi ilgi ve yeteneğine uygun alanlarda eğitilmesi, toplumun ihtiyaç duyacağı ve faydalı
olacağı konuları öğrenmesi ve namazda bile “Kur’an'dan kolayına gelen sureleri tilavet etmesi”448
emredilmektedir.
Hatta yorgun bulunduğu, kalbinin ve kafasının dağınık olduğu zamanlarda değil, sakin bir ortamda,
dinç ve dinlenmiş olarak okumak ve araştırmak gerektiğine; “Gecenin bir kısmını ibadetle geçir ve
Kur’an'ı tane tane oku. Şüphesiz gece kalkışı (akli ve kalbi duygular arasında) uyum sağlamaya ve
sağlam ve faydalı bir okumaya daha müsaittir”449 ayeti işaret etmektedir.
Herkesin dini ilimlerde olsun, müspet bilimlerde olsun, medrese veya mektep eğitimi görmesi ve belli
sahalarda uzman hale gelmesi zordur. Ancak her birimizin ilmihalimizi, yani içinde bulunduğumuz şartların,
öğrenmemizi gerekli kıldığı bilgi ve becerileri edinmek üzere dini ve ahlaki eserler yanında gazete, dergi,
kitap ve broşür okumamız, televizyon, video gibi araçlardan yararlanmamız, seminer ve sohbetlere
katılmamız hem kolaydır, hem de lazımdır.
Milli basına sahip çıkmayan ve okumayan, Genel ve gönüllü Hizmet kurumlarının yayınlarını ve
çağrılarını dikkate almayan, hocalarımızın ve ilim adamlarımızın çok değerli ve doyurucu sohbetlerini ve
eserlerini izlemeye gerek duymayan, kitap ve dergi okuma, bilgi ve becerisini artırma alışkanlığı kazanmayan
insan, devamlı yanılmaya, yanlış yapmaya ve aldatılmaya müsait insandır.
Unutmayınız, “ahirette de kendi hayat kitabımızı, yine bize okutacaklardır.”450
442

Zümer: 7
Yunus: 94
444 İsra: 93
445 İsra: 45-46
446 Nahl: 98
447 İsra: 106
448 Müzemmil: 20
449 Müzemmil: 4-6
450 İsra: 14
443

200

Burada sağlam okuyan ve salih bir yol tutanlar, orada da amel defterlerini rahatlıkla okuyacak ve asla
haksızlığa uğratılmayacaktır.
Ancak burada kör olan, ahirette de kör olacaktır.451
Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Alimler (okuyup öğrenenler) hariç, insanlar helak olacaktır.
Bildiği ile amel edenler hariç, alimler de helak olacaktır. İşlerini Allah’ın rızası ve insanlığın huzuru için
yapanlar hariç, ibadet ve hizmet ehli de helak olacaktır. İhlâs ve istikâmet sahipleri için de büyük belalar ve
imtihanlar vardır.”
Öyle ise, okuyalım, araştıralım, anlayalım. Anladığımızı uygulayalım, yaşayalım. Her türlü söylem ve
eylemimiz de samimiyetli ve iyi niyetli olalım. Böylece giderek olgunlaşalım ve amacımıza ulaşalım.
En çokta, kâinatı ve Kur’anı okuyalım.
Evet Cenabı Hakla (cc) konuşmak isteyen, Kur’an okusun... Hz. Peygamberle (sav) buluşmak isteyen
Kur’an okusun...
Meleklere yaklaşmak isteyen Kur’an okusun!.
İlim öğrenmek, hikmet ve hakikate ermek isteyen Kur'an okusun!..
Mealiyle okusun, manasıyla okusun!.. Allah (cc) Hz. Cebrail'e öğretiyor gibi okusun!
Hz. Cebrail Efendimize vahyediyor gibi okusun!
Efendimiz ashabına anlatıyor gibi okusun!..
Çünkü;
"Kur’an en doğru'ya ve en güzele ileten Allah’ın kelamıdır."452
"O insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır."453
Kur'an, tabi olunmak üzere Rabbimizden indirilen en güzel hakikattır.454 Kur'an dini, ahlaki, siyasi,
ekonomik sosyal her türlü sorunun çözümüne esas olacak hükümleri içeren en yetkili ve en kutsi kaynaktır.455
Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansalar, Kur’an’ın bir benzerini asla ortaya koyamayacaklar ve hiçbir
konuda Kur’an’ı aşamayacaklardır.456
Kur’an’da her meselenin çözümüne ait misaller çeşitli şekillerde anlatılmıştır.457 Bütün okyanuslar
mürekkep, ağaçlar kalem olsa, Onun manasını yazmaya yetmeyecek ve Kur’an bütün asırlara ışık
tutacaktır.458
Sakın, Kur'an’dan uzak durmayın... Mealli, küçük boy bir Kur’an’ı devamla yanınızda taşıyın... Her
fırsatta çıkarıp okuyun ve anlamaya çalışın...
Çünkü Kur’an mü'minlere rahmet, gönüllere şifadır. Onun ayetlerini ve meallerini tane tane, dura dura
okumak lazımdır. Zira biz kendimizi ne kadar Kur'an’a verirsek, Kur’an da o kadar hikmet ve hidayet
kapılarını bize açacaktır. Muttaki ve müstakim olmayanlar, Allah'ın rızasını ve ahiret hayatını ön plana
almayanlar Kur’anı okusalar bile, onun hidayetinden mahrum kalacaklardır.
Elbette fetva çıkarmak ve müctehitlik taslamak için meal okumak asla yeterli ve tutarlı olmayacaktır.
Ancak Hak ile Batılı, mü'minle münafığı fark edebilmek ferasetine ulaşmak için, manasıyla ve mealiyle birlikte
Kur’an okuyun.
Çünkü O "Furkan"dır, yani en sağlam ve sapmaz değer ölçüsü ve mihenk taşıdır. Doğru ile yanlışı,
gerçeği ile sahtesini ayıran ve tanıtandır.
Kur’an okumak, en tatlı ve hakikatli zikir makamındadır. Geçmişin ve geleceğin en doğru bilgileri ve en
değerli belgeleri ondadır. Kur’an asla bıktırmayan, okundukça huzuru artıran, sözlerin en güzeli ve ilimlerin
en gereklisi olan Allah'ın kelamıdır.
451
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Kur’an kâinatın ruhu, insanlığın saadet kaynağıdır. O iman edilmesi ve izinden gidilmesi gereken
Nurdur, O hayatın hayatıdır.
Haydi Müslümanlar Kur’an okuyun... Devamlı ve dikkatle okuyun... Kur’an’ın hakikat kulpuna tutunun.
Çünkü O "urvetül vüska"dır.
Hadisi Şerifleri de çok okuyun. Fıkıh ve ilmihal kitapları da mutlaka okuyun. Risale-i Nur gibi iman
hakikatlarını da okuyun “Cavit Yalçın ve Harun Yahya” serilerini ve Bilim Araştırma Yayınlarını da mutlaka
okuyun... Milli basını, güncel olayları ve çağdaş yorumları da okuyun. Ama en fazla ve manevi bir hazla,
Kur’an ve meal okuyun.
Özel bir kılıf içinde taşınabilecek mealli bir Kur’an’ı yanınızdan ayırmayın. Durakta beklerken çıkarıp
okuyun. Otobüste otururken açıp okuyun. Arkadaşlar toplanırken unutmayın, dağılmadan önce biraz olsun
okuyun. Canınız sıkılınca, başınız daralınca Kur'an okuyun.
Yazık, gözü Kur’an okumayanlara. Yazık özü Kur’an’la nurlanmayanlara. Yazık evinde Kur’an sesi
duyulmayanlara. Ve ne kadar yazık en az haftada bir gece olsun çoluk çocuğuyla birlikte kısa tefsirli Kur’an
meali ve ilmihal bilgileri okumayıp, dini dersler yapmayanlara. Ve yazıklar olsun yuvalarını ve yavrularını,
zikir ve sohbetten mahrum bırakanlara. Ve eyvahlar olsun televizyona teslim olanlara.
Evet, Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdu: "Kur’an okumayan (ve hükmü uygulanmayan) evler
(ülkeler) ve içinde Kur'an’dan eser bulunmayan gönüller, mezarlıktan farksızdır".
Haydi Kur’an okuyalım... Mealini ve manasını sağlam tefsirlerden anlamaya çalışalım...
Ve önce kendi nefsimizde, sonra da ülkemizde ve bütün yeryüzünde Kur’an’ın adaletini hakim
kılmanın gayreti, ciddiyeti ve cesareti içinde olalım. Ve bu arada evliyanın büyüklerinden Yahya bin Muaz'ın
(ra) şu sözlerini hatırlayalım:
Şu üç hasleti olmayan Allah dostu sayılmaz:
1- Allah'ın kelamını okuyup anlamayı başka sözlere tercih etmeyen,
2- Devamlı O'nunla olmayı ve Allah'a kavuşmayı başkasıyla buluşmaya tercih etmeyen,
3- Allah'a ibadeti ve onun dini için gayreti başkalarına hizmete tercih etmeyen.
Velhasıl geliniz,
Takvayı ve terbiyeyi, tevekkül ve teslimiyeti anlamak için Kur’an okuyalım.
Şeytanı ve Siyonist uşakları tanımak, mü' mini münafıkı ayırmak için, Kur'an okuyalım...
İlahi zafer müjdesini almak, cesaret ve metanet kazanmak için Kur'an okuyalım.
Dünya bağımlılığından kurtulup, ruhen cennet bağlarında yaşamak için Kur'an okuyalım. Riyakârlıktan,
sahtekârlıktan uzaklaşıp, ihlas ve istikamete kavuşmak için Kur’an okuyalım. Hayvaniyetten insaniyete
çıkmak, nefsimizi aşmak ve gerçek İslamiyet’le tanışmak için Kur’an okuyalım.
Siyasi şuura varmak, manevi huzura ulaşmak, hikmet ve feraset kapılarını açmak için Kur’an
okuyalım... Kur’an’ın feyiz ve bereket iklimine kapı açmak için yazılmış eserlere sarılalım.
Tefsir ve Mealiyle okuyalım... Manasıyla okuyalım... Makamıyla okuyalım...
Ve Kur’an’ın ilk ayetinin "Oku!" olduğunu unutmayalım.
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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
Erbakan’ın Öğretileriyle Teşkilatçılık

MESAJ VE METOD
FOTOĞRAF

(İletişim ve İşbirliği Sanatı)

AHMET AKGÜL

 Dengeli, disiplinli ve düzenli yaşama ve başarılı olma yöntemlerini…
Aile bireylerinden, arkadaşlık ve öğretmen-öğrenci ilişkilerine… Gönüllü hizmet
işlerinden teşkilat ve şirket yönetimine kadar; her alandaki uygar ve uygun iletişim
ve işbirliği prensiplerini
Zamanımızı ve heyecanımızı, imkân ve fırsatlarımızı, ekip ve elemanlarımızı asla
israf etmeden, en verimli şekilde değerlendirme öneri ve projelerini
Sağlam inancın, dürüst ahlakın, vicdani duyarlılığın ve çalışkanlığın insana
kazandırdığı; onur, özgüven ve mutluluk meyvelerini
Bilginin ne kadar gerekli ve etkin bir güç olduğu gerçeğini ve bilgiye ulaşma
çarelerini ve sürekli olgunlaşma ve O’na ulaşma reçetelerini;
İlmi deneyim ve öğretiler, İslami temeller, özet maddeler ve net örneklerle
okuyucuya sunan bir başucu kitabı…

