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    Önsöz 

Sevgili yavrularım,  

Bu kitabı, sizler için yazdım. Bu kitap, içinde yaşadığımız 
ortamdaki ve kendimizdeki gerçekliklere ve bunlardaki Ulu 
Yaratan’ın rahmet tecellilerine dikkatleri çekmekte, insan 
varlığının ayrıntılı bir analizini yaparak, tasavvuf ve ahlâk 
ilminin ışığında olgun bir insan olmanın, dolayısıyla ebedi bir 
mutluluğun yollarını anlatmaktadır.  

Bu kitapta yazdıklarımı belki sizlere baba ocağında iken 
söylemem, anlatmam gerekirdi. Ama yaşadığımız hayat 
şartlarında babalar evlâtlarına bir şeyler anlatmak için maalesef 
yeterli zaman ve imkânı bulamıyorlar. Onun için tavsiyelerimi 
böyle bir eser içinde toplamak durumunda kaldım. Bu kitabı 
elinizin altında bulundurarak ihtiyaç duyduğunuzda ona tekrar 
tekrar göz atabilirsiniz. Kim bilir, belki okumak imkânı bulan 
başka kardeşlerimiz için de hayırlara vesile olur!...  

Aslında ben bunları sizlere sözlü olarak anlatmayı tercih 
ederdim. O zaman takıldığınız hususları sormanız mümkün 
olurdu. Dolayısıyla anlatım bir monolog olmaktan çıkar, bir 
sohbete dönüşürdü. Ne yazık ki günümüz şartlarında, çeşitli 
sebeplerle, bir babanın artık evlâtlarıyla oturup uzun uzun 
konuşmasına imkân olmuyor.  

Bu kitabı, herkesin anlayabileceği bir şekilde, arı, duru ve 
akıcı bir dille yazmaya çalıştım. Bunda başarılı olduğumu da 
zannediyorum. Ancak zaman zaman çeşitli kaynaklardan alıntı 
yapmaya ihtiyaç hasıl olması, ister istemez üslûp değişikliğine 
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sebep olarak anlatımda akıcılığı bozuyor. Diğer yandan soyut 
bazı mânevi kavramların kelimelerle anlatılmasındaki güçlüğü 
takdir edersiniz. Onun için mümkün olduğu kadar bunlar için 
somut örnekler vererek veya uygun benzetmeler yaparak bu 
meselelerin daha iyi anlaşılmasına çaba gösterdim. İnşaallah 
maksat hasıl olmuştur.  

Sevgili yavrularım, tekrar belirtiyorum, bu kitap, tasavvuf ve 
ahlâk ilminin ışığında olgun bir insan olmanın yollarını 
anlatmaktadır. Bu kitabı, dünya ve ahiret mutluluklarınıza 
katkıda bulunacak bir el kitabı olarak düşününüz. Ve onu bir 
defa okumakla yetinmeyiniz. Size yapılan tavsiyeleri uygu-
lamaya çalışınız. Çünkü tasavvuf ilmi, bir hal ilmidir. Ve 
tavsiye edilenler yapılıp yaşanmadan anlaşılamaz ve 
öğrenilemez. Mümkünse yaşadığınız tecrübelerden sonra tekrar 
okuyunuz. O zaman önceden anlamakta güçlük çektiğiniz bazı 
şeyleri daha kolay anlayıp değerlendirdiğinizi göreceksiniz. Her 
yeni okuyuşunuzda edineceğiniz faydalar artacaktır.  

Metin içindeki ana fikirler ve vurgulanması gereken 
önemli hususlar kalın harflerle yazılmıştır. Bu sebeple, 
kitabın tamamını bir kere ayrıntısıyla okuduktan sonra 
yalnızca koyu harflerle yazılmış bu kısımlara göz atmak 
suretiyle kitabın ayrıntılı bir özetini gözden geçirmiş 
olursunuz.  

Kitaba, küçük bir sözlük eklenmiştir. Takıldığınız bazı 
kelimeler için bu küçük sözlüğe başvurabilirsiniz.  

Takdir edersiniz ki, bu güçsüz babanız bir yazar olmadığı gibi 
dinî konularda bir uzman da değildir. O bakımdan yazı ve 
anlatım tekniği ile ilgili konulardaki kusurlarını lûtfen hoşgörü 
ile karşılayınız. Dinî konularda rastladığınız hataları ise 
muhakkak ve hemen bu güçsüz kula bildiriniz ki konuyu daha iyi 
bilen uzman kişilerin görüşlerini alarak gerekli düzeltmeleri 
yapabileyim.  
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Değerli yavrularım,  

Lütfen kitapla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı, tenkidle-rinizi 
ve önerilerinizi, kitabın sonunda verilmiş bulunan iletişim adres 
veya telefon numaralarına bildiriniz. Böylece hem bu güçsüzün, 
kitabın yazılmasında güdülen maksadın hasıl olup olmadığı 
konusunda bir fikir edinmesine, hem de kitabın sonraki 
düzenlemelerinin amaca uygun daha zengin bir içerik ile ortaya 
çıkmasına yardım etmiş olursunuz.  

Rabbimden, kitapta işlediğim konularla ilgili herhangi bir hata 
ve kusur yaptım ise onu bağışlamasını ve mânâmda bunları bana 
göstermesini ve bunlar sebebiyle bu güçsüz kulunu muaheze 
etmemesini diliyorum. Bu değersiz eser, pek değerli 
okuyucularımın dünya ve ahiret mutluluklarına herhangi bir 
katkıda bulunursa bundan kendimi çok bahtiyar hissedeceğim.  

Lûtfen bu güçsüze dualarınızı esirgemeyiniz.  

Dr. İsmail Ulukuş  

Antalya, 08.07.1999 



 8

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Kitapta 

kullanılan bazı 

kısaltmalar 

 
 
 

A.g.e   Adı geçen eser 
a.s. Aleyhissalâti vesselâm 
c.   Cilt 
c.c.   Celle Celalûhu 
Der.   Derleyen 
Ed. Editör 
Eğt. Eğitim 
Haz.  Hazırlayan 
Hz.  Hazreti 
Kült. Kültür 
r.a. Radıallahü anh 
s.  Sayfa 
s.a.v.  Sallallahü aleyhi vesellem 
TG  Türkiye Gazetesi 
Te.G.  Tercüman Gazetesi 
Yay.    Yayınları 

İletişim 

Adres  Güvenlik Mah. 260.Sok. No: 13/2  Antalya 

Tel&Faks  (0242) 344 58 69 

e-posta     İulukus&hotmail.com 

Web  www.esinti.biz 



 9

 
 
 

İçindekiler 
 
ÖNSÖZ .................................................................................... 5 
BAŞLARKEN ............................................................................ 10 
ÖĞÜT ..................................................................................... 11 
KAİNAT VE İNSAN ..................................................................... 15 
GERÇEK .................................................................................. 17 
İLÂHİ PROGRAM ..................................................................... 37 
EKOSİSTEM ............................................................................ 44 
UYUM .................................................................................... 51 
GÜZEL AHLÂK ........................................................................ 59 
KÖTÜ HUYLARIMIZI BELİRLEME ................................................. 65 
MURAKABE ........................................................................... 73 
ALIŞKANLIK KONTROLÜ ........................................................... 77 
KÖTÜ HUYLARIMIZIN TEDAVİSİ ................................................. 87 
KENDİMİZİ BİLELİM ................................................................. 92 
VARLIĞIMIZIN MADDE BOYUTU ................................................. 99 
VARLIĞIMIZIN FİZYOLOJİK  BOYUTU .......................................... 103 
VARLIĞIMIZIN PSİKOLOJİK  BOYUTU .......................................... 110 
VARLIĞIMIZIN AKIL  BOYUTU ................................................... 121 
VARLIĞIMIZIN MÂNÂ BOYUTU ................................................. 149 
İMANIN İKİ YARISI ................................................................. 226 
EDEP ................................................................................... 230 
BABANIZIN GÜNLÜK DUASI ..................................................... 260 
VE BAZI GÜZEL DUALAR ......................................................... 269 
BİR ANNENİN KIZINA ÖĞÜTLERİ ............................................... 274 
SONUÇ OLARAK .................................................................... 277 

 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Başlarken 

Sözlerime, rahman ve rahim olan, şanı yüce Rabbimin adı ile 
başlarım. Rabbim başarılı kıla. O anılarak, O'na güvenilerek, 
O'nun adı ile başlanan ve O'nun dinine uygun olarak yapılan her 
iş muhakkak ki hayır ile sonuçlanır.  

Bu güçsüz kulunu sonsuz ihsanıyla İslâm ümmeti içinde, aziz 
bir milletin ferdi olarak, Müslüman ve mütteki bir ana-babadan 
yaratan, duygu ve akıl nimeti ile yarattıklarını ve kendisini 
tanımak, doğruyu, hakkı ve gerçeği bilmek imkânı veren Rabbi-
me hamd olsun.  

Bütün insanların en akıllısı, en iyisi, ahlâk ve fazilet 
yönünden en üstünü ve en hayırlısı olan sevgili peygamberimiz 
Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem efendimizin 
mübarek ruhlarına, O'nun âl'inin ve ashabının ruhlarına salât ve 
selâm olsun.  

27.02.1998 11:15  
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Öğüt 
 
Sevgili yavrularım,  

Kendisine nasihat edilmesi, insanın nefsine en ağır gelen 
işlerden birisidir. Çünkü bunda nefsin ezikliği vardır; kendi 
küçüklüğünü, zayıflığını ve bir hiç olduğunu hissetmesi vardır. 
Bu da kendini bir şey sanan gururlu ve kibirli nefse çok ağır 
gelir.  

İşte bu güçsüz babanızın sizlere ilk öğüdü, size yapılan 
nasihati bir nimet bilmeniz, doğruyu ve hakkı konuşanları 
can kulağı ile dinlemeniz olacaktır.  

Ulu Rabbimiz, bizler için en büyük rahmet kaynağı olan 
kitabı Kur'an-ı Kerim için,  

"O sadece bir öğüttür" [Yasin, 69]  

buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede ise,  

"And olsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. 
Öğüt alan yok mudur?" [Kamer, 17, 22, 32, 40]  

buyrularak insanların öğüt almadaki isteksizlikleri ve 
gafletleri vurgulanmakta ve bu ifade aynı sure içinde dört yerde 
tekrarlanmaktadır.  

Peygamberimiz (s.a.v.)'in ve diğer din ulularının ilâhi 
rahmeti yaymada ve dinî mesajları iletmede tuttukları yol, 
sohbet ve nasihat yoludur. Dinimizin terbiye yolu budur. Bu 
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öğütleri can kulağı ile dinleyenler ve tutanlar kazanmış, 
kibirlerine yediremeyip de kulak ardı edenler ve nefislerinin heva 
ve isteklerine uyanlar, dünyalarını da, ahiretlerini de 
mahvetmişlerdir.  

Değerli yavrularım, "Dinin temeli nasihattir." [Buhari]  

Benim sizlere yaptığım gibi siz de evlâtlarınıza ve 
yardımınıza ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz herkese, sizi 
dinleyeceğini umduğunuz herkese nasihat ediniz. Onların 
kalblerini kırmadan, gönüllerini incitmeden nasihat ediniz. Ayet-i 
kerimede:  

"Onlara nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir." 
[Zariyat 55]  

buyruldu. Karşınızdakinin kalbini kırmak ihtimaliniz varsa 
kesinlikle bundan vazgeçiniz. Hadis-i şerifte:  

"Bir müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere 
yıkmaktan daha günahtır." [R. Nasıhin]  

buyruldu.  

Davranışları dinin hükümlerine ve Peygamberimiz 
(s.a.v.)'in nurlu yoluna uygun, sözleri hak ve gerçekleri 
anlatan, her sözü hayır olan, her sözü hikmetlerle dolu kâmil 
insanlarla karşılaştığınız zaman da onlardan nasihat 
isteyiniz. Eskiden insanlar böyle fırsatları kaçırmazlardı. Bu tür 
fazıl, hikmet sahibi kişilerle karşılaştıkları zaman onlardan azami 
manevî yararı sağlamaya çalışırlardı. Onlardan daha çok söz 
işitebilmek için etraflarında pervane olurlardı. Şimdi insanlar pek 
kibirli. Değil başkalarından nasihat istemek, kendilerine herhangi 
bir sebeple bir şey söylenmek durumunda kalınsa, hemen tepki 
gösteriyorlar. Bu sebeple en ciddi durumlarda bile birbirimizi 
uyaramaz duruma geldik.  
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İşte yavrularım, siz böyle, hiçbir şeyden ibret almayan, 
söz dinlemeyen, kendisine söz söylenemeyen kişilerden 
olmayınız. Eğer böyle olursanız bunun zararı doğrudan 
kendinize olur. Manen gelişemez, olgunlaşamazsınız. 
Yaşlanırsınız, yüzleriniz kırışır, saçlarınız ağarır, ama kendiniz 
ham olarak kalırsınız.  

Nasihat, nasihati verenin uzun yıllarda edindiği bilgi 
birikimlerinin, deneyimlerinin, yaşadığı ibret dolu olayların ve 
bu çeşitli durumlar karşısında hissettiği duygu ve heyecanların, 
ürettiği düşüncelerin kompleks bir bileşkesi ve yorumudur. Bu 
sebeple insan bu nasihat ve tavsiyelere kulak vermekle ve 
onların gereklerini yapmakla, bütün bu yaşananları tekrar 
yaşamak durumunda kalmadan, onların insan kişiliğinde ortaya 
çıkaracağı "deneyim kazanma" adını verdiğimiz olgunlaşma 
sürecini kendisine aktarmış ve dolayısıyla, az ömründe çok 
yaşamış gibi yüksek bir olgunluk seviyesine yükselmiş olur.  

Sevgili yavrularım,  

Nasihatin özü, "nehy-i anil münker" ve "emr-i mâruf"tur. 
Yani insanlara, Allahü Tealâ'nın yasakladığı işlerden uzak 
durmalarını, buyurdukları işlere de dört elle sarılmalarını tavsiye 
etmektir. Çoğu insanlar, bu tavsiyelere pek kulak asmazlar. 
Nefislerinin heva ve isteklerine uymayı tercih ederler.  

Sözlerinizin etkili olması için önce tavsiye ettiklerinize 
kendiniz uyunuz. Ayrıca, tavsiye ettiğiniz konular üzerinde 
konuştuğunuz kişinin sorularına doğru cevaplar verebilecek 
kadar da ilim sahibi olunuz. Aksi halde susmanız, belki de 
nasihat etmenizden daha hayırlı olur. Unutmayınız, hal diliyle 
nasihat, sözle nasihatten çok daha etkilidir. Ve belki de, bizim 
gibi ilim ehli olmayan Müslümanlara daha çok yakışanı da 
budur.  
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Allah (c.c.) sizleri, her olaya ibret nazarıyla bakan, her sözü 
doğru, her işi dine uygun, nasihat eden ve edilen, kendisine 
yapılan tavsiye ve öğütlerden gerektiği şekilde yararlanan iyi 
kullarından eylesin.  

08.03.1998 22:12  
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Kâinat ve insan 

Sevgili yavrularım,  

Ne kadar ilgi çekicidir!.. İnsan, cesameti bakımından sanki bu 
kainat denilen nesneler bütününün tam merkezinde gibidir. Bir 
yanda kainatın en ıssız köşelerine kadar uzanan yıldızlar alemi, 
diğer yanda hücrelere, moleküllere, atomlara hatta elektronlara 
kadar uzanan akılların alamayacağı küçüklükte zerreler... Bir 
yanda koca koca ağaçlar, balinalar, filler, diğer yanda ancak 
mikroskopla görülebilen protozoalar, funguslar, bakteriler...  

Ulu Yaratan, eşref-i mahlûk olan insanı, sanki cismi 
yönünden de bütün büyüklüklerin, bütün ölçülebilir değer-
lerin tam ortasında yaratmış gibidir.  

Gene ne kadar ilgi çekicidir ki onda bütün alemlerin 
özellikleri toplanmış gibidir. Madde aleminin bütün nesnel 
özellikleri ondadır. Bitkiler aleminin bütün fizyolojik ve 
biyokimyasal özellikleri ondadır. Hayvanlar aleminin bütün 
psikolojik, duygusal ve zihnî özellikleri ondadır. Akıl ve düşünce 
gibi ayırt edici özellikleri ile kendi türünü diğer yaratıklardan 
farklı kılan bütün insanlık özellikleri ondadır. Ve son olarak da 
Rabbinin eğitiminden geçmiş olgun insanın hal ve 
davranışlarıyla da bütün melekût aleminin özellikleri ondadır...  

İşte bu durumuyla insan, sanki bütün alemlerden bir takım 
nitelikleri kendi bünyesinde toplamış gibidir.  

Fakat sevgili yavrularım, insanı, asıl insan yapan, onu 
yaratılmışların şereflisi koltuğuna oturtan, onu hazreti insan 
yapan özelliklerin başında onun "olgunluğu" gelir. Yani 
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nefsine rağmen, onun, melekût aleminden bazı özellikleri 
taşıması gelir. Yoksa bu olgunluğa ulaşamamış bir insanın diğer 
alelâde yaratıklardan hiçbir farkı yoktur.  

“Bu alem, [işte bu noktaya gelmiş] ben-i âdem hazreti insan 
için yaratılmıştır. Zira, hazreti insan, ayna-i Rahmandır. Allahü 
Tealâ’nın fiilî ve subûtî sıfatları, insanda zuhur eylediği gibi 
hiçbir eşyada zuhur etmez.”[1]  

Sevgili yavrularım, insan mutluluğunun, insanın kalb 
huzurunun, ve insanın adem oğlu olmaktan kurtulup hazreti 
insan olmasının yolu, "olgun" bir insan olmasından geçer. Bu 
olgunluğun başlangıcı da insanın içinde bulunduğu kainatı ve 
kendini tanımasıdır. "Nefsini bilen Rabbini bilir." [Aclûnî] 
İşte bu sebeple insan, olgunlaşma yolculuğuna, kainattaki ve 
kendindeki gerçeklikleri öğrenerek başlamalıdır.  

Sevgili yavrularım, bu değersiz kitapta, sizlere, olgunluğa 
giden yolda çok yardımcı olacağını umduğum bazı ipuçları 
vermeye çalışacağım. Bu güçsüz babanız, kendinizi yetiştirme 
sürecinde, bu ipuçlarından çok yararlanacağınızı ümit ediyorum.  

Kâdir Mevla’m sizleri, olgunluk yolunun sabırlı ve yılmaz 
yolcuları eylesin. Amin.  

---------------------------  
[1] KUŞÇUOĞLU, Galip H., 1996. Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, 3.Baskı. s. 43. H. 
Galip Hasan Kuşçuoğlu Kült.ve Eğt. Vakfı Yayını, No:1, Ankara  
 
[Uyarı:Sevgili Yavrularım, buradaki anlam mecazidir. Allahü Tealâ’nın zatı 
yarattıklarının hiçbirisine benzemediği gibi; insanda zuhur eden görme, ilim gibi 
sıfatları da, Rabbinin sıfatlarının aynı değil, temsili bir benzeridir.]  
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Gerçek 

Sevgili yavrularım,  

Yaşı biraz daha büyük olanlarınız belki hatırlayacaktır, 
dedeniz, rahmetli babacığım, seyyar dondurmacılık yapardı. İşi 
için sabahleyin erken kalkardı. Dondurma fıçısını her zaman 
dondurmasını yaptığı yere koyar, içine silindir şeklindeki içi 
kalaylı bakırdan yapılmış dondurma güğümünü yerleştirir, sonra 
da fıçı ile güğümün arasındaki boşluğa buz basardı.  

Buz, fabrikadan bir metre boyunda kalıplar halinde gelirdi. 
Babam o kalıpların bir ucundan başlayarak satırla, tuğla parçası 
gibi parçalar koparır, sonra o parçaları fıçı ile güğüm arasındaki 
boşluğa yerleştirir, bir sıra dizdikten sonra üzerine tuz serper, 
sonra tekrar dizmeye devam ederdi. Ve bu işlem güğümün etrafı 
tamamen buzla kaplanana kadar sürer giderdi. Sonra da buzları 
satırın yan tarafı ile vurarak iyice sıkıştırırdı.  

Rahmetli güçlü kuvvetli bir insandı. Satırı yukarı kaldırarak o 
buz kalıplarına hışımla indirmesini ve o buz kalıplarının, o satırın 
darbelerine, sanki bir kaya parçası gibi karşı koymasını dün gibi 
hatırlarım.  

İlkokul öğretmenimiz suyun üç halini anlattıktan sonra daha 
bir dikkatle bakmaya başladım bu olaya.  

Ne kadar ilgi çekici idi. Ele avuca sığan, girdiği her kabın 
şeklini alan, içtiğimiz, yıkanıp temizlendiğimiz, bitkileri 
suladığımız, ırmaklardan gürül gürül akan su, buz haline gelince 
ne kadar da sert, ne kadar da eğilmez bükülmez, o keskin satıra 
bile karşı koyabilecek kaya gibi bir hal alıyordu.  
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Bir de onun buhar halini düşünün. Çaydanlıktan çıkarken 
onun buhar halini bir parça görebiliyoruz. Ya daha sonra? 
Havanın içinde yok olup gidiyor. O var olduğu halde artık kimse 
onu göremiyor. Var, ama varlığından kimsenin haberdar 
olmadığı bir gerçek!...  

 
     Üç gerçek   

Sevgili yavrularım,  

İşte gerçeklikler de tıpkı bu suyun hâlleri gibi üç değişik 
hâl içinde bulunurlar.  

Bunlardan birincisi katı, elle tutulur, gözle görülür, beş duyu 
ile algılanabilir, ölçülüp tartılabilir olan "maddî 
gerçeklikler"dir. Bu maddî gerçekliklere "zahiri (görünür) 
gerçeklikler" de denir. Bunlar bilimsel yöntemlerle elde 
edildiklerinde "bilimsel gerçeklikler" veya "deneysel (tecrübî) 
gerçeklikler" adını alır.  

İkincisi, esas olarak kaynağını bu maddî gerçekliklerden alan, 
bu maddî gerçekliklere dayalı, fakat onların, aklın işlemesinden 
geçmiş şekilleri olan, aklın bulguları, aklın yorum ve 
değerlendirmelerinden ibaret gerçekliklerdir ki bunlara da "aklî 
gerçeklikler" denir. Aklî gerçekliklere “düşünsel gerçeklikler” 
veya “felsefî gerçeklikler” de diyebiliriz.  

Üçüncüsü de Allah elçilerinin bildirdikleri, nakil yoluyla 
gelen, gözle görülemeyen, elle tutulamayan, akılla yorumla-
namayan, fakat insanı, evreni ve evrende olup bitenleri bir bütün 
halinde kavramamıza imkân veren gerçekliklerdir ki bunlara da 
"naklî gerçeklikler", "manevî gerçeklikler" veya "dinî 
gerçeklikler" denir.  
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Sevgili yavrularım, kainatı, kendinizi ve Ulu Yaratan’ımızı 
daha iyi anlayabilmeniz bakımından şimdi bunları biraz daha 
açarak sizlere sunmak istiyorum. Bu bölümü sabırla sonunu 
kadar okumanız, bu maddî, aklî ve naklî gerçeklik-leri, 
ayrıntılarına inerek biraz daha net, biraz daha açık ve berrak bir 
şekilde kavramanıza imkân verecektir.  

 
     1. Maddi gerçeklikler...  

Maddî gerçeklikler, kainatı ve kainatın içindeki nesnel 
alanı kapsar. Yani nesneleri, durumları, olayları.  

Rabbimizin kâinat kitabı, nesneler, özellikler ve durumlar 
ile; bunların belli kurallara göre işleyen değişimlerinden 
ibarettir. Bu değişim kurallarına, "tabiat kanunları" da 
denir. Bunlar, Rabbimizin kâinat kitabının ayetleridir. Kimse bu 
ayetleri, bu tertip ve düzeni değiştiremez. Biz aciz kullar, bu 
kâinat kitabının şurasından burasından biraz bilgi edinebildik mi 
kendimizi çok bahtiyar sayarız. Hele o değişim kurallarından 
birkaç kural tespit edebildik mi bizden mutlu kimse yoktur. 
Çünkü gözlem, deneme vb. gibi çeşitli yöntemlerle edindiğimiz 
ve bilim adını verdiğimiz bu tespitler, bizim, kâinat kitabının 
daha yeni birçok sırlarını açığa çıkarmamıza vesile olur.  

Bazıları, insanoğlunun yaptıklarına bakarak tabiatta ki bu 
tertip ve düzeni değiştirdiğimiz zannına kapılır. Halbuki 
yaptıklarımız, kâinat kitabından keşf edebildiğimiz az sayıdaki 
değişim kuralı ile, durum değişiklikleri yapmaktan ibarettir. 
İnsanlar "O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği 
kadarından başka bir şey kavrayamazlar" [Bakara, 255]  

ooo 
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Bu kâinat kitabında asıl olan "nesneler" ve bu nesneleri 
tanımlamada kullandığımız "özellikler" dir.  

Biz, nesneleri, ancak özellikleriyle ilişkilendirerek tanırız. 
Bu ilişkilendirmeye mantık dilinde "hüküm" denir. Eğer bu 
ilişkilendirme, o nesnenin ayırt edici özellikleriyle yapılırsa buna 
"o nesnenin tarifi " veya "tanımlaması" denir. Bu soyut 
kavramları daha kolay kavrayabilmeniz için size basit bir örnek 
vereyim. Mesela "Limon" bir nesnedir. "Sarı", bir özelliktir. 
"Limon, sarıdır" dediğim vakit, bir nesneyi (limon), bir özelliği 
(sarı) ile ilişkilendirmiş, yani bir hükme varmış olurum. İşte bu, 
bir bilgidir. "Limon, sarı ve ekşidir" dersem, bir nesneyi iki 
özelliğiyle ilişkilendirmiş olurum ki bu daha ayrıntılı bir bilgidir. 
Ne kadar çok özelliğini tespit edebilmişsem o nesneyi o kadar 
çok tanıyor, o kadar iyi biliyorum demektir.  

Nesne ve özelliklerin, zamanın belli bir anındaki 
fotoğrafına "durum" adı verilir. Bu fotoğrafı incelemeye 
almaya da "durum değerlendirmesi yapmak" denir.  

Kainat çok dinamik, çok hareketlidir. Kainatta "durumlar" 
durmadan değişir. Nesnelerin bir sonraki durumu, bir önceki 
durumunun aynısı olmaz. Nesne ve özelliklerin durumları zaman 
içinde az ya da çok bir değişime uğrarlar. İşte bir zaman dilimi 
içindeki bu "durum değişmelerine", "olay" adı verilir. 
Limonun yeşil iken sararması gibi.  

Eğer yeşil limonun belli bir tarafına A ilâcını püskürt-
tüğümde o taraf sararıyor ise burada birbirini izleyen iki olay var 
demektir: Birisi A ilâcının püskürtülmesi, diğeri de limonun 
sararması. Eğer bu iki olayın ilişkili olduğunu düşünüyorsam "A 
ilâcının püskürtülmesi, yeşil limonu sarartır" gibi bir hükme 
varırım ki bu, iki olayın ilişkilendirilmesidir. Buna hipotez 
kurmak denir.  
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Eğer bu iki olay arasındaki bağlantıyı, ilişkilendirmeyi 
deneysel olarak kanıtlayabilirsem vardığım bu hükmün 
doğru olduğu anlaşılır. İşte bu şekilde doğruluğu kanıtlanmış 
hükümlere bilim dilinde "gerçek" adı verilir.  

 
     İnsanlığın doğruları...   

Bu "bilimsel gerçeklikler", insanlığın görünür aleme, 
madde alemine ait doğrularıdır. Bunlar, doğrulukları itiraz 
edilemez şekilde deneyle kanıtlanmış bilgilerdir. Rabbimizin 
kainat kitabındaki bu gerçeklere, yaratılış gerçekleri de denir. 
Bunlar, Allahü Tealâ’nın fiilî sıfatlarının evrene yansımaları, 
mecazî anlamda bu sıfatların tabiattaki görünümleridir.  

Maddî gerçekliklere ait bilgiler, her zaman deneyle, bilimsel 
yol ve yöntemlerle elde edilmez. Kişinin kendi görmesi, işitmesi, 
başkalarından duyması veya daha başka yollardan öğrenmesi ile 
de bunlar elde edilebilir.  

Bu gerçek olan hükümlerin dinimizde pek büyük bir yeri 
ve değeri vardır. İslâm dini, "hak ve gerçek" üzerine 
kurulmuş bir dindir. Gerçeğin zıddına "batıl" denir ki batılın, 
yalanın dolanın dinde yeri yoktur. Onun için bir mümin daima 
hakkı ve gerçeği araştırır. Her zaman gerçeklerle, doğrularla 
hareket eder.  

İslam’ın özü: Allah’a inanmak ve Doğru olmaktır...   

Dinimizde hakkı ve gerçeği konuşanlar hep övülmüş, 
bunlara "sıddîk" (doğru sözlü) denilmiştir.  

Sıdk, dürüstlük, doğru konuşmak, dinimiz yönünden çok 
önemlidir. Çünkü Allah'a inanmak ve doğru olmak, İslam'ın 
özüdür. Aşağıdaki Hadis-i şerifler, bunun en açık kanıtıdır.  
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Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafî (radıyallahü anh) anlatıyor: 
"Ey Allah'ın Resûlü, bana İslâm hakkında öyle bir bilgi ver ki, 
bana yetsin ve sizden başka kimseye İslâm'dan sormaya hacet 
bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah'a inandım de, sonra 
da doğru ol” [Müslim, İman, 62].  

Safvân İbnu Süleym radıyallahü anh anlatıyor:  
"Ey Allah'ın Resûlü!” dedik, “mümin korkak olur mu?"  
"Evet!"  buyurdular.  
"Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine:  
"Evet!" buyurdular. Biz yine:  
"Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır!" 
buyurdular." [Muvatta, Kelâm 19]  

Yalan sözün sorumluluğu...   

Onun için bir Müslüman ister bir hüküm versin, yani bir 
nesne ile özelliğini ilişkilendirsin, meselâ "Ali hırsızdır" desin, 
ister iki olayı ilişkilendirsin, meselâ "Susam yağı sürmek, cildi 
güzelleştirir" desin, isterse bir bilgi nakletsin, meselâ "Falanca 
kavşakta iki araba çarpıştı. Bir kişi öldü" desin, bu sözlerinde 
daima gerçeği söylemiş olmalıdır. Söylediği yalan ise bunun 
hesabı olduğunu unutmamalıdır.  

Bakın aşağıdaki Hadis-i şerifte Peygamberimiz ne buyuruyor:  

Abdullah İbnu Amir radıyallahü anh anlatıyor: Bir gün, 
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, evimizde otururken, annem 
beni çağırdı ve: "Hele bir gel sana ne vereceğim!" dedi. 
Aleyhissalâtu vesselam anneme:  
"Çocuğa ne vermek istemiştin?" diye sordu.  
"Ona bir hurma vermek istemiştim" deyince, Aleyhissalâtu 
vesselâm:  
"Dikkat et! Eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir 
yalan yazılacak!" [Ebu Davud, Edep, 88]  
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     Din ve bilim   

Sevgili yavrularım, bilimsel gerçekleri dinden ayrı 
tutmayınız. Bilim, dinden ayrı bir şey değil, dinin ta kendisi-
dir.  

Bilim adamlarına çok saygılı olunuz. Çünkü onlar, hangi 
dalda çalışırlarsa çalışsınlar, daima hakkı ve gerçekleri ortaya 
koymaya çalışan, bunun için ömürlerini tüketen kişilerdir. 
Bilginler, Allahü Tealâ’nın, insanları, gerçeklerin ışığıyla 
nurlandırması için gönderdiği rahmet kaynaklarıdır.  

"Rütbelerin en üstünü, ilim rütbesidir" [Hadarat-ül-kuds]  

Tasavvuf, insanın dürüst olmasını, onun özü ile sözünün bir 
olmasını ve her sözünün gerçeği yansıtmasını sağlamaya çalışır.  

Bilimsel zihniyetin de esası dürüstlüktür. Bilimsel 
zihniyete sahip olmak, gerçeğe sarılmak, her şey de hakkı ve 
gerçeği aramak, gerçeği her şeyin üstünde tutmak, gerçeği, kendi 
inançlarına, duygularına, tutkularına, dünya çıkarlarına değişme-
mek demektir.  

Aziz yavrularım, yeri gelmişken burada sizi bir konuda 
uyarmayı çok zaruri buluyorum. Kendi fikir, düşünce ve dünya 
görüşlerini bilimsel gerçeklermiş gibi sunmaya çalışan 
kişilerden uzak durunuz. Bir bilim adamı, elbette, araştırma-
larını yapacak, gerçekleri ortaya koyacak, onlarla ilgili düşünce 
ve kanaatlerini da bildirecektir. Benim sizleri sakındırmak 
istediğim, “bilim yapıyorum” diye kendi siyasi, sosyal, dini 
kanaatlerini empoze etmeye çalışan, kendi nefislerinin arzularına 
göre hareket eden şarlatanlardır. Objektivitelerini yitirmiş, kendi 
ideolojilerinin veya siyasi kanaatlerinin esiri olmuş, duygularıyla 
hareket eden ve zanlarını gerçekmiş gibi göstermeye çalışan bu 
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tür siyaset, din ve bilim adamlarından uzak durunuz. Bunlar 
kendileri yanıldıkları gibi sizleri de yanıltırlar.  

 
     Gerçeklerle hareket etmek  

Gerçeklerle hareket etmek, her türlü sosyal gelişme, 
büyüme ve kalkınmanın da temelidir.  

Bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika Birleşik 
Devletleri'ne bakınız. Her yıl, gerçekleri ortaya koymaya çalışan 
700 bine yakın araştırma makalesi yayınlanıyor.  

Şimdi bir de geri kalmış ülkelere bakınız. Hepsinde işlerin 
yalan-dolan olduğunu, birçok ülkede bilim ve siyaset adamları da 
dahil herkesin birbirini kandırmaya çalıştığını görürsünüz. Ben, 
diğerleri değil de, fakat dürüstlüğün esas olması gereken İslam 
ülkelerinde durumun böyle olmasını hep şaşkınlıkla 
karşılamışımdır.  

İşte onun için sevgili yavrularım, ister kendimizi geliştir-
meye çalışalım, ister ülkemizi kalkındırmak için bir çaba 
içinde olalım, önce dürüst olmaya, kendimizin ve ülkemizin 
gerçeklerini bilimsel olarak doğru şekilde belirlemeye, bilimi 
ve bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmaya, gerçeklerden kork-
mamaya, gerçekleri kendimize rehber edinerek doğru 
bilgilerle hareket etmeye mecburuz.  

Daima hak ve hakikat yolunun yolcuları olmalıdır. Hak ve 
gerçeklerle iman arasında vazgeçilmez bir ilişki vardır.  

Sevgili yavrularım,  

"Bilimsel gerçeklik" veya "Görünür alemin maddî 
gerçeklikleri" dediğimiz gerçeklere ulaşmada kullanılan en 
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yaygın yöntem, “deney” yöntemidir. Yani önce nesneleri, 
durumları ve olayları gözleyeceğiz. Sonra bu olaylar arasında 
sebep sonuç ilişkileri kurmaya çalışacağız. Yani "Şu olay, şunun 
sebebidir" gibi bir hüküm, bir hipotez oluşturacağız. Sonra da 
şartlarını hazırlayarak bu hipotezi doğruluğunu deneysel olarak 
kanıtlayacağız. Eğer bunu başarırsak, işte o zaman gerçeği 
yakalamışız demektir.  

 
     2. Aklî gerçeklikler...   

Sevgili yavrularım, beş duyu ile, gözlem ve deneme yolu 
ile değil de akılla elde edilen, akıl yolu ile ulaşılan 
gerçekliklere, aklî gerçeklikler denir.  

Aklî gerçeklikler de, "nazariyeler" ve "matematik gerçek-
likler" olmak üzere başlıca iki farklı kümede toplanırlar.  

Maddî gerçeklikleri, hatırlayacaksınız, deney metodu ile elde 
ediyorduk. Halbuki maddenin de, zamanın da sınırları bir insan 
hayal gücünün bile alamayacağı kadar büyüktür. Evreni bir 
düşünün. Binlerce ışık yılı mesafelere uzanıyor. Şimdi de zamanı 
düşünün. Yüz binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu akıl 
almaz büyük sınırlar içinde cereyan eden çok büyük boyutlu 
olayları nasıl deneye vuracaksınız. Meselâ yeryüzünde kıta'ların 
oluşumunu öğrenmeye kalksanız on binlerce yılda meydana 
gelen bu olayı nasıl gözleyeceksiniz, şartlarını oluşturup nasıl 
deneyeceksiniz. Buna ne ömrünüz, ne de gücünüz yeter.  

 
     Nazariye, bir yorumdur  

Sevgili yavrularım, işte böyle durumlarda insan oğlu yine 
deneyden elde ettiği bazı bilimsel gerçekliklerden yola çıkarak 
akıl yoluyla bazı açıklama şekilleri oluşturur. Bunlara "görüş", 
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"teori" veya "nazariye" denir. Nazariye, bilimsel verilerin 
ışığında oluşturulmuş bir yorumdur.  

Bu nazariyeler, aksini ortaya koyan gözlemsel veya 
deneysel veriler elde edilinceye kadar, bir gerçekmiş gibi 
kabul görür. Aksini gösteren yeni bulgular elde edilince de, 
artık bunların gerçekleri yansıtmadıkları ve konularıyla ilgili bir 
çok olayı açıklayamadıkları kanaatine varılarak bunlar kitaplar 
içinde kütüphanelerin tozlu raflarına terk edilirler. Yeni ilmi 
bilgilerin ışığında bu görüşler değişip zamanla yeni görüşler 
ortaya çıkar.  

 
     Nazariye, bilimsel bir veri değildir!...   

Değerli yavrularım, nazariyeler aslında birer gerçeklik 
değildir. Bunlar bilimsel gerçeklikler gibi kesinlik ifade etmezler. 
Çünkü aslında bunlar gerçek birer bilimsel veri değil, bilimsel 
verilerin üzerine bina edilen birer yorumdur. İnsan aklının, 
insan düşüncesinin eseridirler. Bu yorumlar, ne kadar sağlıklı 
ve çok bilimsel veriye dayanır, ne kadar doğru ve mantıklı akıl 
yürütmelerle elde edilirse o kadar doğru olurlar.  

Fakat ne kadar doğru olduğuna inanılırsa inanılsın, bunların 
bir görüş ve teori olduğu gözden ırak bulundurulmamalı ve 
bunlara bilimsel bir gerçekmiş gibi bakılmamalıdır. Çünkü 
tarih boyunca böyle birçok teoriler ortaya atılmış, bunlardan 
bazıları birkaç yıl, bazıları elli-yüz yıl sonra, kendi konularıyla 
ilgi bazı gerçek olayları izah edemedikleri ortaya çıkarak terk 
edilmişlerdir. Onun için aklî gerçekliklerin en zayıf alanı, bu 
felsefe ve nazariyeler alanıdır. Bu sebeple felsefî bilgiler hiçbir 
zaman değişmez gerçeklermiş gibi görülmemeli, felsefeyi de, 
sadece soru sormayı, düşünmeyi öğreten bir vasıta gibi 
algılamalıdır.  
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     Matematik gerçeklikler kesindir   

Buna karşılık "matematik gerçeklikler" böyle değildir. 
Burada kesin gerçek bilgilerden, önceden bilinmeyen fakat 
akıl yürütme ve hesapla kolayca bulunabilen başka kesin 
gerçek bilgilere ulaşılır.  

Olayın daha iyi kavranılması için basit bir iki örnek vereyim.  

Diyelim çok büyük bir parkta daire şeklinde bir alan 
düzenliyorsunuz. Bu alanın etrafına bir metre ara ile çit bitkisi 
dikeceksiniz. Daire şeklindeki alanınızın yarıçapı elli metre ise, 
sizin 314 bitkiye ihtiyacınız olacağı gerçeğini hesap yoluyla 
öğrenebilirsiniz.  

Ya da büyük bir yağ tüccarısınız. Eni, boyu, yüksekliği belli 
bir deponuz var. Buraya eni, boyu, yüksekliği belli yağ 
tenekelerinden kaç tane yerleştirebileceğiniz gerçeğini kolayca 
hesap yoluyla ortaya koyabilirsiniz.  

Bu şekilde bazı verilerden, çok basit hesaplarla, bazı basit 
gerçeklere ulaşabileceğiniz gibi, bazen de çok karmaşık 
hesaplarla, çok karmaşık gerçeklere de ulaşabilirsiniz.  

İşte bu gerçekler, gözleme deneye gerek kalmadan, sadece 
akıl yürütme yoluyla, hesap yoluyla ulaştığınız aklî gerçeklerdir.  

Matematik alanındaki aklî gerçekliklerde gerçekleri 
ortaya koymanın yöntemi, “ispat”tır. İspat, bir bakıma 
yaptığımız muhakemenin, akıl yürütmenin doğruluğunun 
kanıtlanmasıdır.  
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 3. Naklî gerçekliklere gelince...   

Sevgili yavrularım, şüphesiz bizler maddî ve aklî 
gerçeklikleri öğrenmekle, kainatı anlama yönünde pek çok 
yol kat etmiş oluruz. Fakat bu bilgiler kafalarda beliren 
soruların hepsine doğru cevaplar verebilmemize, evreni tam 
olarak anlamamıza, evrende olup bitenleri tam olarak 
açıklayabilmemize yetmez. Bu evren ezeli ve ebedi midir? 
İnsanın evrendeki yeri nedir? Bütün canlılar neden belli amaçlara 
yönelik hareket ederler. Evrende her şey, neden, sanki evrenin bir 
aklı varmış gibi davranır? Bu evreni kim çekip çevirir? İyi nedir, 
kötü nedir?  

İşte zihnimize takılan bu ve buna benzer yüzlerce sorunun 
cevabını, ancak, evrende olup biten her şeyi önceden belli 
ölçülere göre takdir edip programlayan, bu programa göre 
her şeyi zamanı geldiğinde yaratan, yarattıklarını idare eden, 
çekip çeviren, terbiye eden yaratanımız Ulu Allah'ın 
bildirmesiyle öğreniyoruz.  

Allahü Tealâ bu bilgileri bize, özel görevlendirdiği elçileri 
vasıtasıyla bildirmiş, ve kitaplara geçen bu bilgiler, nakil 
yoluyla zamanımıza kadar ulaşmıştır. Onun için bunlara 
"naklî gerçeklikler" diyoruz.  

 
     Maddî, aklî ve naklî bilgiler birbiriyle çelişmezler   

Naklî bilgiler, bizzat, diğer bütün maddî ve aklî bilgilerin de 
yaratıcısı ve sahibi olan Allah (c.c.) tarafından gönderildiği için, 
hepsinden daha fazla güvenli, hepsinden daha fazla kesin, 
hepsinden daha fazla doğrudur. Bunlar, bazılarının zannettiği 
gibi, kesin olan bilimsel ve aklî gerçekliklerin hiçbirisiyle 
çelişmez. Aksine onları doğrular, onların açıklayamadığı 
kısımları açıklar ve onları tamamlar. Bizler, içinde 
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bulunduğumuz kâinatı, ancak, deneysel, aklî ve naklî bilgileri 
bir bütün halinde bir araya getirip değerlendirdiğimiz zaman 
doğru şekilde anlayabiliriz.  

Deneysel bilgilerde deneyi yapanlardan, aklî bilgilerde 
hatalı işlemlerden ortaya çıkan hatalar olduğu gibi, naklî 
bilgilerde de nakli yapanlardan kaynaklanan hatalar olabilir. 
Bu, o bilgilerin aslının hatalı olduğu anlamına gelmez.  

Yukarıda anlattıklarımızdan, bilimsel gerçeklikler tespit 
edilirken naklî gerçeklikler esas alınmalı, gibi bir anlam 
çıkarılmamalıdır. Aksine bilim de, felsefe de, din de kendi 
alanlarında, kendi yöntemleriyle gerçeği aramalı; kendi 
alanlarını, yalan ve yanlışlardan, gerçek dışı bilgilerden 
temizlemeye çalışmalıdır. Salt gerçekler ortaya çıktığı zaman, 
zaten bunların birbirini doğruladığı hayretler içinde 
görülecektir. Zaten görülmektedir de. Çünkü evrendeki 
bütünlük, her şeyin tek elden çekip çevriliyor olması, yani 
dini deyimiyle tevhit, bunun böyle olmasını gerektirir.  

 

Naklî bilgilerin öğreti sistemi: İslâm   

Şimdi fikirleri dağıtmadan tekrar konumuza dönelim:  

Naklî gerçekliklerin bildirildiği öğreti sistemine, İslam 
denir. İslam, kainatın, tek olan, eşi, benzeri, ortağı bulunma-
yan Allahü Tealâ tarafından yaratıldığına inanmak ve O'nun 
iradesine samimiyetle teslim olmak demektir. Allahü Tealâ, 
evrendeki bütün yaratıklar içinde, insanı, kendisini tanıyacak 
müstesna bir mevkide yaratmış, onu akılla şereflendirmiş, ve ona 
yaşama tarzı olarak İslam'ı seçmiştir. Adem aleyhisselâmdan bu 
yana bütün peygamberlere bildirilen din, İslam'dır. Bütün 
peygamberler de Müslüman idi. Son olarak bu öğreti sistemi, 
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ebediyete kadar devam etmek üzere, Peygamberimiz Muhammed 
aleyhissalâtu vesselâma vahyedilmiştir. Bu vahiyler sahabe-i 
kiramın konuya vâkıf büyükleri tarafından büyük bir özenle 
derlenip toplanarak oluşturulan mushaf, bugüne kadar bir harfi 
bile değişmeden gelmiştir. Bu Allah (c.c.) kelâmının en doğru 
açıklaması ve yorumu olan Hadis-i şerifler de, aynı özen ve 
titizlikle derlenerek bizlere kadar ulaştırılmıştır. İslâm bilginleri 
de Kur’an-ı Kerimden ve bu Hadis-i şeriflerden çeşitli konulara 
ait en doğru açıklamaları yaparak bu “naklî bilgiler sistemi”ni 
tamamlamışlardır.  

Hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları halde bir şey 
bildiklerini sanarak araştırma gereğini bile duymayan bazı 
imansız cahiller bu “nakli bilgiler sistemi”ni bir hikâye gibi 
görürler. Biraz bilgi sahibi olan gerçek iman sahipleri ise onu, 
şükranla karşılanması gereken bir rahmet nuru olarak 
değerlendirirler. Hem maddî, hem aklî ve hem de naklî ilimlerde 
gerçeklere gönlünü kaptıracak kadar kesin bilgi tutkunu olan 
imanlı entellektüeller ise, bu muhteşem görüntü karşısında hem 
şaşkın, hem memnun, hem de hayrandırlar...  

 
     Nakli gerçekliklere ancak imanla ulaşılır...   

Sevgili yavrularım, maddî gerçekliklerin yöntemi deney, aklî 
gerçekliklerin yöntemi akıl yürütme ve ispat idi. Naklî 
gerçekliklere ne maddenin, ne de aklın yöntemleriyle 
ulaşılamaz. Naklî gerçekliklere ancak “iman”la ulaşılır. Naklî 
bilgiler vahiyle gelmiş hazır bilgiler olup bu gerçekliklere 
ulaşmanın yolu, yöntemi, “iman”dır. Bu iman ne kadar 
kuvvetli ise, naklî gerçekliklere o kadar çok vâkıf olur insan.  

Şimdi bunu okuyan, madde bilimleriyle meşgul bazı 
kardeşlerimiz, iman da bir bilgi edinme yöntemi olur mu? diye 
düşüneceklerdir.  



 31

Bunu sizlere günümüze uyarlanmış şöyle bir örnek ile 
açıklamaya çalışayım.  

Hazine müdüründen memnun olmayan padişah, kendisine, 
hazinesi ile ilgili işleri çekip çevirecek güvenilir bir memur 
aramaktadır. Kendisine bir kişi bulur gelirler. "Bu güvenilir bir 
adamdır, padişahım. Buna vazife verebilirsiniz." derler.  

Siz padişahın yerinde olsanız, hemen bütün hazinelerinizin 
anahtarlarını henüz hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir adama 
teslim edip "Al bunları da, işleri yürüt" der misiniz? Elbette 
demezsiniz. Önce onun gerçekten güvenilir bir kişi olup 
olmadığını anlamak istersiniz.  

Padişah da öyle yapar. Önce adama, fazla önemi olmayan, 
herkesin girip çıkmasında fazla bir mahzur olmayan ve bu 
sebeple de etrafında fazla güvenlik önlemi alınmamış blokların 
anahtarını verir.  

Fakat bir taraftan da hem güvenlik kameralarıyla adamın her 
davranışı gözlem altına aldırır, hem de arkasına taktığı istihbarat 
elemanlarıyla adamın her hareketini adım adım takip ettirir. 
Nereye gitti, ne yaptı, kimlerle buluştu, kimlerle ne konuştu, 
hepsini saniye saniye izletir, öğrenir.  

Adam, padişahın sarayları, hizmetçileri, hazineleri ile ilgili 
şimdiye kadar pek çok şeyler işitmiştir. Çok büyük bir merak 
içindedir. Kim bilir koskoca bir imparatorluğun hazineleri 
nasıldır? Kim bilir bu hazinelerde ne paha biçilmez, ne akıllara 
durgunluk verici şeyler vardır?  

Padişah adama karşı olan güveni arttıkça, her defasında biraz 
daha önemli bir yerin anahtarını verir adama. Fakat adam hâlâ 
bunlarla tatmin olmamaktadır. O böyle değersiz şeylerin 
bulunduğu yerleri değil, asıl çok kıymetli şeylerin bulunduğu 
büyük hazineleri merak etmektedir. Oralara ise girmek ne 
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mümkün?!... Korumalar kimsenin o tarafa adımını bile 
attırmamaktadırlar.  

İşte sevgili yavrularım, bu adamın padişahın muhteşem 
hazinelerini görmesi, onlarla ile ilgili gerçekleri öğrenebil-
mesi, onlar hakkında hiç kimsenin bilmediği tam doğru 
bilgileri edinebilmesi, ancak ve ancak padişahın güvenini 
kazanmasıyla mümkündür.  

Burada adamı muhteşem hazinelere götürecek tek yol ve 
yöntem, padişahın güvenini kazanmaktır. “Güven”, işin 
anahtarıdır burada. Bu “güven” sayesinde adam padişaha 
yaklaşacak, onun sevgisini kazanacak, onun yakınlarından birisi 
olacak, ondan sonra da bütün hazineler onun elleri altına 
girecektir. Eğer bu güveni sağlayamazsa bunların hiçbirisi 
olmayacak ve artık adam ömür boyu o hazineleri bir daha 
göremeyecek, dolayısıyla onlar hakkında hiçbir bilgi sahibi 
olamayacaktır.  

İşte sevgili yavrularım, yukarıda verilen örnekte nasıl ki 
padişahın muhteşem hazineleri ile ilgili gerçeklikleri görmek, 
öğrenmek için tek yol ve yöntem "güven" ise, Allahü Tealâ’nın 
muhteşem zenginliklerine ait görünür alemde gizlenmiş 
muhteşem mânâ gerçekliklerini öğrenmek için de tek yol ve 
yöntem, "iman" ve Allahü Tealâ’ya yakınlıktır.  

 
     Ne kadar iman o kadar bilgi...   

Tekrar ediyorum, bütün madde ve mânâ alemlerinin 
yaratıcısı olan Allahü Tealâ’nın bu muhteşem zenginliklerin-
den herkes ancak sahip olduğu "iman" kadar bilgilendirilir. 
İnanmayanların ise bu mânâ gerçekliklerinden nasibi olmaz.  
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İman, kalbde meydana gelen bir olgudur. Kalb, bilinçli 
bilinçsiz bütün ruhsal olayların kendisinde gerçekleştiği var 
sayılan simgesel bir organ, bir merkezdir. Duygular, 
heyecanlar, tutkular, düşünceler, anılar, iman, küfür, düş ve 
hayaller, vesvese ve ilhamlar, kin, kıskançlık, sevgi ve nefretler 
gibi bütün ruhsal olayların hepsi, kalbde tecelli ederler.  

 
     Kalb, mânâ alemine açılan bir penceredir  

Kalb, mânâ alemine açılan bir penceredir. Dolayısıyla 
kalb, madde alemi yani maddî gerçeklikler ile, mânâ alemi 
yani naklî gerçeklikler arasında bir geçit konumumdadır.  

Sevgili yavrularım,  

İnsan ancak kalbindeki iman sayesinde maddî gerçeklik-
lerden manevî gerçekliklere geçiş yapar. İman, sanki bu geçiş 
programının şifresi gibidir. Bu şifreye sahip olmadan mânâ 
gerçekliklerine ulaşılamaz. İnanmayanlar o şifreye sahip 
olmadıkları için mânâ aleminin körüdürler. Mânâ aleminin 
gerçekliklerini göremezler. Göremedikleri için de, bu mânâ 
aleminin gerçekliklerini yok sanırlar, bir türlü kabul etmek 
istemezler. Müminlerin hayal peşinde koştuklarını düşünürler.  

Müminler de, kalblerinde nefislerinin arzularından oluşan 
perdeler sebebiyle, ancak imanlarının derecesi oranında 
görürler mânâ aleminin gerçekliklerini.  

 
     Naklî bilgilerin görünür alemdeki biçimi: Şeriat   

Mânâ gerçekliklerinin (naklî gerçekliklerin) görünür 
aleme yansıyan haline "Şeriat" denir. Kişiler iman edip bu 
şeriata uymaya çalışırlarsa, bir süre sonra, Allah rızasını ön plana 
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almaya (kulluk görevlerini yapmaya) ve Allah rızası için 
nefislerinin arzularından (haramlardan) vazgeçmeye başlarlar. 
Kalblerinde nefislerinin isteklerinden örülü perdeler birer birer 
kalkar. Oraya Allahü Tealâ’nın sevgisi yerleşmeye başlar. 
Zamanla kalblerindeki taklidî iman, yerini, gerçek bir imana terk 
eder. İşte bu gerçek imanın kalbde yeşermeye başlamasından 
sonra, kişinin kalb gözü açılır, mânâ gerçekliklerini görmeye 
başlar. Dini, ve dinin bildirdiği gerçeklikleri daha iyi 
anlamaya, daha iyi kavramaya başlar.  

 

Asıl Gerçek  

Sevgili yavrularım,  

Sizlere gerçekliklerin üç halini anlatmaya çalıştım. Tıpkı bir 
suyun üç hali gibi. Kimi elle tutulur, gözle görünür. Kimi akılla 
anlaşılır. Kimi de yalnız nakille bilinirler.  

Sizlere elimden geldiğince kısa, öz ve anlaşılır şekilde 
anlatmaya çalıştığım bu maddî, aklî ve naklî gerçekliklerin 
üstünde ise “asıl gerçek” olarak bizatihi Cenab-ı Hakkın 
kendisi vardır. Onun için kendisine "El-Hak" denmiştir. Asıl 
gerçek olan O'dur. Diğerlerinin hepsi sonradan yaratılmış, 
Allahü Tealâ’nın yaratmasıyla var olan, gelip geçici, göreceli, 
varlıkları Allahü Tealâ'nın varlığına bağlı olan gerçeklikler-
dir. Hepsinin dinamizmi, canlılığı, diriliği, Allahü Tealâ'nın 
iradesi ve yaratması ile mümkün olmaktadır. Hepsi güç ve 
kuvvetini O'ndan almaktadır. Hepsini ayakta tutan O'dur. Güç ve 
kuvvetin asıl sahibi de Allahü Tealâ’dır. Dolayısıyla hiçbir şeye 
muhtaç olmayan, varlığı başkalarının varlığına bağlı 
olmayan, varlığı için hiçbir sebep gerekmeyen fakat bütün 
diğer varlıkların varoluş sebebi olan, tek ve asıl varlık sahibi 
de O'dur.  
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Sevgili yavrularım, bu gerçek İhlâs Sure-i Celilesinde ne 
güzel anlatılmıştır:  

1. De ki, O Allah birdir. (Buradaki birlik sayı olarak değildir. 
Nasıl ki elektrikli cihazlarda gücün varlık ve yokluğunu ifade 
etmek için 1 ve 0 işaretlerini kullanılıyor, 1 enerjinin var, 0 yok 
olduğunu ifade ediyor ise; burada “Allah birdir” ifadesindeki 
"bir"lik de Allah’ın gerçek mânâda var ve tek olduğunu, diğer 
her şeyin varlıklarının da ancak O’nun yaratmasıyla var, izafi, ve 
geçici olduklarını anlatmaktadır.)  

2. Allah Sameddir. (Her şey, varlığını ve ayakta kalmasını 
O’na borçludur. Her şey O’na muhtaçtır, fakat O hiçbir şeye 
muhtaç değildir. Her şeyi yaratan, yaşatan, enerjisini veren, 
ihtiyaçlarını gideren, fakat kendisi hiçbir ihtiyaç sahibi olmayan 
O’dur.)  

3. Doğurmamış ve doğrulmamıştır.  

4. Ve hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır. (O yarattıkla-rından 
hiçbir şeye benzemez. O’nun eşi, ortağı, benzeri ve dengi 
yoktur.)  

 

İslâm’ın temeli Tevhit inancı   

Sevgili yavrularım, kısacık dört ayet-i kerimeden ibaret olan 
ihlâs suresi, anlam olarak o kadar geniş bir alanı kapsa-maktadır 
ki Kur’an-ı Kerim’in üçte birine denk görülmüştür. Bunun sebebi 
de İslam dininin temeli olan tevhit inancının bu sure-i celilede en 
basit, en özlü ve en net biçimde ifadesini bulmuş olmasıdır.  

Kısaca tekrar bir daha ifade edecek olursak, diğer bütün 
maddî, aklî ve naklî gerçekliklerin hepsi izafi, değişken, gelip 
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geçici, varlıkları ve ayakta kalabilmeleri için Allahü 
Tealâ’nın yaratmasına muhtaç olup asıl var ve gerçek olan, 
Allahü Tealâ’nın bizatihi kendisidir.  

Şimdi bunun gerçekliğini anlamak için lûtfen bütün işlerinizi 
bir yana bırakın, benimle birlikte bir deneme yapın. Ve ağzınızı 
burnunuzu kapatın, sadece beş dakika kadar oksijensiz yaşamaya 
çalışın. Tereddüt etmeyin, dediğimi yapın. Görüyorsunuz ki 
birkaç dakika bile, Allah’ın yaratıp sizler için vazifelendirdiği 
birkaç gram oksijene muhtaç olmadan, yaşayamıyorsunuz. Eğer 
bu denemeyi 10 dakikaya çıkarmaya kalkarsanız, “var” 
saydığınız kendinizin artık “yok” olduğunu görürsünüz.  

Onun için bizim gibi güçsüz, bugün var yarın yok olan fani 
kulların kendimizde bir varlık görmemiz, kendimizi bir şey 
sanarak kibirlenmemiz, ne kadar saçma bir şeydir.  

Sevgili yavrularım, “gerçek” başlığı altında sunduğum bu 
sohbet yazımda sizlere, üç gerçeklik ile, bütün bunların 
üzerindeki "asıl gerçeklik"i anlatmaya çalıştım. Başarılı oldum 
mu bilemiyorum. Başarı Allah (c.c.)’tandır. Sabır gösterip de 
kitabın tamamını okuduğunuz zaman, sanıyorum, konu daha iyi 
anlaşılmış olacaktır.  

Allahü Tealâ sizleri, kendine ve içinde yaşadığı kainata at 
gözlüğünden değil, hak gözlüğünden bakan, hakkı, doğruyu ve 
gerçekleri görüp onları kendine rehber edinen kullarından 
eylesin. Amin.  

17.02.1999 16:37  

 
 
 
 
 



 37

 
 
 
 

İlahî program 

Yavrularım,  

Evrende bütün nesneler ve olaylar, birbirleriyle ilişkili bir 
gerçekler düzeni şeklinde bulunurlar. Siz buna bir gerçekler 
yumağı veya bir gerçekler bütünü de diyebilirsiniz.  

Bu düzendeki her olay, kendinden önceki bir başka olayın 
sonucu olarak meydana gelir. Meselâ yangının çıkması, 
kablonun tutuşmasından, kablonun tutuşması, elektriğin kontak 
yapmasından meydana gelir. Bu şekilde bir sonraki olayın olması 
sonucunu doğuran önceki olaya veya olaylara "sebep" adı 
verilir. Dolayısıyla her olayın bir sebebi veya sebepleri vardır 
ki buna bilim dilinde "determinizm" veya "sebeplilik" 
prensibi denir. Bir olayın sebebini ortaya koymaya o olayı 
aydınlatmak veya o olayı açıklamak denir.  

Alemlerin yaratıcısı ve terbiye edicisi olan Rabbimiz, her 
olayı belli sebeplerle yaratır. Adeti böyledir. Dilerse sebepsiz 
olarak da yaratır.  

 
     Olayların zahirî ve batınî sebepleri   

Olayların zahiri (görünen) sebepleri olduğu gibi, batınî 
(görünmeyen) sebepleri de vardır. Meselâ bir kişi zengin 
olduğu halde zekâtını vermezse, bundan malı zarar görebilir. 
Ama bunun görünür sebebi, çok kere, bir kaza, bir yangın, bir sel 
baskını, bir hırsızlık veya başka bir şeydir.  
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Bilimin ve bilim adamlarının görevi, olayları ve onların zahiri 
sebeplerini ortaya koymaktır. Ama bu güçsüz babanız, ilerde, 
olayların zahiri sebepleri gibi, batınî sebepleri üzerinde de ilmi 
araştırmalar (meselâ korelasyon çalışmaları olabilir) yapılacağına 
ve Allah (c.c.) ve O'nun değerli elçilerinin her sözlerinin ne kadar 
doğru olduğunun çağdaş madde bilimlerinin yöntemleriyle de 
ortaya konulacağına inanmaktadır. Bilim dünyası, artık, 
pozitivist düşünce denilen ve zihinleri belli kalıplara oturtmaya 
çalışan bağnazlıktan yavaş yavaş kendini kurtarmaya başlamıştır. 
Artık, madde kadar mânâlar üzerinde de durulmaya, hatta 
evrenin bir aklı olduğuna dair sözler işitilmeye başlamıştır. Hiç 
maddenin aklı olur mu? Maddenin aklı olduğunu düşünen kafalar 
acaba her şeyin Yaratanı tarafından çekip çevrildiğini 
düşünemiyorlar mı?  

Şimdi tekrar gerçekler düzenine dönelim.  

Nesneler üzerinde belli kurallara göre cereyan eden 
değişimler, zaman içinde uzayıp giden bir olaylar zinciri 
oluşturur. Meselâ, ıslanmış otoyolda gece havanın soğumasıyla 
buzlanma meydana gelir. Bu buzlanma sebebiyle bir otomobil 
kayarak bariyerlere çarpar. Darbe ile sol şeride sürüklenen bu 
otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girer. Kamyon 
sürücüsü hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılır. Hurda haline 
gelen otomobilden çarpışma sırasında tarlaya fırlayan iki 
yaşındaki oğlan çocuğu kurtulur. Ailenin üç ferdi olay yerinde 
can verirler. Arkada oturan ağır yaralı bir kişi ise hastaneye 
kaldırılır. Olaylar zinciri, böyle acıklı bir senaryo içinde 
seyredebileceği gibi çok daha güzel ve mutlu senaryolar içinde 
de seyredebilir.  
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İlahî program: Kader   

Bütün bu olayların oluşu, kader adını verdiğimiz önceden 
yapılmış bir programa göre cereyan eder.  

Bu tıpkı bir otomatik çamaşır makinesinde olduğu gibidir. 
Makineyi çalıştırmadan önce programlarsınız. Beş saniye sonra 
su kapakçıkları açılarak su dolmaya başlar. Suyun içinde bulunan 
bir duyarga suyun sıcaklığını ölçerek beyne bilgi gönderir. Suyun 
sıcaklığı düşük ise beyin, ısıtıcılara komut vererek onları 
çalıştırmaya başlar. Su ısınınca aynı yoldan beyin uyarılır. Beyin, 
bu defa motora komut vererek makineyi çalıştırmaya başlar. 
Yıkama bitince su boşaltma sistemleri devreye sokulacak, bu 
işlemler birkaç kere tekrarlandıktan sonra durulama 
başlayacaktır. Daha sonra da kurutma için, beyin, motorlara 
emirler verecektir. Ve her iş önceden programladığı şekilde 
zamanında yapılacaktır.  

Sevgili yavrularım, şüphesiz Rabbimizin evreni çekip 
çeviren programı bu kadar basit bir program değildir. O, 
akıllara sığmayacak kadar ince ve ayrıntılı bir programdır. 
O, gözlerimizle görebildiğimiz, kulaklarımızla işitebildiğimiz 
görünür (zahiri) alemi kapsadığı gibi, bizlerin bilgimiz dışında 
olan gayb alemlerini de kapsar ve bu program, her yönüyle 
O'nun rahmet sıfatının, kudret sıfatının, adalet sıfatının, ilim 
sıfatının, hasılı Kur'an-ı Keriminde bizlere bildirdiği ve güzel 
isimlerinde tebeyyün eden birçok güzel sıfatlarının tecellileriyle 
doludur. Ama çoğu insanlar ibret bakışıyla bakmadıkları için 
bunları göremezler.  

"Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir 
musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (ya-
zılmış) olmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır." [Hadid, 22]  
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İlahî program içinde insanın yeri   

Sevgili yavrularım,  

Yüce Mevlâ'mız bu program içinde bizlere ayrı bir yer ve 
değer vermiş,  

"..ve onları (insanı), yarattıklarımızın birçoğundan üstün 
kıldık." [İsra, 70]  

buyurmuştur. Şüphesiz, bu büyük makamın, büyük sorumlu-
lukları da olacaktır. Bu sorumluluğun sebebi ise diğer hiçbir 
canlıya bahş edilmeyen akıl nimetidir. Bu büyük nimet sayesinde 
insan düşünür, iyiyi kötüden ayırt eder.  

İşte insanın bu ayırt edici ve karar verici özelliği sebebiyle 
de Ulu Rabbimizin kâinat programının insana ilişkin yanları 
sanki şartlı yapılmış gibidir. İnsan, bütün alemlerin yaratıcısı 
ve Rabbi (terbiye edicisi) olan Mevla’sının öğütlerine uyar iyi 
şeylere karar verirse, programın, iyiliğe ilişkin olayları 
ortaya çıkar. O'nun tavsiyelerine uymaz, buyruklarına baş 
kaldırır, kötülüğe karar verirse programın o seçeneği işlemeye 
başlar ve kötülüğe ilişkin olayları ortaya çıkar. Bu, tıpkı, bir 
doktorun yaptığı perhiz programına, midesinden rahatsız olan 
hastasının uyup uymaması gibidir. Hasta uyarsa midede ekşime 
ve kızışma ortadan kalkar. Epitel doku oluşumu hızlanır. 
Hastanın midesi iyileşmeye başlar ve hasta sağlığına kavuşur. 
Uymazsa bu defa ikinci kategorideki olaylar cereyan eder, mide 
yarası ülsere dönüşür, zamanla mide kanamaları ortaya çıkar, çok 
kötü ve sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşır. Bunda doktorunun 
hiçbir dahli ve kusuru yoktur. Her şey o kişinin kendi kararı ve 
kendi yaptıkları sebebiyledir. Doktorunun tavsiyelerine uyarsa 
mükâfatını, uymazsa birçok sıkıntılar çekerek cezasını görür.  
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 İnsanın sorumluluğu   

Sevgili yavrularım, burada insanın, yalnızca irade 
göstermekten, yani düşünüp bir karar vermekten ve o işi 
yapmayı istemekten başka bir rolünün olmadığı unutulma-
malıdır. İnsanı olup bitenlerden sorumluluk altına sokan da 
kişiden ortaya çıkan bu irade ve karardır. Yoksa insanın bir şey 
yapmak, bir şey yaratmak gibi bir gücü yoktur. Bizi de, işlerimizi 
de yaratan Allahü Tealâ’dır. Allah (c.c.) istemezse biz bir 
parmağımızın ucunu bile oynatamayız.  

“Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır.” [Saffat, 96]  

buyurmuyor mu yüce Rabbimiz.  

İnsan ihtiyaçlı, aciz bir yaratıktır. Hiçbir şey yapmaya ve 
yaratmaya gücü yetmez. Diğer bütün canlılarda olduğu gibi, 
onun bütün diriliği, enerjisi, gücü, kuvveti, herhangi bir şey 
tasarlama, yapma ve oluşturma yeteneği ve benzer her türlü 
kabiliyetleri doğrudan yaratanından, Allahü Tealâ’dan gelir.  

Şu var ki diğer canlılardan farklı olarak insan, akıl ile 
şereflendirilmiştir. İşte o aklı sayesinde insan, kendini ve içinde 
bulunduğu ortamı tanır. Kendinde ve içinde bulunduğu ortamda 
olup bitenleri araştırır, inceler, öğrenir, yorumlar. Kendi arzu ve 
ihtiyaçları ile ortamın şartları arasında bir uyum sağlamaya 
çalışarak ne yapacağına karar verir ve Rabbinin verdiği enerji ve 
güçle de bunları uygular.  

 
     İnsana "akıl" ile birlikte, doğru "ölçüt" de verilmiştir   

İnsana yalnız akıl (düşünme yeteneği) verilmekle kalın-
mamış, kendisine, sırat-ı müstakim denilen kendisini dünya ve 
ahirette mutlu edecek Doğru Yaşama Biçimi de göste-
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rilmiştir. Yani başka bir deyişle, “iyi” ve “kötü” de 
öğretilmiştir.  

İşte onun için insan, verdiği her kararın, yaptığı her işin 
sorumluluğunu taşımaktadır.  

Yavrularım, sözü belki fazla uzattım. Ama dinimizi doğru 
anlayabilmek, doğru yorumlayabilmek için bunları bilmeye 
ihtiyaç vardır. Aksi halde ilim sahibi olursunuz ama irfan sahibi 
olamazsınız. Hak diye batılın peşine takılır gider, farkına 
varmazsınız.  

Rabbimizin önceden takdir ederek Levh-i mahfuza geçtiği 
her olay, takdir olunan zaman gelince mutlaka ortaya çıkar. 
Buna "kaza" denir. Bu programın yürümesine kimse engel 
olamaz. Programı yürütmek, yürütmemek, dilediği kısmını 
değiştirmek O'nun tasarrufundadır. Bizlere sadece, İslâm’a 
uygun doğru kararlar verip uygulamaya çalıştıktan sonra, O'na 
teslim olmak, O'na güvenmek, O'nun tasarruflarını gönül 
hoşnutluğu ile karşılamak, kısaca iyi bir kul olmak düşer.  

 
     İyi bir kul olmak   

İyi bir kul olmak demek, Peygamberimiz (s.a.v)' in 
bildirdiği şekilde inanmak, Allahü Tealâ'nın yasakladığı 
işleri yapmamak (yani haram kılınan şeylerden uzak durmak), 
buyurduğu işleri yerine getirmek demektir. İnsan böyle 
yaparsa hakkında hep hayır tecelli eder. Böyle yapa yapa öyle 
bir noktaya gelir ki kalbinde dinin gerçekleri ortaya çıkmaya 
başlar. Gerçek bir imana ve Rabbinin dostluğuna kavuşur.  

Kadiri Rufai şeyhi mutasavvıf Hacı Galip Efendi, "Muhtaç 
Olduğumuz Kardeşlik" adlı eserinde "İslâmiyet bir doktrindir. 
Her semavi din İslâmiyet’tir. Lûgat mânâsı, bir olan, eşi, 



 43

şeriki, naziri olmayan Allah'ın iradesine bağlanmaktır."[1] 
buyuruyor.  

Sevgili yavrularım,  

Görülüyor ki İslâmiyet, kişinin, Yaratanına inanması, 
güvenmesi, samimiyetle O'nun iradesine bağlanması, teslim 
olmasıdır. Bu teslimiyet olmadan, tam bir kalb huzuru olmaz. O 
sebeple Rabbinize tam olarak güveniniz ve O’na içtenlikle teslim 
olunuz.  

Kalbdeki her "olgu"nun dışa yansıyan bir belirtisi vardır. Bu 
teslimiyetin belirtisi de, kişinin, Rabbinin haram kıldığı 
şeylerden uzak durması, buyurduklarını yerine getirmesi, kısaca, 
Rabbinin iradesiyle yani O'nun tavsiye ve buyruklarına göre 
hareket etmesidir. Böyle yaparsanız, başınıza gelenler, acı da tatlı 
da olsa hep hayır olur.  

Rabbim sizleri ve bizleri yanılmaktan korusun ve hakkımızda 
hep hayırlı olanları versin.  

18.02.1999 11:15  

 
---------------------------  
[1] KUŞÇUOĞLU, Galip H., 1996. A.g.e., s. 3.  
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Ekosistem 

Sevgili yavrularım,  

Eskiden canlı türleri tek tek ele alınarak incelenir ve elde 
edilen bilgi ve bulgular bizlere tabiat bilgisi veya biyoloji 
derslerinde okutulurdu. Son yıllarda ise, özellikle bilgisayarların 
devreye girmesinden sonra, canlı türlerine ait münferit 
populasyon incelemelerinin yerini, bir ortamdaki canlı ve cansız 
bütün değerlerin birlikte ele alındığı ekosistem araştırmaları 
almış bulunmaktadır.  

Canlı ve cansız birçok yaratığı bir arada bulunduran, belli 
klimatik ve ekolojik şartları haiz çevreye, "Ekosistem" denir.  

Her ekosistem, ayrı bir dünyadır.  

Ekosistem denilen bu dünyada, kayalar, taşlar, topraklar, 
akarsular, göletler gibi cansız unsurların yanında, yabani otlar, 
kültür sebzeleri, yüksek bitkiler, yosunlar gibi bitkisel unsurlar; 
insanlar, memeli hayvanlar, kuşlar, çeşitli sürüngenler, böcekler 
gibi hayvani unsurlar; kılcal kurtlar, nematodlar, funguslar, 
bakteriler gibi mikroskopik canlılar; hatta evler, kulübeler, 
seralar, köprüler, yollar gibi mimari ve sanat unsurları da vardır.  

 
     Ekosistem içinde, her şey birbiri ile ilişkilidir   

Ekosistem içinde her şey birbiri ile ilişkili ve etkileşim 
içindedir.  
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Ekosistem içindeki çeşitli canlı populasyonları, hem 
birbirleriyle hem de içinde yaşadıkları ekolojik şartlar ve iklimle 
ilişkili olarak artarlar, azalırlar. Ve ekosistem içinde her an 
durmadan değişen dengeler oluşur. Meselâ şartlar uygun 
gidecek olursa fare populasyonunda süratli bir artış olur. Her 
yanı fareler istilâ eder. Fare populasyonundaki artışla birlikte bu 
defa kedi populasyonunda artışlar başlar. Kedi sayısı arttıkça 
yavaş yavaş fareler azalmaya başlar. Fare populasyonundaki 
azalmayı, kedi populasyonundaki azalmalar izler. Böylece yeni 
dengeler kurulur.  

Ekosistemdeki ilişkiler, çok kere, bu iki tür arasındaki kadar 
basit değil, aksine diğer canlı populasyonları, iklim şartları ve 
diğer ekolojik şartların da etkilerini kapsayan çok karmaşık bir 
ilişkiler ağı şeklindedir. Meselâ biraz önce verdiğimiz kedi-fare 
ilişkisini hatırlayınız. Burada insanların farelere karşı zehirli yem 
kullanması veya bakterilerin fareleri hastalandırması gibi 
olaylarla bu ilişki, yalnız kedi-fare ilişkisi olmaktan çıkar, çok 
daha farklı boyutlar kazanır.  

Buradaki ilişkiler düzeni, tıpkı bir örümcek ağı gibidir. 
Nasıl ki örümcek ağının bir yanına dokunsanız ağın her yanına 
yansıyan bir hareket olursa, ekosistem içindeki ilişkiler 
düzeninde de bir şeyi yerinden oynatsanız her tarafa az ya da 
çok yansıyan değişimler meydana gelir.  

 
    Ekosistemdeki canlılar arasında rekabet ve dayanışma   

Ekosistem içindeki canlılar arası ilişkileri düzenleyen en 
önemli faktörlerden birisi rekabettir. Burada bütün canlılar 
ortak kullanmak durumunda oldukları su, besinler, ışık, 
oksijen gibi faktörler için birbirleri ile rekabet halindedirler. 
Ve her canlı, kendi türünü devam ettirebilmek için her yolu 
kullanır.  
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Ve yine çok ilgi çekici bir şeydir ki ekosistemdeki canlılar bir 
yandan yaşama faktörleri için böyle birbirleriyle kıyasıya bir 
rekabet halinde bulunurlarken diğer yandan da birçok canlı 
türleri birbirlerinin yaşaması için akıl almaz bir dayanışma 
sergilerler.  

Aslında bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü ekosistemde 
her şey, burada bulunan canlı türlerinin yok olmasına değil, bu 
türlerin en iyi biçimde varlıklarını sürdürmelerine yönelik olarak 
programlanmıştır.  

 
     Asıl olan hayatın en iyi şekilde sürmesidir   

Sevgili yavrularım,  

İşte Rabbimizin ekosistemde kurduğu bu düzen içinde, canlı 
adını verdiğimiz yaşayan bütün yaratıklara, ortaya çıkan her 
yeni durumda yaşayışlarını devam ettirebilmeleri için, 
gerekli bütün mekanizmalar yüklenmiştir. Evinizdeki 
herhangi bir çiçeği alarak pencereye yakın bir yere koysanız, 
zamanla bütün yapraklarını, en çok ışık alacak şekilde pencereye 
doğru yönelttiğini görürsünüz. Sürekli ev işleriyle uğraşan bir ev 
hanımı, bazı zaruretler nedeniyle tarlada çapa yapma durumunda 
kalsa, hemen, çapanın sapının ele değen kısımlarında 
nasırlaşmalar meydana gelerek iç dokuları darbelerin şiddetinden 
korur. Bir böcek yeterli besin bulamasa, mevcut besinleri en iyi 
şekilde değerlen-direbilmek için, barsakları uzamaya başlar. 
Havalar biraz kurak gitmeye başlasa, birçok bitkide yaprak 
yüzeylerinde tüy oluşumu artarak var olan suyu korumaya çalışır. 
Şüphesiz bütün bunlar, erham-er rahimin olan Rabbimizin, 
rahmet sıfatının en güzel tecellileridir.  

“(O,) rahmandır, rahimdir.” [Fatiha, 2]  
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Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde  

"Allahü Tealâ rahmetini yüz parça yaptı da, doksan dokuz 
parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. 
İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahluklar birbirlerine 
acırlar." [Tecrid-i Sarih tercemesi, c.12, s.126]  

buyurmaktadır. Görüyorsunuz o bir parça rahmet ile ne lûtuf ve 
ihsanlara uğruyoruz. İnşaallah ahiret hayatımızda da Rabbimizin 
kalan rahmetinden yararlananlardan oluruz.  

 
     Enerji zinciri   

Sevgili yavrularım,  

Ekosistem içinde birçok yaşama faktörü, bir unsurdan 
diğerine devreder.  

Her ekosistem, her an on binlerce olayın oluştuğu dinamik 
bir yapıya sahiptir. Bütün sistemlerde olduğu gibi, ekosis-
temde de dinamizmi sağlayan enerjidir. Bu enerjinin hemen 
hemen tamamı güneşten gelir.  

Güneş enerjisi, ekosistem içindeki bitkiler tarafından 
fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürülür. Sonra 
buradan bu bitkileri yiyen ot oburlara, oradan da onları yiyen et 
oburlara geçer. Onların ölümü ile de, bu enerjiden, toprak 
kurtları, funguslar ve bakteriler faydalanır. Böylece bu enerji 
hiçbir kayba uğramadan birinden diğerine geçerek 
yüzbinlerce canlının hayat kaynağı olur.  

Canlıdan canlıya geçen aslında karbon, hidrojen ve 
oksijenden oluşan enerji yüklü karbonlu bileşiklerdir.  
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Bu bileşiklerin bitkilerdeki yapımı, yani fotosentez denilen 
olay, henüz sırrı tam olarak çözülememiş bir olaydır. Kim bilir, 
bu sır tam olarak çözüldüğü zaman, belki de beslenme diye bir 
derdimiz kalmayacaktır.  

Fotosentez sırasında topraktan alınan su ile, havadan alınan 
karbon dioksit kullanılır. Ve oksijen açığa çıkarak havaya 
verilir. Bunları derslerinizde okudunuz, biliyorsunuz. Sonradan, 
bu enerji yüklü bileşiklerin kullanımı sırasında bunların tam 
tersi olacak ve atmosferden oksijen alınarak enerji yüklü 
bileşiklerin parçalanması sonucu ortaya çıkan karbon dioksit, 
atmosfere verilecektir... Ve böylece atmosferde bulunan 
oksijen ve karbon dioksitin miktarında önemli bir değişme 
olmaksızın on binlerce canlı türü, on binlerce yıl 
hayatiyetlerini sürdürecektir. Bazı kaynaklarda, bu ters yönlü 
işlemlerin olmaması halinde, atmosferdeki karbon dioksit 
miktarının, dünyadaki bitkilerin yalnızca 20 yıllık fotosentez 
ihtiyacını ancak karşılayabileceği belirtilmektedir.  

 
     Madde dolanımı   

Ekosistem içinde azot, fosfor, kükürt gibi diğer unsurlar 
için de benzer şekilde bir dolanım söz konusudur.  

Örnek olarak kükürdü ele alalım. Kükürt, topraktan sülfat 
iyonu halinde bitkiler tarafından alınır. Bu sülfat iyonu, kükürtlü 
aminoasitler adını verdiğimiz sistin, sistein, methionin gibi 
aminoasitlerin yapısına girerek proteinlerin sentezinde kullanılır. 
Bu kükürtlü aminoasitleri içeren proteinler, bilhassa biz insanlar 
ve diğer birçok canlılar için çok büyük önem taşır. Et, süt, 
yumurta gibi besinlerimizde bulunan bu proteinlerin ihtiva ettiği 
sistin aminoasidi; saç, tırnak ve benzeri gibi bazı vücut 
kısımlarının yapımında kullanılan keratinin ana bileşenidir ki bu 
olmasa saçlarımız, tırnaklarımız sentezlenemez ve ne çok 
sıkıntılar çekeriz. Unutmayınız, saçlarınızın canlı ve parlak, 
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tırnaklarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız, bu proteinleri 
muhakkak almak zorundasınız. Sonra canlıların ölümü ile bu 
proteinler, proteinaz enzimleri oluşturan mikroorganizmalar 
tarafından parçalanarak önce pepton ve peptitlere, sonra da 
amino-asitlere kadar indirgenecek, onların da parçalanmasıyla 
Hidrojen Sülfür açığa çıkacaktır.  

Hidrojen Sülfür çok pis kokulu bir gaz olup bazen yumurta 
gibi kükürt içeren proteinleri aldığımız zaman, sindirilemeyen 
proteinlerin bakteriler tarafından parçalan-masıyla barsakla-
rımızda da oluşur ve gaz olarak çıkar.  

İşte bu gaz, toprakta, kükürdü oksitleyen bakteriler tarafından 
önce sülfitlere, sonra da sülfatlara dönüştürülerek yeniden 
toprağa kazandırılır.  

 
     Her canlıya bir rızk kapısı   

Sevgili yavrularım,  

Gördüğünüz gibi Rabbimiz, ekosistem içinde, her şeyi öyle 
güzel bir tertip ve düzen içinde yaratmıştır ki burada, ekosis-
tem içindeki her canlıya bir rızk kapısı vardır.  

Burada, bütün canlılar, sanki birbirlerine yardım için 
yaratılmışlardır ve hepsi birbiri için çalışmaktadırlar.  

Ekosistemde, hiçbir şey boşa gitmez. Birinin kullana-
mayıp çıkardığı bir sıvı veya katı dışkı bile, bir diğerinin 
arayıp da bulamadığı bir rızk olur.  

Ve burada gören gözler için çok, çok ibretler vardır.  

Yavrularım,  
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Ekosistemi sizlere uzun uzun anlatmamın sebebi, sizlere 
ekoloji dersi vermek değildir. Amacım, burada olup bitenlere 
dikkatinizi çekmek, bir başka deyimle, sizlerin, Ulu Rabbimizin 
kâinat kitabındaki bu ayetlerini, ibret nazarıyla görmenizi 
sağlamaktır.  

Gören görür, göremeyen gözlere ne demeli.  

Sizlere tavsiyem her şeye ibret nazarıyla bakmanız ve Allahü 
Tealâ’nın tertip ve düzeni üzerinde düşünmenizdir.  

"Tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur." [İslam Ahlâkı]  

"Bir an tefekkür, altmış sene (nafile) ibadetten daha 
hayırlıdır." [İslam Ahlâkı]  

Eğer çevrenize bakışlarınızda bu tefekkür olmaz ise, sizlerin 
bakışlarınızın, diğer yaratıkların çevrelerine bakışlarından ne 
farkı olur?!...  

23.02.1999 13:48  
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Uyum 

Sevgili yavrularım,  

Daha önce sizlere, genel mânâda yaşama alanı veya çevre 
adını da verebileceğimiz ekosistemlerden söz etmiştim.  

Her ekosistem, bünyesinde, dev çınar ağaçlarından tek 
hücreli bakteri türlerine kadar on binlerce canlı türünü bir 
arada barındırır.  

Allahü Tealâ bu canlı türlerini, daha önce sözünü ettiğim 
ilâhi program içinde, belli yaşama gereksinmeleri ile birlikte 
yaratmıştır. Canlı türünün diğer özellikleri gibi bu yaşama 
gereksinmeleri de yerleştirildiği kromozomlar içinde nesilden 
nesile nakledilmekte ve oluşan her yeni bireyde aynı şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Meselâ yeşil bir bitki türü için ışık, 
vazgeçilmez bir yaşama gereksinimidir. Evinizdeki saksı çiçeğini 
bir süre tamamen karanlık bir yerde tutsanız, bitkinin diğer bütün 
ihtiyaçlarını karşıladığınız halde, onun, günden güne ölüme 
gittiğini görürsünüz. Halbuki aynı yerde, aynı şartlarda bir 
hayvanı aylarca yaşatabilirsiniz.  

 
     Yaşama faktörleri   

Tüm canlılar için yaşama gereksinmeleri genel olarak su, 
besinler, ısı, ışık, oksijen, karbon dioksit, nem ve bazı mineral 
maddeler gibi bazı yaşama faktörlerinden ibarettir.  
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Her canlı türünün bu etkenlere olan ihtiyacı farklıdır. Her 
canlı türü, diri kalabilmesi, aktivitesini sürdürebilmesi ve 
büyüme, beslenme, solunum, üreme ve benzerleri gibi hayat 
olaylarını en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için, bu yaşama 
faktörlerine farklı şekillerde ve derecelerde ihtiyaç duyar. 
Meselâ bazı psychrophilic bakteri türleri 10-20 oC arasında en iyi 
şekilde geliştikleri halde, kaplıcaların sıcak sularında ve 
gübreliklerde yaşayan bazı thermophilic bakteriler, en iyi şekilde, 
60 ile 65 oC arasında gelişirler.[1] Halbuki bu sıcaklıklar, biz 
insanlar için, ölüm demektir.  

Şu "en iyi " ifadesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü 
bu ifade, tüm canlılar için, dünya mutluluğu ile eşanlamlıdır, 
sevgili yavrularım.  

 
     Yaşama sınırları, yaşama en uygunu   

Yaşama faktörleri bakımından, her canlı türünün hayatını 
sınırlayan en düşük (minimum) ve en yüksek (maksimum) 
değerler olduğu gibi, bir de hayat aktivitesinin doruğa çıktığı, 
yani o canlı türünün hayat olaylarının en iyi şekilde gerçekleştiği 
bir nokta vardır ki bu noktaya bilim dilinde "optimum" noktası 
denilir.  

Bu optimum yaşama noktasına, o türün maddi yönden 
mutluluk noktası demenin daha doğru olacağını düşünüyorum.  

İnsan türü için bu en iyi yaşama noktası, sıcaklık 
yönünden 23-25 oC, nisbî nem yönünden % 60-70'tir. İşte bu 
sebeple Antalya, Mersin, Adana gibi güney illerimizde yaşayan 
insanlarımız, yazın sıcaklık 40 oC’ye ve nisbî nem % 80-90’a 
yükseldi mi artık bunalmaya başlarlar ve 30 oC sıcaklık, %60 
nemi olan yayladaki yazlıklarına taşınmak için can atarlar.  
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Yeri gelmişken size bir fıkra anlatayım.  

Yaz gelip sıcaklar başlayınca Nasrettin Hoca sıcaktan bunalır 
ve etrafındakilere şikâyetçi olur. O zaman çevresindekiler derler 
ki "Yahu Hoca, sen nasıl bir adamsın, kış geliyor kıştan şikâyet 
ediyorsun, yaz geliyor yazdan şikâyet ediyorsun?!..” Hoca hemen 
cevabı yapıştırır: "Bahara bir şey dedik mi?"  

Hocamız veli kişi. Rıza makamındaki adam halinden şikâyetçi 
olur mu? Bu, sözün gelişi. Biz, içinde mizah bulduğumuz her 
nükteyi ona atfediyoruz. Aslını bilmeyiz. Ama aslı ne olursa 
olsun bu fıkrada ifade edilen bir gerçek var. O da bahar aylarının 
insanların yaşama optimumlarına uygun olduğu ve bu sebeple 
insanların bahar aylarını daha çok sevdiği.  

 
     Canlıları mutlu ve mutsuz eden şartlar   

İşte her canlı türü, kendisi için optimum olan bu noktayı 
yakaladığında o canlı türünün yüzü gülmeye başlar. Neşesi 
yerine gelir. Bütün bireyleri cıvıl cıvıl olur. Her birinin iştahları 
açılır. Beslenmeleri iyileşir. Hızla irileşip görkemli bir hal alırlar. 
Renkleri parlak ve canlı bir durum alır. Üremeleri süratlenir. 
Populasyonları hızla çoğalmaya başlar.  

Bu noktadan uzaklaşıldığı zaman da tam tersi bir durum 
olur. O canlı türünün bütün bireyleri tedirginleşmeye başlar. 
Bu tedirginlik zamanla sıkıntılara, daha ileri dönemde de 
stres ve bunalımlara dönüşür. Fertlerin neşesi kaybolur. 
Hareketleri yavaşlar. Renkleri donuklaşır. İştahları kaybolur. 
Beslenmeleri bozulur. Bireyler, zayıflayıp cılızlaşmaya başlar. 
Üreme düşer. Populasyon yavaş yavaş azalmaya başlar. 
Maksimum ve minimum yaşama sınırlarına yaklaşıldıkça da 
o tür için tehlike çanları çalmaya başlar.  
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Sevgili yavrularım,  

Bir ekosistem içindeki canlıların yaşama faktörleri yönün-
den bütün gereksinmeleri, ekosistem tarafından sağlanır. Ulu 
Rabbim, tertip ve düzenini böyle kurmuştur.  

Ekosistemin yaşama faktörleri bakımından belli bir 
zaman dilimindeki durumuna "ekosistemin şartları" veya 
"yaşama şartları" denir. Bunlar her faktör için ölçülebilen belli 
değerlerle ifade edilir.  

Ancak ekosistemin şartlarını değerlendirmede çoğu kez diğer 
etkenler fazla dikkate alınmayıp yalnız meteorolojik veriler, 
bütün ülkeler tarafından, düzenli şekilde tespit edilmektedir. 
Çünkü çok kere meteorolojik veriler, diğerleri için de belirleyici 
olmaktadır. Meselâ yağış bol oldu ise o yıl su ve besin bollaşacak 
ve ekosistemdeki bütün canlılar için daha mutlu bir yıl olacaktır.  

 
     Ekosistemin değişen şartları   

Sevgili yavrularım,  

Ekosistemin kendisi gibi şartları da dinamik bir yapıya 
sahiptir ve durmadan değişir. Bu değişiklik hem mevsimden 
mevsime zaman içinde, hem de aynı zaman dilimi içinde yöreden 
yöreye mekân içinde olur.  

Bu çeşitlenme ise canlı türleri için bazı zaman ve bazı 
yerlerde sıkıntı ve bunalım şartları oluştururken diğer bazı zaman 
ve bazı yerlerde optimum gelişme şartları sağlar. Bu da bazı 
zaman ve yerlerde bitme noktasına gelen bu türlerin, 
optimum şartların oluştuğu diğer bazı zaman ve bazı 
yerlerde yeniden hayat bulmalarına, gelişip serpilmelerine ve 
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ekosistem içindeki yerlerini yeniden almalarına imkân 
sağlar.  

Ayrıca, daha önce de bir nebze söz ettiğim gibi, bütün canlı 
türleri, Rabbimizin sonsuz merhameti, lûtuf ve ihsanıyla, ilâhi 
program içinde, hayatlarının ve türlerinin devamını 
sağlayacak bir takım mükemmel mekanizmalarla 
donatılmışlardır. Kışa girerken birçok hayvanın tüy 
değiştirmeleri, deri altındaki koruyucu yağ tabakalarının 
kalınlaşması, bazı ağaçların yaprak hücrelerinin kofullarında 
şeker ve antosiyan birikmesi, soğukların daha da artması halinde 
yaprakların dökülmesi, bazı fungusların dayanıklı kışlama 
birimleri oluşturması, bunların tipik örneklerinden birkaçıdır.  

 
     Ekosistemin değişen şartlarına uyum   

Yavrularım,  

İşte canlı türlerinin, ekosistemin durmadan değişen 
şartları ile, kendi yaşama gereksinmeleri arasında bir etkile-
şim dengesi kurmalarına "çevreye uyum" denir.  

Canlı türlerinin, içinde yaşadıkları çevre içinde, her zaman 
kendi optimumlarına uygun şartları bulmalarının mümkün 
olamayacağı gerçeği dikkate alındığında, bu çevrelerine uyma 
özelliklerinin, kendi mutluluklarının ve hayatta kalmalarının 
anahtarı olduğu kolayca anlaşılır.  

Yani kısaca her canlı, içinde yaşadığı çevreye uyum sağla-
yabildiği sürece mutludur. Bu uyum herhangi bir sebeple 
bozulursa, o canlı için, sıkıntı, stres ve bunalımlar başlar. 
Sonuçta ölüme kadar varan, yaşama düzensizlikleri, yaşama 
bozuklukları ortaya çıkar.  
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     Uyum mekanizmaları   

Sizlere, Allahü Tealâ'nın, uyum için, canlıları çeşitli 
mekanizmalarla donattığını söylemiştim.  

Bitkiler, uyum için, genellikle, önceden kendi 
bünyelerinde programlanmış bulunan "biyolojik" 
mekanizmaları kullanır. Şartlar kötüleşince çiçeklenmenin 
artması, susuzluk durumlarında kök oluşumunun hızlanması gibi.  

Hayvanlar da bu biyolojik mekanizmaları kullanmakla 
birlikte, ek olarak, psikolojik veya duygusal mekanizmaları da 
kullanırlar. Bir köpeğin kendisine yiyecek veren sahibini tanıyıp 
ona bağlılık göstermesi ya da bir kedinin, kendisini taşlayan 
çocukları tanıyıp onları görür görmez kaçmaya başlaması gibi.  

İnsanlar ise biyolojik ve psikolojik mekanizmaları 
kullandıkları gibi ayrıca akli mekanizmaları da kullanırlar. 
Meselâ çok soğuk ve çok sıcak şartlara dayanmak için klima 
yapmaları gibi.  

Sadece insan türüne mahsus olan bu üçüncü uyum 
mekanizması, Rabbimizin yalnız biz insanlara ihsan ettiği çok 
ileri bir uyum mekanizmasıdır ki o sayede insan oğlu 
kutuplardan çöllere kadar dünya üzerinde pek aşırı şartlara sahip 
ekosistemlerde bile yüzyıllardan beri yaşamasını sürdürebil-
miştir. O sayede hâlâ dünyanın dört bir yanında en güç şartlarda 
bile yaşayabilmektedir.  

İnsanların yüksek ahlâk ve olgunluğu yakalamış 
seçkinleri ise, biyolojik, duygusal ve aklî mekanizmaları 
kullandıkları gibi, ayrıca yüksek ahlâkî mekanizmaları da 
kullanırlar. Bütün olayların, ilâhi programın sahibi tarafından ve 
o programa göre yaratıldığını bilerek afetler ve musibetler 
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karşısında sabretmek, olayları tevekkülle karşılamak, diğer 
insanlara ve bütün yaratıklara karşı merhamet ve muhabbet 
göstererek onlara yardım etmek gibi.  

 
     Uyum mekanizmalarının en gelişmişi   

Bu da uyum mekanizmalarının en gelişmişi olup bundan 
yalnızca Rabbimizin seçkin kulları ve onların sayesinde bu 
yüksek ahlâki nitelikleri kazanmış olan insanlar faydalana-
bilmektedir. Ve bu sayede insanlık, sabır, hoşgörü, sevecenlik, 
yardımseverlik, dayanışma gibi yüksek ahlaki değerlerle 
mutlu bir yaşama düzeni kurarak birçok sıkıntılarını kolayca 
çözümleyebilmektedir.  

Sevgili yavrularım,  

Uyumun bu en gelişmiş seviyesini yakaladığınız zaman, 
hem fizik ve hem de sosyal çevrenize intibakınızın ve 
dolayısıyla dünya bahtiyarlığınızın tamam olduğunu görecek 
ve mutluluğun sırrının "güzel ahlâk" ve "olgunluk"ta 
olduğunun farkına varacaksınız. Ve binaenaleyh mutlulu-
ğunuzu başka insanlarda, başka şeylerde ve başka yerlerde 
aramaktan vazgeçip kendinize yöneleceksiniz. Her güzel şeyin 
sırrının kendinizde olduğunun bilincine varacak ve Aşık 
Veysel'in,  

"Güzelliğin beş para etmez,  Şu bendeki aşk olmasa."  

mısralarının anlamını daha iyi kavrayacaksınız.  

Allah (c.c.), sizleri, o huzur ve mutluluk noktasına ulaşan 
bahtiyar kullarından eylesin.  

27.02.1999 11:43  
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[1] KARACA, İ., 1977. Fitobakteriyoloji ve Bakteriyel Hastalıklar, s.84. E.Ü. Ziraat 
Fakültesi Yayınları, No: 294, İzmir.  
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Güzel ahlâk 

Canlı türlerinin bahtiyarlıklarının ve mutluluklarının 
temelinde fizik ve sosyal çevrelerine başarılı şekilde uyumla-
rının, o çevrenin fonksiyonel tabii bir unsuru olmalarının, bir 
başka ifade ile, içinde bulundukları çevre ile başarılı bir şekilde 
bütünleşmelerinin yattığını; insan türü için de bunun başarı 
sırrının güzel ahlâkta olduğunu belirtmiştim.  

Değerli yavrularım,  

Ekosistem içinde, insan türü, diğer binlerce canlı türü 
içinde sıradan bir tür olmayıp o, ayrıcalıkları olan ve Rabbi-
mizin,  

"Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" [Bakara, 30] ve  

"And olsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların 
karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları 
rızıklandırdık, yaratıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık." 
[İsra, 70]  

güzel sözlerinin muhatabı olan bir türdür.  

 
     İnsanın çevresi basit bir fizik ve biyolojik çevre değildir   

Onun çevresi de sıradan bir fizik ve biyolojik çevre 
değildir. Duygusal, düşünsel, felsefi, sanatsal ve kültürel 
özellikleri olan psiko-sosyolojik bir çevredir. Dolayısıyla 
içinde bulunduğu ekosistem veya çevre ile olan karşılıklı 
etkileşimi de sıradan basit bir fiziki, kimyasal ve biyolojik 
etkileşim değildir. Bu etkileşim fiziki, biyolojik etkenler yanında 
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duygusal ve düşünsel birçok psiko-sosyolojik faktörleri de 
kapsayan karmaşık bir etkileşimdir.  

Genellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarda belli 
etkiler, belli tepki ve sonuçlar ortaya çıkardığı halde, psiko-
sosyolojik olaylarda, aynı etkiler, farklı kişiler ve gruplar 
üzerinde farklı tepkiler doğurur.  

Örnek olarak, varsayalım ki bir salonda oturup sohbet 
ediyorsunuz. "Geçenlerde Fevzi Beyi gördüm" diye söze 
başlayarak komşunuz Fevzi Beyle ilgili yakın geçmişteki bir 
anınızı anlatıyorsanız, Fevzi Beyden bazı iyilikler görmüş birisi, 
onun iyi bir insan olduğundan söz ettiği halde, ondan çıkarları 
zedelenmiş bir başkası "Boş ver o rezil herifi, şöyle şöyle yaptı 
da beni mahvetti." diye bir tepki gösterebilir.  

Ya da bir miting meydanında nutuk çeken bir kişinin sözleri, 
bazılarının hoşuna gittiği için büyük alkışlar aldığı halde, bir 
başka grubun görüşlerine ters düştüğü için, o grup, o 
konuşmacıya koskoca bir "yuuuuhhh" çekebilir.  

Böylece bazılarına “iyi” gelen bir şey, diğer bir kısmına 
“kötü” gelebilir.  

 
     "İyi" ve "Kötü" kavramlarının objektif ölçüleri   

Bütün bunlar "iyi" ve "kötü" kavramlarının fevkalâde göreceli 
olduğunu göstermektedir. Peki bu kavramların objektif 
ölçüleri yok mudur? Elbette vardır, sevgili yavrularım. İnsan 
davranışlarının hak, gerçek ve doğru anlamda “iyi” ve 
“kötü” olan objektif ölçülerini bize Rabbimiz yani "terbiye 
edicimiz" olan yüce Allah bildirmiştir. İyi olanlar helâl 
kılınmış, yapılması emredilmiş, kötü olanlar haram kılınmış, 
yapılması yasaklanmıştır. Peki kötü olanları, yapmayın 
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denilenleri yaparsak ne olur? Cevabı gayet basittir.. Fert olarak 
ve toplum olarak kötü sonuçlarla karşılaşırız. Şöyle gazete 
sayfalarına bir göz atınız. Sadece alkol yasağına uyulmaması 
yüzünden, alkole dayalı geçimsizlik sebebiyle ne yuvalar 
yıkılıyor, alkol yüzünden meydana gelen korkunç kazalarda ne 
canlar gidiyor. Her birimiz yüreklerimiz ağzımıza gelerek ibretle 
seyrediyoruz.  

Sevgili yavrularım,  

Rabbimiz, sonsuz merhameti ile, bizlere yalnızca iyi ve kötü 
şeyleri, iyi ve kötü davranışları bildirmek ve öğretmekle 
kalmamış, bizlere, onları bizzat kendi üzerlerinde yaşayan 
mükemmel insan örnekleri de göndermiştir. Bunların en 
sonuncusu da sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa 
(s.a.v.) efendimizdir.  

O, gelip geçmiş insanların en akıllısı, en arifi olduğu gibi, 
aynı zamanda gelip geçmiş bütün insanların ahlâken de en 
üstünüdür.  

Ulu Rabbimiz, kalblerimizin aydınlığı yüce Kitap’ında, 
sevgili Peygamberi için  

"Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin." [Kalem, 4] 
buyuruyor.  

Hz. Ayşe validemize Peygamberimizin ahlâkından 
sorulduğunda "O'nun ahlâkı, Kur'an ahlâkı idi" cevabını 
vermiştir. Bunun anlamı, O, Kur'an-ı Kerimde Allahü Tealâ’nın 
yasakladığı, haram kıldığı işlerden uzak durur, helâl kıldığı, 
buyurduğu şeyleri yapardı, demektir.  

     "İyi" ve "Kötü" ahlâk   
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Rabbimizin haram kıldığı, yasakladığı şeylerden uzak 
durup helâl kıldığı ve buyurduğu şeyleri yapmaya "güzel 
ahlâk", bunun tersini yapmaya, yani yasaklanan ve haram 
kılınan şeyleri yapıp buyrulan şeyleri yapmamaya da "kötü 
ahlâk" denir. İnsan kötü ahlâk sahibi olmamalıdır.  

Yavrularım,  

İnsan, yasaklanan işlerden uzak durup buyrulanları 
yapmakla, şeklen görünüşte güzel ahlâk sahibi olur ise de 
eğer bu davranış şekilleri kalbi bir meleke haline gelmezse, 
kötü ve uygunsuz ortamlarda, tekrar kötü şeyler yapabilir. 
Gençlik yıllarımda, çevresinde güzel ahlâkıyla tanınan bir 
öğrencinin, Avrupa'ya öğrenime gittikten sonra, orada çok kötü 
şeyler yaptığını işitmiştim. Siz de bu tür durumlarla karşılaşmış 
olabilirsiniz. Bütün bunlar iyi ahlâkın kalbi bir meleke halini 
almamasından ve güçlü bir imana dayanmamasından ileri 
gelmektedir.  

"Bir Müslüman’ın her şeyden evvel kalbini temizlemesi 
lâzımdır. Çünkü kalb, bütün bedenin reisidir. Bütün uzuvlar 
kalbin emrindedir. Peygamberimiz (s.a.v.), "Dikkat edin! İnsan 
bedeninde bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, 
o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası 
kalptir!" buyurdu.  

İnsanın suretine, şekline halk denir. İnsanın kalbindeki 
kuvvete, hale, huya hulk denir. ...Hulk yani huy, kalbdeki meleke 
ve kalbdeki arzu, hal demektir. İnsanın itikadı, sözleri, 
hareketleri, hep bu kuvvetten hasıl olmaktadır."[1]  

 

Güzel ahlâk sahibi olmada kalbin önemi   



 63

Sevgili Yavrularım,  

Muhammed Hadimi hazretlerinin yukarıdaki sözleri, güzel 
ahlâk sahibi olmada kalbin önemini ortaya koymaktadır. Kalb; 
küfür, kibir, kıskançlık, tamah, kin, nefret, suizan gibi kötü 
huylardan arınıp sabır, tevazu, kanaat ve sevgi gibi iyi 
huylarla dolduğu zaman insanın davranışları kendiliğinden 
düzelir ve güzelleşir. Çevresine uyumu, insanlarla ilişkileri 
iyileşir. Herkes tarafından sevilen sayılan bir insan olur.  

Ancak güzel huyların kalbde meleke haline gelmesi, öyle 
kolay bir şey değildir. Kalbi melekeler, ancak görünür 
davranışların tekrar tekrar yapılıp alışkanlık halini 
almasıyla ortaya çıkar. Bu tıpkı bir kişinin otomobil 
kullanmasını veya daktilo makinesinde yazı yazmasını öğrenmesi 
gibidir. Kişi, bu işe ilk giriştiğinde, önce, tüm dikkatini 
toplayarak gerekli hareketleri yapmaya çalışır. Ve anlatılması zor 
olan çok büyük bir çaba harcar. Ama zaman ilerleyip bu 
davranışlar art arda tekrarlandıkça zamanla alışkanlık halini alır, 
yapılması kolaylaşır, dikkatin yerini otomasyon ve kalbi 
melekeler alır.  

Sevgili yavrularım,  

"Ahlâkı tebdil etmek, kötüsünü yok edip yerine iyisini 
getirmek mümkündür. Hadis-i şerifte, Ahlâkınızı iyileştiriniz! 
buyruldu."[1]  Sizler de ahlâkınızı iyileştirmeye çalışınız. Ve 
bunun için bıkmadan büyük bir gayret gösteriniz.  

"Birinin gündüzleri oruç tuttuğu, geceleri namaz kıldığı, fakat 
kötü huylu olduğu, dili ile komşularına, arkadaşlarına eziyet 
ettiği söylendiği zaman, Resûlullah (s.a.v.), Böyle olmak iyi 
değildir. Gideceği yer, cehennem ateşidir, buyurmuştur."[1]  

     Dinimizin amacı güzel ahlâkı tesis etmektir   
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Zaten dinimizin amacı da, insanı, nefsinin arzu ve heveslerine 
ve diğer kullara kul olmaktan çıkarıp onu Allahü Tealâ’ya kul 
yapmak; kısaca onu, ulu Yaratıcısı ve Rabbinin iradesine 
bağlamak değil midir? Yaratılışımızın gayesi, bu değil midir? 
Yüce Rabbimiz,  

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım" [Zariyat, 56] buyuruyor.  

Bu kulluk, O'na inanmak, O'na teslim olmak, O'nun haram 
kıldığı şeylerden uzak durup buyurduklarını yerine getirmek 
olduğuna göre, dinimizin amacının, güzel ahlâkın tesisi olduğu 
apaçık görülmüyor mu?  

Peygamberimiz (s.a.v.) bir Hadis-i şeriflerinde,  

"Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." 
[Beyheki] buyuruyor.  

Sevgili yavrularım,  

Bu garip ve güçsüz babanızın, sizlere yarar sağlayacağını 
umduğu bu satırları yazmaktaki amacı da, sizlerin, güzel ahlâk ve 
fazilet sahibi, salih kişiler olmanızı sağlamaya çalışmaktır.  

Allah (c.c.) sizleri ve bizleri, kalbi güzel, kendi güzel, ahlâkı 
güzel, sırat-ı müstakîm üzere bulunan salih kullarından eylesin.  

08.04.1999 22:47  

---------------------------  
[1] Ali bin Emrullah, Muhammed Hadimi, (1994). İslam Ahlâkı, 24.Baskı. Hakikat 
Ltd. Şti. yayınları, No:4, Cağaloğlu, İstanbul 
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Kötü huylarımızı belirleme 

Sevgili yavrularım,  

Sizlere ahlâkınızı iyileştirmenizi, davranışlarınızı güzel-
leştirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bu, dünya 
ve ahiret mutluluklarınızın en önemli sebeplerinden biri olacaktır 
da ondan.  

Davranışlarınız inceldiği, yumuşadığı, çevrenizdekilere karşı 
tevazu ve hoşgörünüzün arttığı, birçok kabalıkları ve kötü 
davranışları sabırla karşılayabildiğiniz, her şeye ve herkese karşı 
sevgi ve muhabbetle muamele edebildiğiniz, kalb kırmaktan 
şiddetle sakındığınız, sizleri aramayanları siz aradığınız, sizleri 
mahrum bırakanlara siz verdiğiniz, haklarınızı gasp edip sizlere 
zulmedenleri bağışlayabildiğiniz, kısacası dostluk ve muhabbeti 
dünya çıkarlarına değil de Allah rızasına dayanan, adil, cömert, 
her yerde hakkı ve hakkaniyeti savunan, az fakat öz konuşan ve 
ağzın-dan hep hayır sözler çıkan, doğru sözlü, hilm ve rıfk sahibi 
tam bir çelebi olduğunuz zaman çevrenizdeki herkesin sizlere 
karşı davranışları değişecek, herkes tarafından sevilip sayılacak 
ve herkes tarafından birlikte bulunulmaktan zevk alınan, 
kendisine güvenilen, arkadaşlık ve dostluğundan memnun 
kalınan, öldükten sonra da daima hayır dua ile yad edilen bir 
insan olacaksınız.  

Yavrularım, nefsinin arzu ve isteklerini bir yana itip birçok 
keyf ve zevklerinden feragat ederek yalnızca Allah rızası için 
birçok sıkıntıya katlanmak suretiyle herkese iyilik yapmaya 
çalışan, herkese iyi davranan ve herkesin hayır duasını almış 
güzel ahlâk sahibi bir kul, elbette, ahirette de Rabbinin rahmet ve 
merhametine mazhar olacaktır.  
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   İşe nereden başlayacaksınız?   

Güzel ahlâk sahibi olmayı arzuluyorsunuz. Ama işe nereden 
başlayacaksınız? Bunu nasıl, hangi yöntemlerle başaracaksınız?  

Sevgili yavrularım,  

Şu yarım asrı aşkın ömründe gördüm ki güzel ahlâkın 
önündeki en önemli engel, küfr ve kibirdir.  

Küfr, hakkı örtmek, hakkı, hakikati kabul etmemek; kibir, 
kendini herkesten üstün görmektir.  

Şimdiye kadar, kalbinde bu iki hastalık olup da güzel ahlâk 
sahibi olan hiç kimseye rastlamadım. Onun için eğer güzel 
ahlâk sahibi olmak istiyorsanız, önce, en büyük gerçek olan 
Rabbinizi ve O'nun peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği her 
şeyi olduğu gibi kabul etmeli, Rabbinize teslim olmalı, O'nun 
iradesine tabi olmalı, ve sonra da ne kadar iyi ve mükemmel 
olursanız olun kendinizi daima kusurlu ve eksik görmelisiniz. 
Bunların her ikisi de, burnu daima kaf dağında olan azgın 
nefsinize çok ağır gelir. Onun için Allahü Tealâ’nın lûtuf, yardım 
ve ihsanına mazhar olanlardan başkası bunları başaramaz. İşte bu 
sebeple daima nefsinize karşı Rabbinizden yardım isteyiniz. 
Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz bile, Allahü Tealâ’nın habibi 
olduğu ve bütün günahlardan korunduğu halde "Ya Rabbi, beni, 
bir an dahi olsa nefsimin eline bırakma!" diye dua etmiştir.  

Allahü Tealâ duaları kabul edicidir ve hulûs-i kalble yapılan 
yakarışlara yardımı çok çabuk ulaşır.  

"İman"ımızı din bilginlerimizin bildirdikleri şekilde düzeltip 
kibri kalbden sildikten sonra, yani bir çocuk bile söylese 
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kusurunuzu kabul eder duruma geldikten sonra, sıra "ilim"e, 
yani iyiyi kötüyü öğrenmeye gelir.  

 
 “İyi” ve “kötü” konusunda tek ölçü   

Sevgili yavrularım,  

“İyi” ve “kötü” konusunda kabul edilecek tek ölçü, Rabbi-
miz Allahü zü'l-celâl ve O'nun şanlı peygamberi Muhammed 
Mustafa aleyhisselâmın bildirdikleridir.  

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki eğriler doğrular birbirine 
karışmış, birçok büyük günahlar her gün birçok kişi tarafından 
işlene işlene sanki gayet normal ve olağan bir şeymiş gibi 
görülmeye başlanmıştır.  

Yeri gelmişken burada hemen bir uyarıda bulunmak 
istiyorum. Devletimizi yöneten büyüklerimiz, aziz milletimizin 
ahlâkı konusunda daha duyarlı davranmalıdırlar. Güzel ahlâk, bir 
milletin bireylerinin kişisel mutlulukları yönünden çok önemli 
olduğu gibi, toplum düzeni, devlet çarkının iyi çalışması, 
bireylerin birbirleriyle, bireylerin devletle, devletin de bireylerle 
ilişkileri yönünden de çok büyük önem taşır. O sebeple bütün 
devletlerin birinci vazifeleri, organize oldukları toplumlarda 
güzel ahlâkı tesis etmek olmalıdır. Sağduyulu devlet 
adamlarımıza bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir.  

Eğer toplumun güzel ahlâk sahibi olması ciddiye alınmaz, 
önemsenmez ve toplumu oluşturan bireyler bu yönde eğitilip her 
yerde hakkı, adaleti, gerçekleri, doğruları savunan, her zaman 
hakkaniyet üzere olan, güzel ahlâk sahibi bireyler yetiştirilmezse, 
o zaman toplumda hak hukuk denilen bir şey kalmaz, anarşi alır 
başını gider, herkes kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez 
olur, çalma çırpma, rüşvet, adam kayırma olağan bir hal alır. 
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Toplumun dürüst insanlarına ahmak gözüyle bakılır. Devlet 
bütün enerjisini kötülükleri önlemeye harcar ama rüşvet, iltimas 
gibi kötü hastalıklar kendi bünyesini de sardığı için bir türlü bunu 
başaramaz. Haksızlıklar arttıkça toplumdaki karışıklıklar ve 
sıkıntılar da o kadar artar.  

 
 Allah'ın ipine sarılmaya daha çok ihtiyacımız var   

Sevgili yavrularım, böyle fitne, fücur zamanlarında daha çok 
ilim öğrenmeye, daha çok hak yol üzere olmaya ve daha çok 
Allahü Tealâ’nın ipine sarılmaya ihtiyaç vardır. Böyle 
zamanlarda birbirimize daha çok hakkı ve sabrı tavsiye 
etmeliyiz. “O böyle yapıyor ben niye yapmamayım” gibi yanlış 
bir hükümle kötülüklerin peşine takılıp gitmemeliyiz. Bu cahil 
insanların yoludur.  

Tekrar ediyorum, iyi belli, kötü bellidir. Her şey açık 
seçiktir. Tereddüde düşmeye gerek yoktur. Rabbimizin 
haram kıldığı, yasakladığı her şey kötü, Rabbimizin helâl 
kıldığı ve yapın diye buyurduğu her şey iyidir. Arada şüpheli 
şeyler vardır ki bunlardan da uzak durmak Peygamberi-
mizin buyruğudur.  

Bizlere düşen görev, ilmihal kitaplarından, fıkıh kitapla-
rından bunları öğrenmek ve haram kılınan şeylerden uzak 
durmak, emr edilenleri yapmaktır.  

Babanız olarak benim sizlere tavsiyem, mealiyle birlikte 
Kur'an-ı kerimden veya ehli sünnet bilginlerinin yazdığı ilmihal 
ve fıkıh kitaplarından her gün en az bir iki sayfa okumayı 
vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmenizdir. Ancak son 
zamanlarda Mısır, Libya, Suriye gibi Arap ülkelerinde dini 
kendilerine göre yorumlayan mezhepsiz bir topluluk türemiştir ki 
bunlardan uzak durunuz. Bunların birçok kitapları Türkçe'ye de 
çevrilmiş ve taraftar bulmuştur. Genç yaşlarınızdan başlayarak 
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kendinize gerekli olan konularda yeterli dini bilgileri 
edinmezseniz, özellikle İslâm fıkhını iyi öğrenmezseniz, 
sonradan benim gibi çok pişman olur ve neden bu bilgileri 
gençliğimde edinmedim diye çok hayıflanırsınız.  

 
Ahlâkımızı iyileştirmede üçüncü adım:  Kusurlarımızın tespiti   

Ahlâkımızı iyileştirmede üçüncü adım, kendi kusurlarımızı, 
kötü huy ve davranışlarımızı tespit ederek bunları yok 
etmektir.  

Bunun en kısa yolu, kendi davranışlarımızı devamlı 
dikkat ve müşahede altında bulundurarak kötü olanları 
tespit etmektir.  

Ancak genellikle kötü huylarımızın çoğu, nefsimizin bir 
türlü doymak bilmeyen heva ve arzularından, bir türlü tatmin 
edilemeyen sonsuz ihtiraslarından kaynaklandığından, bu olay, 
çok kere, nefsimizin hoşuna gitmez. Ve çoğu kez bu kötü 
huylarımızı bize iyi gösterebilmek için bin türlü mazeret 
arar.  

Meselâ kaba ve sert sözleriyle karşısındakilerin kalblerini 
kıran bir insanızdır. Ve bunun da farkına varmışızdır. Nefsimiz 
hemen mazeret bulur: "Sen doğru sözlü bir kişisin de ondan", 
der. Aslında bu, nefsin kibrinden başka bir şey değildir. Doğru 
sözü, insanların kalblerini kırmadan söyle-menin başka yolu yok 
mudur?  

Onun için, bu tespitleri yaparken nefsimizin oyununa 
gelmemeli, kendimize karşı acımasız olmalı, hak ve gerçek ne ise 
onu ortaya koymalıdır.  
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    Kusurlarımızı, hatalı davranışlarımızı, dostlarımıza sormalı   

Bir başka yol, kendi kusurlarımızı, hatalı davranışları-
mızı, dostlarımıza sorarak öğrenmektir.  

Ben bu yolu gençliğimde çok denedim. Ve gördüm ki, 
insanların çoğu, hatalarının, kusurlarının söylenmesinden 
hoşlanmayıp bu tür tenkidleri sert bir tepki ile karşıladık-
larından, herhangi bir arkadaşınıza veya dostunuza kusurlarınızı 
ve kötü huylarınızı sorduğunuz zaman, bu sorunuzu tedirginlikle 
karşılıyor ve cevaplamak istemiyor. Ancak ısrar ederseniz 
ağzından birkaç kelime alabiliyorsunuz.  

Bu yöntemin bir başka mahzuru da şu: Genellikle insanlar 
sevdikleri dost ve arkadaşlarının kusurlarını göremiyorlar. 
Düşman bildikleri ve nefret ettikleri kişilerin en küçük bir 
hatasını bile gözlerinde büyütüp eleştirdikleri halde, sevdikleri 
kişilerin hatalarının ya farkına varmıyorlar veya farkına varsalar 
bile onu çok önemsiz görüp hoşgörü ile karşılıyorlar. Mevlâna 
Celâleddin-i Rumi hazretleri boşuna dememiş sevgi ile bakır 
altın olur, diye 

 
Düşmanlarımızın tenkid ve suçlamalarına dikkat etmeli   

Kusurlarımızı öğrenmede bir başka yol, düşmanlarımızın 
sözlerine, tenkid ve suçlamalarına dikkat etmek, bunlardan 
kendimize pay çıkarmaktır.  

Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek imanın 
gereğidir ve imanın en önemli belirtilerinden birisidir. Bunun 
dışında nefsi için insanlara düşmanlık beslemek, kötü huylardan 
olup iyi bir Müslüman’a yakışmaz. Düşmanlığın sebebi, 
genellikle, çıkarlarının zarar görmesi, hasetlik, çekememezlik, 
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kendisine şeref ve onurunu zedeleyici, kalb kırıcı sözler 
söylenmesi gibi şeylerdir. İyi bir Müslüman genellikle insanlara 
adaletle muamele edip zarar vermediğinden ve herkese değer 
verip iyi davrandığından, genellikle dostları çok, düşmanları ise 
yok denecek kadar azdır. Bunların düşmanlıkları da çoğu kere 
kıskançlık, çekememezlik gibi sebeplerden ileri gelir.  

Her ne sebeple olursa olsun, genellikle insanlar, yukarıda da 
belirttiğim gibi, kalben muhabbet duymadıkları, nefret ettiklerin 
kişilerin en küçük bir kusurlarını bile araştırıp bularak ve bunları 
her fırsatta ortaya dökerek karşısındakini küçük düşürmeye 
çalışırlar.  

Sevgili yavrularım,  

Çoğu kişiler, bu kusurlarının ortaya konulmasına dayana-
mayıp hemen tepki gösterirler. Siz böyle olmayınız. 
Düşmanlarınızın tenkid ve suçlamalarını, sizlerin kendi 
kusurlarınızı öğrenmenize yardımcı olan birer araç, birer lûtuf ve 
ihsan olarak algılayınız. Ve karşınızdaki muhatabınıza kızmak 
yerine ona teşekkür ediniz. Böylece aynı zamanda onun 
dostluğunu da kazanmış olursunuz ki iki kazancınız birden olur. 
Çünkü kişi için bin dost az, bir düşman çoktur. 

 

Başkalarının kötü davranışlarından kendimize pay çıkarmalı   

Kötü huylarımızı belirlemenin bir diğer yolu, başkalarının 
davranışlarını dikkatle izlemek, onlarda gördüğümüz ve 
hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz kötü huy ve 
davranışları kendimizde aramaktır. Buna kısaca, edebi, 
edepsizden öğrenmek denir.  

Sevgili yavrularım,  
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Bu yöntemlerden herhangi birisi ile kusurlarımızı, kötü huy 
ve davranışlarımızı belirledikten sonra sıra onların tedavilerine 
gelir ki işte bu zor iştir. Onun için ben, onu, Allahü Tealâ nasip 
ederse, sonraki bölümlerde sizlere anlatmaya çalışacağım.  

Rabbim sizleri, kendini bilen, kötü huylarının farkında olup 
onları iyileştirme çabası içinde olan salih kullarından eylesin. 
Amin.  

14.04.1999 19:57  
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Murakabe 

Sevgili yavrularım,  

Kötü huylarımızın tedavisine geçmeden önce iki konu 
üzerinde durmakta önemli yarar görüyorum.  

Bunlardan birisi, iyi de olsa, kötü de olsa, insanın kendi 
davranışlarının farkında olmasıdır ki bu bir bakıma insanın 
kendini bilmesidir.  

 
 Kendi kendini denetim   

Bunun için en kestirme yol, insanın, kendi davranışlarının iyi 
bir gözlemcisi olmasıdır. İnsanın kendi kalbini, nefsini, hal ve 
hareketlerini daima denetim ve kontrol altında tutmasına 
tasavvuf terminolojisinde "murakabe" denir ki kişinin kendi 
kendini terbiye etmesinde çok önemli bir yer tutar. Böylece insan 
zamanla her davranışını, ağzından çıkan her sözü, hatta 
kalbinden geçen her düşünceyi kontrol altında tutmayı bir 
alışkanlık haline getirir. Kendi kendine bir denetim 
mekanizması oluşturur. Zaman içerisinde bu denetim 
mekanizması öyle bir otomasyon kazanır ki herhangi bir davranış 
için kalbde nefsinden ileri gelen kötü bir arzu uyanır uyanmaz, 
aklı devreye girerek önceden edindiği fıkıh bilgilerinin ışığında, 
o davranışın iyi mi, ya da kötü mü olacağına karar verir. İyi ise 
yapar. Kötü ise vazgeçer.  

Böyle kendi hareketlerinin bilincinde olmayan kişilere 
halk dilinde "kendini bilmez" denir. Kendini bilmemek bir 
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irfan eksikliğidir. Çünkü kendi davranışlarını denetim altında 
tutamayan, hareketlerindeki nefsinin payını bir türlü idrak 
edemez. Nefsinin heva ve isteklerinin idrakinde olmayan da, 
Rabbinin rahmet ve güzelliklerinin idrakinde olamaz. Kalbindeki 
gurur, kibir, kıskançlık, kindarlık gibi nefsi sıfatların farkında 
olmayan bir insan, bunların farkına varmadıkça ve onları yok 
etmedikçe, onların örttüğü rahmet tecellilerini görmekten 
mahrum kalır.  

Sevgili yavrularım,  

İşte bu sebeple insan, önce, sözlerinin, davranışlarının, hal 
ve hareketlerinin, gönlündeki arzu ve isteklerinin, yani 
kısaca kalbinde olup bitenlerin iyi bir gözlemcisi olmalı ve 
kendini çok iyi tanımalıdır.  

Ben burada, sizlere yardımcı olması yönünden, din bü-
yüklerimizin verdikleri bilgilere dayanarak, kalbimize gelen 
düşüncelerle ilgili olarak bazı ipuçları vermek istiyorum.  

 

 Kalbe gelen düşünceler   

Kalbimize Rabbimizden gelen rahmanî düşünceler, 
genellikle Rabbimizin ve O'nun sevgili elçisinin buyruklarına 
uygun olup bunlar genellikle kalbe bir huzur ve ferahlık 
duygusu veren düşüncelerdir. Bunlar kalbi işgal ettikleri zaman 
kalbde anlatılması zor büyük bir manevî haz duyulur. Bununla 
birlikte, bu düşünceler çoğu zaman nefsimizin arzu ve isteklerine 
ters düştüğünden uygulanmaları, nefse çok ağır gelir. Nefis, 
bunları yapmak istemez. Bununla birlikte kişi nefsinin isteklerini 
bir yana iterek bunları uygularsa, kalbinde, Rabbine ve O'nun 
sevgili elçisine karşı bir yakınlık (ünsiyet) ve sevgi (muhabbet) 
hasıl olur.  
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Genellikle bu rahmani düşüncelerin hemen ardından 
ortaya çıkan ve bu rahmani düşüncelerin uygulanmasına 
engel olan bazı düşünceler vardır ki sonradan ortaya çıkan bu 
düşünceler, şeytanî düşünceler olup tamamen iblisin 
vesvesesidir. Meselâ namaz vakti gelmiş ve ezan okunmaya 
başlamıştır. Hemen işi bırakıp namazı kılmayı düşünürsünüz. 
Fakat sonradan zihninize bir düşünce daha gelir. "Yahu şu iş 
yarım kalmasın. Şu işi çabucak bitirivereyim de namazımı ondan 
sonra kılayım" diye düşünürsünüz. Bir de bakarsınız ki o işin 
içinden yeni işler çıkmış ve namaz vakti gelip geçivermiş. Ya da 
bir yardım kampanyası için yardım toplanıyordur. Yardımda 
bulunmak üzere niyetlenir ve o tarafa yönelirsiniz. Fakat hemen 
ardından aklınıza, "Bak, herkes bir sürü yardımda bulundu, sen 
vermesen de olur" diye bir düşünce gelir. Bu düşünceyi 
kafanızdan atar ve yardım için tekrar yönelirsiniz, bu defa da, 
"Bak, çoluk çocuğunun bir sürü ihtiyacı varken oraya buraya 
para sarf etmen doğru mu?" gibi düşünceler gelir. İşte hayırlı bir 
işe niyetlendikten sonra, sonradan akla gelen bu düşünceler hep 
iblisin vesveseleridir. Ve iblis, hayırlı bir işe engel olmak için bin 
türlü mazeret teklif eder.  

Bir de dinimizin buyruklarına ters olduğu halde insanın 
kalbine yerleşip de kişinin bir türlü kalbinden uzaklaştıra-
madığı ve insana o işi yaptırana kadar kalbi korkunç bir baskı 
altında tutan pek şiddetli arzular şeklinde beliren düşünceler 
vardır ki bunlar da nefsimizin heva ve isteklerinden 
kaynaklanan nefsanî düşüncelerdir. Bunlara, ancak nefislerini 
terbiye etmiş çok az insan karşı koyabilir. Birçok insan da bu 
nefsanî düşüncelerin peşine takılarak helâk olur gider.  

Nefis, akılsızdır. Ve her isteği, kendi zararınadır. Onun için 
kişi, nefsinin, başa çıkılamaz arzularına karşı, daima Rabbinden 
yardım istemeli ve "Ya Rabbi, nefsime karşı bana yardım et!" 
diye dua etmelidir. Bu güçsüz babanız, özellikle, bu nefsanî 
arzuların kalbi tamamen kontrol altına aldığı zamanlarda, 
Allahü Tealâ’nın hatırlanması ve samimiyetle O'ndan 
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yardım istenmesi durumunda, bu yardımın çok çabuk 
ulaştığını ve anında nefsin o pek şiddetli arzularına karşı 
kalbde bir soğukluk hasıl olduğunu birçok defalar gözlemiş 
bulunuyorum. Siz de öyle yapınız. Allahü zü'l-celâlin 
hatırlanması, her zaman, birçok ahlâki dertlerin en önemli 
devasıdır. Ve tasavvufun en önemli eğitim yöntemlerinden 
birisidir. Ne var ki, kalbi, dünya sevgisinin ve nefsin heva ve 
arzularının kapladığı bir zamanda da bunu başarmak çok zor bir 
iştir. Kalbi bu gafletten, ancak, dikkatli ve çetin bir kalb ve nefis 
eğitimi kurtarır. İşte tasavvuf kurumlarının da yapmaya çalıştığı, 
budur.  

  
Kalb ve nefis terbiyesini başarıncaya kadar...  

Sevgili yavrularım,  

İşte insan, önce, kalbine gelen düşünceleri ayırt etmesini, 
onları tanımasını, onları denetim (murakabe) altına almasını 
öğrenmeli, sonra da bunların kaynaklarını esas alarak, bunları 
uygulamak hususunda, kendisine "evet" veya "hayır" demesini 
bilmelidir. Kişi buna gençlik yıllarında başlarsa, bir süre sonra, 
kalb ve nefis terbiyesini başarıyla sonuçlandırır.  

Sizlere tavsiyem, yukarıda yazdığım kriterleri esas alarak 
kalbiniz ve ona dayalı olarak da hal ve hareketleriniz üzerinde iyi 
bir denetim mekanizması kurmayı başarıncaya kadar bunu tekrar 
tekrar denemenizdir. Bunu başarırsanız güzel ahlâk ve edebinizin 
oluşmasındaki en önemli adımı atmış, en önemli aşamayı geçmiş 
olursunuz. İşin bundan sonrası daha kolaydır.  

Haydi Allah (c.c.) muvaffak eyleye.  

23.04.1999 04:00  
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Alışkanlık kontrolü 

Sevgili yavrularım,  

Kötü huylarımızın tedavisine geçmeden önce üzerinde 
durmak istediğim ikinci konu alışkanlık kontrolüdür.  

Daha önce de kısmen değinmiştim. Tekrarlanan her iradi 
hareket zamanla "alışkanlık" halini alır.  

Alışkanlıklar, bir bakıma, kişiliğimizin yapı taşları 
durumundandır. Biz, birçok dostumuzu, tipik alışkanlıklarıyla 
tanır, onları, diğer insanlardan o alışkanlıklarıyla ayırt ederiz. 
Bazı arkadaşlarımızın adı anıldığında, onu lavabonun başında 
köpürte köpürte dişlerini fırçalarken görür gibi oluruz. Bazıları 
anıldığında, beynimizde hemen, ağzında sigara veya piposu ile 
bir siluet oluşur. Diğer bazılarında, alnında belirmiş dikine 
çizgileriyle düşünen, tefekkür eden bir adam görüntüsü gelir 
gözlerimizin önüne. Bazılarını da hep meyhanede kafa çekerken 
hatırlarız. Bunlar hep onların tekrarlana tekrarlana alışkanlık 
haline gelmiş ve artık karakterlerinin bir parçası olmuş 
davranışlarıdır.  

 
 Alışkanlıkların en önemli oluşum mekanizması   

Pek değerli yavrularım,  

Alışkanlıkların en önemli oluşum mekanizması, 
“davranışların tekrarı”dır.  
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Genellikle iyi huyların alışkanlık halini alması daha zor 
bir olgudur ve daha çok iradi çaba gerektirir. Çünkü burada 
nefsin bir engellemesi söz konusudur. Daha önce de 
belirtmiştim sanıyorum. Nefis akılsızdır. Kendi zararına olan 
şeylerden büyük bir zevk alır ve hep kendi zararına olan şeyleri 
yapmak ister. Ve bunları helâk olup gidene kadar da yapmaktan 
bir türlü vazgeçmez. Doktoru kendisine "Sigarayı bırakmazsan 
ölürsün" dediği halde "Atın ölümü arpadan olsun" diyerek 
nefsinin sesine uyup sigara içmeye devam eden insanlarla 
karşılaşmışsınızdır muhakkak. İşte nefs-i emmare böyledir; 
kişiyi helâk edene kadar zevk aldığı işleri yapmaya devam 
eder. Buna karşılık kendi faydasına olan iyi ve yararlı işleri 
yapmak nefse çok ağır gelir. Sıkıntı verir. Bunları yapmak 
kendisine öyle büyük bir külfettir ki bir türlü yapmak istemez. 
Yaparsa bile kerhen, istemeye istemeye, zorlana zorlana yapar.  

Genel olarak nefsin heva ve arzularına, isteklerine uygun 
işler vücuda haz verir, keyf ve zevk verir. Buna karşılık 
bunlar kalbin rahmani aydınlığını yok eder. Kalbi karartır. 
Nefsin isteklerine ters düşen iyi ve hayırlı işler ise, vücuda bir 
elem ve sıkıntı verir. Buna karşılık, bunları yapınca kalbde 
bir huzur, ferahlık, aydınlık ve derin bir manevî haz 
meydana gelir.  

İşte onun için iyi ve hayırlı işlere alışmak daha zor olur ve 
daha uzun zaman alır. Buna karşılık nefsin hevasına uygun 
işlere alışmak daha kolay ve çabuk olur. Bir mecliste oturulup 
oradan buradan sohbet edilirken, dindar bir kişi "Kırk gün namaz 
kıl, bak bir daha bırakabiliyor musun?" diye bir söz atmış ortaya. 
Orada bulunup sohbeti dikkatle dinleyen bir Bektaşi babası söze 
karışmış: "Sen" demiş, "üç gün namazı bırak, bak bakalım, bir 
daha başlayabiliyor musun?" Bu fıkrada, bu gerçek, ne kadar 
güzel dile getirilmiş.  
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Alışkanlıklar, çok yönlü otomasyon mekanizmalarıdır   

Sevgili yavrularım,  

Alışkanlıkların oluş mekanizmasına bakıldığında, bu 
oluşumun çeşitli yönleri olduğu görülür.  

 
     Alışkanlıkların, psişik yönü   

Bir kere her alışkanlığın, psişik bir yönü vardır. Bir 
hareketin yapılması, başlangıçta büyük bir şuur, dikkat, 
özen, gayret ve ruhi konsantrasyon gerektirir. Vücut buna 
bayağı zorlanır. Aşırı bir dikkat yoğunlaşması ve ruhi 
konsantrasyon gerektiğinden, belli bir zaman sonra, çok belirgin 
bir yorgunluk durumu ortaya çıkar.  

Şimdi, yeni bağlama çalmaya çalışan bir meraklının 
durumunu, otomobil kullanmaya çalışan bir sürücü adayının 
durumunu, yenice yürümeye çalışan bir bebeğin durumunu, ya da 
düşe kalka bisiklet sürmesini veya paten kaymasını öğrenen bir 
çocuğun durumunu gözlerinizin önüne getirin. Başlangıçta her 
hareket için o kadar büyük bir dikkat ve özen gösterildiği halde 
yine de başarılamamaktadır. Ama zaman ilerledikçe psişik 
melekeler gelişmekte, dikkat ve şuur konsantrasyonu 
azalmakta, hareketler kolaylaşmakta ve zamanla her şey 
sanki bir bilgisayara bağlanmış gibi otomatik bir hal 
almaktadır.  

Sevgili yavrularım, işte tekrarlanan hareketlerde zamanla 
ortaya çıkan bu otomasyon ve alışma hali, aslında, 
Rabbimizin ilâhi programı içinde, bizlere sağlanan en büyük 
lûtuf ve ihsanlarından birini oluşturmaktadır. İşlerimizin, 
fazla bir dikkat gerektirmeden bu gayrışuurî şekilde gerçekleşti-
rilmesi durumu olmasa idi halimiz ne olurdu. Bu garip ve güçsüz 
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babanız, bilgisayarının başında bu satırları yazarken klavyeyi 
yeni öğrenmeye başladığı günlerde olduğu gibi, yazının her 
satırında dakikalarca uğraşmak durumunda kalsa hali ne olurdu?  

 
     Alışkanlıkların, fizyolojik yönü   

Alışkanlıkların ikinci yönü, fizyolojik'tir. Bağımlılık 
oluşturan alışkanlıklarda işin bu fizyolojik yönü, daha büyük 
bir önem taşır ve çok kere alışkanlığı vazgeçilmez bir duruma 
getiren de budur.  

Şimdi olayı daha iyi kavrayabilmeniz için size bir iki 
müşahhas örnek vermek istiyorum.  

Örneklerden biri enerji metabolizmasının aracı elemanla-
rından biri olan PP vitamini ile ilgili. Yediğimiz enerji yüklü 
besinler, glikoz gibi düşük moleküllü bileşikler halinde 
sindirilerek, damarlar yoluyla, vücudumuzun en küçük 
hücrelerine kadar ulaşırlar. Hücrelerde bu glikoz parçalanarak 
açığa çıkan enerji, ATP (Adenozin Tri Fosfat) adı verilen 
koenzime yüklenir. Bu ATP, vücudun aküsü gibidir. Enerji 
ihtiyacı olan her yere taşınarak orada vücudun enerji ihtiyacını 
karşılar.  

Şimdi bu işlerle, alışkanlıkların ne ilgisi var diyeceksiniz. 
Bakınız, ne ilgisi var!...  

 
      

Nikotin, enerji metabolizmasına müdahale eder   

Enerji oluşumu için glikozun parçalanması sırasında enerji 
yüklü elektronlar, C vitamini ve Sitokrom enzimleri yoluyla 
taşınır. Hidrojen iyonları da, FAD (Flavin Adenin Dinükleotid) 
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ve NAD (Nikotinamid Adenin Dinükleotid) denilen 
koenzimlere binerek oksijene taşınır. İşte bu koenzimler olmazsa 
vücutta enerji oluşmaz. Üşüme, stres, halsizlik, dikkat 
dağınıklığı, hafıza ve beyin fonksiyonlarında ve cinsel aktivitede 
azalma gibi durumlar meydana gelir. Bu koenzimlerin sentezinde 
B kompleksi vitaminlerinden ikisi, Riboflavin ve Nikotinamid 
öncül madde olarak kullanılır.  

Şimdi, ona buna çalım satmak için sigaraya başlayan bir 
gencin halini düşünün. Sigaranın içinde bulunan Nikotin, her 
geçen gün daha da artan dozlarda NAD'nin yapısına girerek, 
zamanla, Nikotinamid de denilen PP vitamininin 
fonksiyonlarına ortak olur. İşte sıkıntılar da bundan sonra 
başlar. Kişi, sigarayı bırakmak istediği zaman, şiddetle NAD 
koenziminin eksikliğinden ileri gelen stres halini yaşamaya 
başlar. Onun için de tekrar tekrar bırakmaya teşebbüs ettiği 
halde, sigarayı, bir türlü bırakamaz.  

 
     Sigarayı bırakmak isteyenler ne yapmalı?   

Onun için sigarayı bırakmaya teşebbüs eden kardeşlerimize 
biz, sigarayı bıraktıktan sonra hiç değilse beş on gün süreyle B 
kompleksi vitaminleri, meselâ Bemiks almalarını tavsiye 
ederiz. Ayrıca o günlerde kuru fasulye, pilav, yumurta, makarna 
gibi protein, karbonhidratlar ve B vitaminlerince zengin besinler 
almalıdırlar ki enerji açığı kolay kapatılabilsin. Böylece daha az 
bir sıkıntı ve stres ile sigarayı bırakmak imkânını bulurlar.  

Benzer bir durum, alkol alışkanlığı için de söz konusudur.  

Vücudun diğer hücreleri, amino asitler, gliserin, yağ asitleri, 
şekerler ve benzeri birçok organik bileşiği enerji kaynağı olarak 
kullanabildiği halde, beyin ve sinir hücrelerinin kullanabildiği tek 
enerji kaynağı “glikoz”dur.  



 82

Şimdi, önceleri bayramda, seyranda bir iki kadeh alarak 
içkiye başlayan, fakat zamanla bunu günlük uygulama haline 
getiren bir kişinin halini tasavvur ediniz. Bu kişinin sinir 
hücreleri yavaş yavaş enerji kaynağı olarak “glikoz” yerine 
“alkol”ü kullanmaya başlar. Zamanla bu durum öyle bir 
noktaya gelir ki glikoz kullanımı için gerekli kimyasal 
mekanizmalar tamamen körelir. Kişi, kendisine verdiği zararın 
farkına varıp alkolü bırakmak istediği zaman da yeniden 
glikozu kullanabilmesi için gerekli kimyasal mekanizmalar 
çalışmadığından sinir hücrelerinde büyük bir enerji eksikliği 
baş gösterir. Bu ise tarifi çok zor, ancak yaşanılarak 
anlaşılabilecek korkunç bir depresyon hali meydana getirir.  

Sigara için yaptığımız tavsiye, alkolü bırakmak isteyen 
kardeşlerimiz için de geçerlidir. Bunların da alkolü bıraktıktan 
sonra, vücut sinir hücrelerinde glikozdan enerji oluşturan 
mekanizmalar gelişinceye kadar, bir süre, B kompleksi 
vitaminleri ve C vitamini almaları ve protein, karbon-hidrat ve 
vitaminlerce zengin besinlerle beslenmeleri iyi olur. Böylece 
alkolü bırakma işini, Allah’ın izniyle, daha sıkıntısız bir şekilde 
başarabilirler.  

     Alışkanlıkların, toplumsal yönü   

Alışkanlıkların üçüncü yönü, toplumsal'dır.  

Davranışlarımızın bir kısmı tamamen ferdi olduğu halde, bir 
kısmı, içinde yaşadığımız toplumun diğer bireyleriyle birliktelik 
arz eder. Kalkıp bir satrancı veya pokeri tek başınıza 
oynayamazsınız. Hatta sigaraya başlayan bir genç bile bunu belli 
bir arkadaş topluluğu içinde ve onların olumlu veya olumsuz 
tepkileri içinde yapar. İçinde bulunulan toplumun olumlu 
tepkileri teşvik edici, olumsuz tepkileri caydırıcı olacaktır. 
Sonuçta, içinde yaşadığımız sosyal çevrenin etkileri, 
davranışlarımız ve dolayısıyla alışkanlıklarımız üzerinde bazı 
toplumsal şartlanmalar oluşturacaktır.  
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İşte onun için, herhangi bir kötü alışkanlığımızı bırakmaya 
çalışırken, aynı zamanda o alışkanlığı edinmemize sebep olan 
kötü arkadaş grubunu da terk etmelidir. Hatta kötü alışkanlığı 
terk etmeden daha önce, o kötü arkadaş grubunu terk 
etmeye çalışmalıdır.  

Aynı şekilde iyi alışkanlıklar edinmeye çalışırken de, 
daima, o iyi alışkanlıkları bizden önce kazanmış bulunan iyi 
huylu arkadaşlarla bir arada bulunmaya çalışmalıdır.  

Sevgili yavrularım, sözü uzatmanın gereği yok. Alışkan-
lıklarımız, ister iyi ister kötü yönde olsunlar, kendine göre 
psikolojik, fizyolojik, toplumsal yönleri olan ve gittikçe pekişen 
davranış kalıpları oluştururlar. Ve zamanla bunlar öyle bir 
noktaya gelirler ki artık bunlar bizim için vazgeçilmez birer 
"tutku" halini alırlar ve herkes bizi bu davranış biçimlerimizle 
tanımaya başlar.  

Sevgili yavrularım,  

Böyle “tutku” halini almış ve artık kişiliğimizin tamamen 
bir parçası olmuş alışkanlıklar, bilinç üstü ve bilinç altı 
hayatımızı, vücudumuzu ve kalbimizi öylesine işgal ederler ki 
bunların terk edilmesi fevkalâde zor bir iştir.  

Bu, şüphesiz, alışkanlık haline gelmiş iyi huylarımız için 
çok güzel bir şeydir. Çünkü başlangıçta büyük bir sabır 
göstererek yapmak zorunda kaldığımız fakat zamanla nefsimize 
daha kolay gelmeye başlayan bu iyi alışkanlıklar, dünya ve ahiret 
hayatımızın güzellikleri olurlar. Ya kötü huylarımız? 
Alışkanlık haline gelmiş bu davranışları terk etmek kolay 
mı? Bunlar da bizler için hem dünya ve hem de ahiret sıkıntıları 
doğuran, üzerimizden silkeleyip atmaya çalıştığımız halde bir 
türlü bizi terk etmeyen zararlı asalak böcekler gibidirler. Şu halde 
yapılacak şey nedir?  
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Şimdi lûtfen şöyle bir silkeleniniz ve sözlerime daha dikkatli 
bir şekilde kulak veriniz, sevgili yavrularım.  

 
     Daha başlangıçta iyi şeylere alışmalıdır   

Aslında yapılacak şey, gayet basittir. Bir önceki bölümde 
sizlere anlattığım gibi kendi davranışlarımız üzerinde iyi bir 
murakabe ve denetim sistemi kurarak kendimizi daha 
başlangıçta iyi şeylere alıştırmak.  

Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" adlı kitabında 
belirttiği gibi her alışkanlığın başı, o davranışa atılan ilk adımdır. 
İçki alışkanlığının başı, kaldırılan ilk kadeh, sigara alışkanlığının 
başı, ağza alınan ilk sigaradır. Şu halde bu ilkleri yapmadan 
önce, hemen bir durum muhakemesi yapmalı, iyi ise yapmalı, 
hatta alışkanlık haline gelmesi için tekrar tekrar yapmalı, ama 
kötü ise o ilk adımı atmamalıdır. Bu güçsüz babanız, hayatımda 
buna çok titizlik gösterdim. Birçok arkadaşlar bir sigara 
içirebilmek veya bir kadeh rakıyı boğazımdan geçirebilmek için 
o kadar ısrar gösterdiler ki bunlara rağmen, hamdüsenalar olsun, 
Rabbimin yardımıyla, o ilk adımları kesinlikle atmadım.  

Sevgili yavrularım, bakınız, dikkatinizi daha iyi çekebilmek 
için koyu harflerle yazıyorum, şunu hiçbir zaman unutmayınız, 
alışkanlık kontrolü ancak o ilk adımda başarılabilir. Size 
tavsiyem "Bir deneyeyim, hoşuma gitmez veya bana zarar 
verdiğini anlarsam vazgeçerim" gibi bir düşünceye kesinlikle 
itibar etmemenizdir. Bu gaflettir ve şeytanın aldatmasından başka 
bir şey değildir. Nice insanlar bu düşünce ile helâk olmuşlar, hem 
dünyalarını, hem de ahiretlerini mahvetmişlerdir.  

Eğer şeytana uyarak yanılıp bu ilk adımı attınız ve kötü 
alışkanlıklar edindiyseniz o kötü alışkanlığı terk etmek için 
uygun zamanı beklemeyiniz. Size sürekli zarar verdiğini 
bildiğiniz kötü bir şeyi terk etmek için neden kararsız 
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olasınız ki?!!! Böyle bir kararsızlık, zayıflıktan başka bir şey 
değildir. Her türlü güç ve kuvvetin Allahü Tealâ’ya ait olduğunu, 
O’nun yardımı olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağını bilip 
O’ndan yardım dileyerek, O’na güvenerek, O’nun rızası için, 
hemen şu anda kesin bir karar veriniz. “Şu sigara bitiversin,... Şu 
kadehi de içivereyim ondan sonra...” demeyiniz. Elinizdeki 
dumanları tütmekte olan sigarayı parçalayıp atın!... Üzerinden 
birkaç yudum alınmış kadehi hiç tereddüt etmeden hemen 
dökün!... Ondan sonra da bir daha bu kötü alışkanlıkların 
yakınına bile yaklaşmamaya kesin karar verin.  

 
     Kötü alışkanlıkları bir defada  ve kesin şekilde terk edin!!!   

Sevgili yavrularım,  

Eğer istemeyerek bir takım kötü alışkanlıklar edindi de 
bunu samimi şekilde bırakma niyetinde iseniz, bu kötü 
alışkanlıklarınızı bırakma işini, sakın ola ki zamana yaymaya 
kalkmayın. Bunları bir defada, hemen ve kesin bir şekilde 
terk ediniz.  

Değerli yavrularım,  

Akıllı olunuz. Rabbimizin ve O'nun sevgili elçisinin bizlere 
yasakladığı hususlarda, bu yasakları ihlal edecek ilk adımı, o 
başlangıç adımını atmamaya çok büyük bir dikkat ve özen 
gösteriniz. Bu hususlarda önceden kendinize verilmiş sözleriniz 
ve kesin kararlarınız olsun.  

En doğrusu, sizi bu kötü davranışlara yaklaştıracak her 
türlü olaylardan, kişilerden, topluluklardan ve benzeri her 
türlü sebeplerden uzak olmaktır.  
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Bilhassa arkadaşlarınızı seçerken çok büyük bir özen ve 
titizlik göstermenizi öğütlerim sizlere. Çünkü, insan belli bir 
arkadaş topluluğu içinde iken, genellikle herkes, topluluk ruhu 
veya çoğunluk iradesi adı verilen genel bir iradeye tabi olmak 
durumunda kalır. Bu da kişinin ferdi iradesini kullanmasını 
güçleştirir. Bunun için en iyisi, genellikle kötü davranışlar 
sergileyen arkadaş gruplarından uzak olmalıdır.  

 
     Hayırlı arkadaşlar, hayra;  şerli arkadaşlar, şerre götürür   

Unutmayınız. Hayırlı arkadaşlar, insanı hayra, şerli 
arkadaşlar, insanı şerre götürür. Arkadaşın hayırlı mı, yoksa 
şerli mi olduğu ise, onun Allahü Tealâ’ya halis bir imanla 
inanarak O'nun yüce iradesine tabi olup olmamasından 
anlaşılır. Yani davranışlarına bakılır: Allah'ın haram kıldığı 
işlerden uzak duruyor mu? O’nun buyurduğu işleri yerine 
getiriyor mu? Burada kişinin yasaklanan işlerden uzak durması 
daha da önemlidir. Buna "takva" denir. Ki Rabbimiz indinde 
insanların da, toplulukların da değeri, bu takva ölçüsüyle ile 
ölçülür. Siz de bu ölçüyü kullanırsanız kesinlikle yanılmazsınız.  

Sevgili yavrularım, bizler zayıf yaratıklarız. Başkalarının 
bizleri beğenmesi, bizleri övmesi, bizlere iltifat dolu sözler 
söylemesi hoşumuza gider. Sakın ola ki hoşunuza giden, 
nefsinizi okşayan güzel sözler söyleyenleri, nefsinize hoş gelen 
işler yapanları hayırlı insanlar sanmayınız. Hayır, kişinin 
nefsine tabi olmasında değil, kişinin Allahü Tealâ’ya tabi 
olmasındadır. Bütün rahmet ve güzellikler oradadır.  

Allah (c.c.), hepimizi, rahmet nuruyla güzelleştirdiği 
kullarından eylesin.  

 
03.05.1999 03:59  
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Kötü huylarımızı tedavisi 

Sevgili yavrularım,  

Kötü huylarımızın, hele alışkanlık veya tutku haline gelmiş 
kötü huylarımızın tedavisi oldukça zordur. Ama imkânsız 
değildir.  

Bunun için ilk adım, önce o kusurumuzu bilmek ve kabul 
etmektir.  

Kötü huylu insanlara dikkat ediniz. Hata ve kusurlarını bir 
türlü kabul etmezler. Nezaket ölçüleri içinde ve kendilerini 
kırmadan o kötü huyunu kendisine hatırlatsanız, hemen kızarlar, 
ya sizi veya başkalarını suçlarlar. Çünkü onlar “nefislerinin 
heveslerini ilâh edinmiş” kişilerdir. Yalnızca nefislerinin sesini 
dinlerler. Nefisler de azgın, akılsız ve kibir sahibi olduğundan 
böyle kişilerin ağzından hep başkalarını küçük gören, durmadan 
başkalarını suçlayan sözler çıkar. Onlar kendilerine toz 
kondurmazlar. Onlar Ab-ı Zemzem ile yunmuş, arınmışlardır. 
Onlar kusursuzdurlar. Bütün hata ve kusurlar başkalarındadır.  

Sevgili yavrularım, böyle kişileri, ne kadar uğraşırsanız 
uğraşın, kötü huylarından vazgeçiremezsiniz.  

Kötü huylarımızın tedavisinde ikinci adım, o kötü huyumuz 
sebebiyle yaptıklarımıza kalben pişman olmak ve bir daha 
yapmamaya kesin karar vermektir. Din terminolojisinde buna 
"tevbe" denir.  

Bütün kötü huylarımıza genel bir tevbe edilip hepsinden aynı 
anda vazgeçmek en iyisi ise de, bu çok kere kolay bir iş değildir. 
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Bir çoğu alışkanlık, hatta bazıları tutku durumunu almış ve 
bütün benliğimizi sarmış birçok kötü huydan birdenbire 
vazgeçebilmek kolay bir iş midir? Böyle bir durumda Rabbimize 
karşı verdiğimiz sözü tutamayıp tevbemizi bozmak ve mahcup 
olmak tehlikesi de vardır. Rabbimize karşı mahcup olduğumuz 
gibi kendimize olan güvenimizi de yitiririz. Bir tutam oku aynı 
anda kırmak belki imkânsızdır. Ama onları teker teker kırıp 
parçalamak çok daha kolay bir iştir. Onun için kötü 
huylarımızı tek tek yok etmek, belki de bizim için daha kolay 
ve daha emin bir yol olacaktır.  

Sevgili yavrularım, bir kişi çok sayıda kötü huya sahip olup 
bunların farkına varmış, pişman olmuş ve artık bir daha bunları 
işlememeye karar vermiş ise, önce büyük günah olan 
davranışlarına tevbe etmeli ve bunları terk etmeye çalışma-
lıdır. Meselâ bir kimse hem cimri, hem sigara içiyor, hem zina 
yapıyor, hem de malâyani ile uğraşıyor ise önce zinaya tevbe 
etmeli ve onu terk etmelidir. Sonra da sırasıyla birer birer 
diğerlerini bırakmaya çalışmalıdır.  

Tevbesinde kalıcı olmak için kalben pişman olmalı, o günahı 
bir daha işlememeye azmetmeli, kesin kararlı olmalı ve o kötü 
huyuna tekrar kendisini döndürmemesi için Allahü Tealâ’dan 
yardım dilemelidir. Kalben pişman olmadan dil ucuyla yapılan 
tevbeden hayır gelmez.  

Mümkünse güzelce bir abdest alarak iki rekât namaz kılmalı, 
sonra "Elhamdülillâhi Rabbilalemin" diyerek Rabbine hamd edip 
"Essalâtü vesselâmü ala Resülûna Muhammedun ve ala alihi ve 
sahbihi ecmain" diyerek Peygamberimize dua ve selâm ettikten 
sonra:  

"Ya Rabbi, şimdiye kadar zina ederek buyruklarına karşı 
geldim, kendime zulmettim. Fakat artık yaptıklarıma pişman 
oldum. Bir daha işlememeye azmettim ve kesin karar verdim. 
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Bu isyankâr kulunun günahlarını bağışla. Ve bir daha beni 
bu kötü huyuma döndürme" diyerek Rabbine yalvarmalıdır.  

Sevgili yavrularım,  

Bazı nifak ehlinin, fitne ve fesat yaratmak için hazırladıkları 
programlardaki görüntüleri, sahibi oldukları televizyonlarda 
tekrar tekrar, belki onlarca kere ekrana getirmek suretiyle, asla 
unutulmayacak şekilde nasıl beyinlerimize yerleştirdiklerini 
görüyorsunuz. İşte bu metottan, bizler de, tevbemizi kalbimizde 
pekiştirmek için yararlanabiliriz.  

Tevbe eden kişi, tevbesinden sonra, meselâ adı Barış ise, her 
olayı vesile ederek, sık sık "Ey Barış, unutma! Bir daha zina 
etmemeye tevbe ettin. Tevbeni tut ve Rabbine karşı doğru sözlü 
ve dürüst ol" diye kendi kendisine söylenmek suretiyle tevbesini 
kendisine sık sık hatırlatmalı ve bu düşünce kalbinde iyice 
yerleşinceye kadar bu hatırlatmalara devam etmelidir.  

Yavrularım, Allahü Tealâ’nın yardımı olmadan hiçbir 
kimsenin hiçbir işinde başarılı olması mümkün değildir. Onun 
için burada da başarının kendimize ait olmayacağını bilmeli ve 
daima Rabbimizden yardım niyaz etmeliyiz.  

Nefsimize uyarak tevbemizi bozarsak, hemen tekrar tevbe 
etmeli ve bu azgınlığından dolayı nefsimizi muhakkak 
cezalandırmalıdır. Bu ceza, oruç tutmak veya nefsimizin çok 
istediği bir şeyi yapmamak şeklinde olabilir.  

Tevbesini tutabilmenin en önemli yolu ise, salih insanlarla 
bir arada bulunmaktır. Daha önceki yazılarımda da belirt-
miştim, kötü arkadaş grupları kişiyi kötülüğe sürükleyen en 
önemli faktörlerden biridir. Tevbe eden kişi, tevbesini tutabilmek 
için, elinden geldiğince, kendilerini günahlardan uzak tutan, 
nefislerinin heveslerine uymak yerine Allahü Tealâ'nın buyruk ve 
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isteklerine göre hareket eden iyi ve salih insanlarla bir arada 
bulunmaya çalışmalıdır.  

Son olarak da yalnızca kötü huylarımızı terk etmekle 
yetinmemeli, onların yerine, onların zıddı olan güzel huyları, 
alışkanlık haline getirmeye çalışmalıdır.  

Her kötü ve çirkin bir huyun, bir zıddı vardır. Meselâ 
cimriliğin zıddı cömertlik, tamahkârlığın zıddı kanaat, kibrin 
zıddı tevazu, şehvete düşkünlüğün zıddı iffettir. Zinayı bırakan 
bir insan, aynı zamanda kendini iffetli bir insan olmaya 
alıştırırsa, sadece ahlâksız bir insan olmaktan kurtulmakla 
kalmaz aynı zamanda güzel ahlâk sahibi bir kul da olur. Ve 
böylece Rabbinin gadabından kendini koruduğu gibi aynı 
zamanda O'nun hesapsız lûtuf ve ihsanlarına da mazhar olur.  

Sevgili Yavrularım,  

Benim burada sizlere anlattıklarım, kötü huylarınızdan 
kurtulmada sizlere yardımcı olabilir ise de, burada tutulacak en 
doğru yol, şayet bulunabilirse icazeti Peygamberimiz (s.a.v)'e 
dayanan kâmil bir mürşide intisap ederek kişinin kendisini 
onun terbiyesine bırakmasıdır.  

Bu kişiler, Peygamberimizin varisleri olan evliyalar olup her 
şeye ilâhi rahmetin aydınlığında baktıklarından sizlerdeki kalb 
hastalıklarını daha iyi görür ve tedavi ederler.  

Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra peygamber gelmeyece-
ğinden ilâhi rahmet kıyamete kadar O’nun varisleri olan bu 
erenlerde zuhur edecektir.[1]  

Yavrularım, sizler de böyle kâmil bir mürşide intisap 
ederek bu ilâhi rahmetten nasibinizi almaya çalışınız. 
Gerekirse Rabbinizin size yol göstermesi için istihare yapınız. 
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Kalb kapılarını, nefis-i emmarenin hevasıyla kapatarak ilâhi 
rahmetten nasiplenememiş gafillerden olmayınız.  

08.05.1999 12:02  

 
---------------------------  
[1] KUŞÇUOĞLU, H.Galip, 1998. A.g.e. s.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 



 92

 
 
 
 

Kendimizi bilelim 

Sevgili yavrularım,  

Şüphesiz ki, her şeyin gerçeğini ve en doğrusunu, onu 
yaratan, sonsuz ilim sahibi Ulu Rabbimiz bilir. Bir araba veya 
televizyon yapımcısı bile yaptığı ürünün her şeyini bilirken, hiç, 
her şeyi yoktan var eden Ulu Allah, o yarattığı şeylerin her şeyini 
bilmez mi? O’nun ilmi, biz güçsüz kulların ilmi gibi beş duyunun 
algıları ve aklın verileriyle sınırlı olmayıp sonsuzdur. O’nun ilmi, 
görülen görülmeyen, duyulan duyulmayan, akıllara gelen 
gelmeyen, hayallere sığan sığmayan, uzak yakın, gizli açık her 
şeyi kapsar. Biz ölümlü ve güçsüz kulların ilmi, ancak O’nun izin 
verdiği kadardır. İnsanlar,  

"O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından 
başka bir şey kavrayamazlar" [Bakara, 255]  

Öyle olduğu halde bir de o azıcık ilmimizle gururlanır, 
kibirlenir, böbürlenir, her şeyi bildiğimizi sanırız.  

 
     Kendini bilen,  Rabbini bilir...   

Sevgili yavrularım,  

İlimlerin belki de en hayırlısı, kendini bilmektir. Çünkü 
kendini bilen Rabbini bilir. Kişi olgunlaşma sürecine, önce, 
kendini tanımakla başlamalıdır. Kendini bilmek gibi irfan olmaz. 
Kendini bilmek, Rabbini bilmenin, Ulu Allah’ı tanımanın ilk 
basamağıdır.  
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İnsanın ilmi gibi, varlığı da, gerçek varlık olan Allahü 
Tealâ’nın varlığına göre, izafi, gelip geçici, Yaratan’ının 
ihtiyaçlarını gidermesi sayesinde ayakta duran, O’nun 
yaratması sayesinde her şeyi yapabilen göreceli bir varlıktır. 
Öyle olduğu halde, yine de biz güçsüz kullar, gerçek bir 
varlıkmışız gibi kendimize bir hava verir, kendimizle gururlanır, 
kendimizle kibirlenir, şunu ben yaptım, bunu ben besteledim, onu 
ben planladım gibi bir takım tavırlar içinde oluruz. Şimdi buna 
karizma diyorlar. Aslında bu yaptıklarımız, mecazi bir anlamda 
olmak üzere, Rabbimizin fiilî sıfatlarının biz kulları üzerinde ve 
biz kulları aracılığıyla ortaya çıkmış bazı tecellilerinden başka bir 
şey değildir.  

Şu anda bu yazıları Microsoft’un Word programını kullanarak 
yazıyorum. Bilgisayarım bu programı kullanarak kelimelerin 
imlâsını düzeltiyor, yazılışlarını değiştiriyor, “içindekiler 
tablosu” hazırlıyor, yazı stillerini değiştiriyor, paragraf 
biçimlerini düzenliyor ve daha buna benzer bir sürü şeyi 
gerçekleştiriyor. Eee, şimdi bunları benim bilgisayarım mı 
yapıyor? Olup bitenler üzerinde biraz düşünürsek aslında 
bunların bu programı, bu yazılımı hazırlayanların, yani Bill 
Gates’in Amerika’daki o üstün zekâlı ve akıllı adamlarının eseri 
olduğunu kolayca idrak edebiliriz. Hatta akıl yürütme ve 
düşünme eksersizimizi bir adım daha ileri götürürsek, bütün bu 
olup bitenlerin Bill Gates’in adamları tarafından da değil, Bill 
Gates’in o çok akıllı adamlarını da, onların işlerini de yaratan 
Allahü Tealâ tarafından yapılıp yaratıldığını kolayca 
anlayabiliriz...  

“Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır.” [Saffat, 96]  

buyurmuyor mu, yüce Rabbimiz. Eğer Allah (c.c) irade buyurup 
istemeseydi, Bill Gates’in adamları ne düşünebilirler, ne o 
yazılımları oluşturabilirler ve hatta ne de bilgisayarlarının 
klavyeleri üzerinde parmaklarını oynatabilirlerdi...  
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Sevgili yavrularım,  

Bizleri de, bizlerin işlerini de yaratan Allah (c.c.)’tır. Sakın 
ola ki hiçbir zaman “küçük dağları ben yarattım” havasına 
girmeyiniz. Her şeyi Rabbinizden biliniz. Rabbimiz isteyip 
yaratmaz ise, bizler, yemek yemek için elimizi ağzımıza bile 
götüremeyiz. Bizler aciz varlıklarız. Bizler ademiz. Adem yokluk 
demektir. Bizim varlığımız izafi bir varlıktır. Gerçek varlık 
Rabbimizin varlığıdır. Asıl gerçek olan, O’dur. Diğer her şey 
ancak ve ancak O’nun ayakta tutması ile kaimdir. O’nun arzusu 
ve yaratması, O’nun ayakta tutması ile ayakta durmaktadır. 
Olaylar üzerindeki bizlerin etkimiz ise sadece cüzi irademiz 
kadardır. Ama o cüzi irademizle yapmamız gerekeni de 
yapmamak olmaz. İnsanı hiçbir kesbi ve iradesi olmayan 
tamamen aciz bir yaratık sanmamalıdır.  

 
     En büyük nimet varlık ve hayat...   

Sevgili yavrularım, izafi de olsa, gelip geçici de olsa, yine de 
bir insanın sahip olduğu en büyük nimet, bu fani varlık ve 
hayat nimetidir. Bunları değerli kılan da, akıl ve imandır.  

İnsan sahip olduğu ve olacağı bütün manevî nimetlere, 
manevî lûtuf ve ihsanlara, bu nesnel varlığı ile dünya 
hayatında sahip olur. Onun için, eğer değerlendirmesini bilir ise 
bu dünya hayatı, bir mümin için, bir daha asla ele geçmeyecek 
aranıp da bulunmaz bir fırsattır. Her saniyesi paha biçilmez 
değerdedir.  

Hepsinin hayırlısı olmak şartıyla sağlık, ilim, güzel ahlâk, 
evlât, mal mülk gibi şeyler de, ebedi ahiret kazançları için 
birer vesiledir...  
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Fakat diğerleri bir yana, Yaratan’ının bir kula, bu dünya 
hayatında, onu yaratmasından, yaşatmasından, bilinç verip 
çevresinden haberdar etmesinden, akıl verip kendi varlığını idrak 
ettirmesinden, elçiler gönderip iyiyi kötüyü öğretmesinden daha 
büyük bir ihsanı olabilir mi?  

 
     Varlık nimetinin değerini bilmek   

Sevgili yavrularım,  

Sahip olduğumuz bu varlık nimetinin değerini bilmeliyiz. 
Onun değerini bilmek, onu bütün yönleriyle tanımakla, bu 
nimetin bütün ayrıntılarına gereği gibi vakıf olup her ayrıntı 
için sonsuz hamd ve şükürler etmekle mümkün olur.  

Bu güçsüz babanız, bugünden itibaren, sizlerin kendinizi 
tanımanıza yardımcı olacağını ümit ederek, ilmî ve fikrî 
birikimimin verdiği cesaretle, kendi aciz halime bakmadan, 
sizlere "insan varlığının ayrıntılı bir analizi"ni yapmak istiyo-
rum. Bu ayrıntılı analizi okuyup iyice içinize sindirdiğiniz 
zaman, öyle ümit ediyorum ki, kendinizi daha başka bir gözle 
görmeye başlayacaksınız. Böylece kendinizi daha yakından 
tanımak imkânı bulacaksınız. Yalnız bu analizi okurken, 
anlamakta zorlanacağınız bazı kısımlar, sizlere çok sıkıcı 
gelebilir. Lütfen bu kısımlarda kitabı elinizden hemen 
bırakmayın. Sabırla bu güçsüzün sohbetlerini sonuna kadar 
okumaya devam edin.  

 
İnsan varlığının analizi   

İster bir cisim olsun, ister bir durum veya bir olay, bir şeyi 
öğrenmenin en iyi yolu, o şeyi analiz etmek, o şeyin bütün 
ayrıntılarını araştırmak ve incelemekten geçer. Kısacası bir 
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şeyi ne kadar iyi tahlil edip o şeyin en ince ayrıntılarına 
inebiliyor ve her ayrıntının bütün özelliklerini biliyor isek, o şeyi, 
o kadar iyi tanıyor ve biliyoruz demektir.  

Varlığımızı da ne kadar ayrıntılarıyla bilir isek, her 
ayrıntının bizim için ne kadar önemli ve şükredilmesi 
gereken bir nimet olduğunun farkına varırız. Şu fani dünyada 
sahip olamadıklarımızı düşünüp hayıflanmak yerine, sahip 
olduklarımızı düşünüp yüce Rabbimize pek çok hamdüsenalar 
ederiz.  

Ne yazık ki insanların çoğu bu sayısız nimetlerden gafildirler 
ve çok az şükretmektedirler.  

 
     Varlığımızın beş boyutu   

Sevgili yavrularım,  

Varlığımızın, madde boyutu, bitkisel hayat boyutu, hayvanî 
hayat boyutu, insanî hayat boyutu ve olgun insan boyutu 
olmak üzere beş ayrı boyutu vardır.  

Buradaki “ayrı” ifadesi sadece anlatımda kolaylık sağlamak 
üzere farklı belirimlere sizlerin dikkatinizi çekmek için. Yoksa 
bunlar ayrı değil. Hepsi insan adı verilen varlık içinde toplanıp 
bütünleşmiş. Hepsi iç içe. Hepsi hem birbirleri ile bağlantılı, 
hem de dış alem ile... Hepsi hem birbirleriyle, hem çevreleriyle 
mükemmel bir ahenk içinde. Hepsi aynı bütünün farklı 
görünümleri, farklı belirimleri.  

Her boyutun kendine göre belirleyici unsurları var. Her 
boyutun her ferde göre değişen farklı büyüklüğü var. Her 
boyutun her an değişen dinamik bir yapısı var.  
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     Halden hale giren insan...   

İnsan denilen bu meçhul varlık, durmadan bu boyutlar 
içinde gider gelir. Ve her boyutun belirimine göre, durmadan 
hal ve renk değiştirir.  

Bir bakarsınız hiddetten gözleri dönmüş... Sanki bir canavar... 
Vurur, kırar, öldürür... Sonra bakarsınız, o durumun yerini 
pişmanlık ve nedamet duyguları almış. Artık bir tövbekâr... 
Rabbine karşı boynu bükük... Acı içinde kıvranan yaratıkları 
görünce merhametinden gözlerinden yaşlar akan biri. Şimdi de, 
bakarsınız, işinin başında durmadan yeni fikirler üreten, planlar 
yapan, akıl almaz bulgular gerçekleştiren bir mucit oluvermiş... 
Fakat kaderin çarkları durmadan döner. Beklenmedik bir kaza... 
O artık komada. Ve artık onun bir bitkiden hiç farkı yok.. Bütün 
yakınları başucunda... Üzgün ve endişeli... O da ne? Talih, yine 
yüzüne gülmüş. Bilinci yerine gelmiş. Bir zaman sonra tekrar 
eski güzel günlerindeki gibi... Dinamik ve neşeli... Fakat nihayet 
acı son gelir... Kalb krizi bahane. Ve o artık bir ölü... Herhangi 
bir maddeden hiçbir farkı yok. Fakat gene de kıymetli, gene de 
saygıdeğer...  

 
     İşin sırrı, ilâhi rahmet   

Sevgili yavrularım, insan denilen bu meçhul varlık, 
varlığının farklı boyutlarının o andaki belirimine göre her an 
farklı durumlar yaşar. İlâhi rahmet kendisini kapladıkça, 
olgunlaşır. Davranışları daha insani boyutlar kazanmaya başlar. 
Kısacası alelâde bir adem oğlu olmaktan çıkar, "olgun bir insan" 
mertebesine yükselir. Rabbinin yeryüzündeki halifesi olan 
insan... İşin bütün sırrı, o ilâhi rahmette...  

Sizlere bu satırları yazarken bir anda geçmişe dalıverdim!...  
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Fakültedeki öğrencilik yıllarımda bir açık oturuma 
katılmıştım. Zamanın ünlülerinden materyalist bir konuşma-
cı, söz neden açılmıştı hatırlayamıyorum, "İnsan dediğin, bir 
kemik, et ve kan torbasından ibarettir" diye bir söz sarf etti. 
Bu söz, materyalist felsefelerin insana yaklaşımını anlatır ve 
kesinlikle doğru değildir. "İnsan" bu sözün anlattığından çok 
daha farklı bir varlıktır. Bu söz, ancak insan varlığının madde 
boyutunu anlatır. Sosyalizm, kapitalizm ve benzerleri gibi 
materyalist sistemler insanı böyle gördükleri içindir ki hiçbir 
zaman insanı doğru şekilde anlayamamışlar, insanların 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru şekilde belirleyememişler ve bu 
sebeple de ortaya koydukları hayat tarzlarıyla insanları mutlu 
edememişlerdir.  

İnsan, materyalist felsefenin bu gördüğünden çok daha farklı 
bir varlıktır. İnsan azizdir. İnsan, harikulade bir varlıktır. Ulu 
Yaratan, ona, diğer hiçbir yaratığına bahşetmediği, olağanüstü 
nimetler bahşetmiş, onu birçok yarattıklarına üstün kılmıştır. Bu 
analizi tamamladığım zaman, inşaallah, bu sözlerimin anlamını 
daha iyi anlayacaksınız.  
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Varlığımızın madde boyutu 

Varlığımızın madde boyutu denildiği zaman, en basit 
anlatım ile, öldüğümüz zaman mezara konulan cesedimiz 
anlaşılır ve gerçekten bu boyut, kemik, et ve kandan oluşmuş, 
sinir ve damarlarla örülü bir cisimden ibarettir.  

Bu boyuttaki bir insanda, canlılık belirtileri yoktur.  

Canlılık belirtileri demek, bir varlıkta enerjitik olayların 
ve biyosentez olaylarının vuku bulması demektir. Yani bir 
varlık canlı ise, o varlık beslenecek, aldığı bu besinleri 
parçalamak suretiyle ondaki biyokimyasal enerjiyi hücrelerim-
izin aküsü durumunda bulunan Adenozin Tri Fosfat (ATP)'a 
bağlayacak, sonra ATP'de biriktirilmiş olan bu enerjiyi 
biyosentez olaylarında kullanarak dışarıdan bünyesine aldığı 
basit şeylerden, kendi yapısına benzer kompleks ve yüksek 
moleküllü bileşikler sentezleyecektir.  

Cansız bedenimizde artık bu olaylar vuku bulmamaktadır.  

 
     Maddemiz, analizlenebilir   

Maddî boyutumuzun en ayırt edici özelliği, fiziksel ve 
kimyasal olarak analizlenebilir olmasıdır. Yani bu boyutta 
proteinlerimiz, peptitlere ve aminoasitlere, onlar da hidrojen 
sülfür ve amonyağa ayrıştırılabilir ki bu son iki ayrışma ürünü 
çok pis koktuğu için bu olaya "kokuşma" denir. Aynı şekilde 
karbon hidratlarımız, ayrışma sonucu organik asitlere dönüşür ki 
bu olaya da "ekşime" denir.  
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Halbuki, canlı bir varlığı, canlılığını koruyarak analizle-
mek mümkün değildir. Analizlemeye kalkarsanız onun 
canlılığını yok edersiniz.  

 
     Madde boyutumuzun şükrü   

Sevgili yavrularım,  

Varlığımızın bu maddî boyutunda bizler için şükredilecek çok 
şeyler vardır.  

Rabbimiz, bizlerin şekillerini, suretlerini güzel yarattı. 
Bakınız bu güzellikler uğruna ne şiirler yazılıyor, ne şarkılar 
besteleniyor.  

Bizlere, bizim için gerekli olan her işi kolayca başarabile-
ceğimiz şekilde bir iskelet sistemi verdi. O iskelet sisteminin en 
korunmuş ve müstesna yerine beynimizi ve omuriliğimizi 
yerleştirdi. İskelet sistemimizi, her hareketimizi kolayca 
yapabileceğimiz şekilde, mükemmel bir kas sistemiyle donattı. O 
kasların ve beynimizin beslenebilmesi için, mükemmel bir kan 
dolaşım sistemi yarattı. Kalbimiz her an çarparak o kırmızı renkli 
hayat sıvısını vücudumuzun en ücra hücrelerine kadar ulaştırıyor. 
Kanımıza her an taze oksijen sağlamak için akciğerler, onu 
toksik maddelerden ve artıklardan temizlemek için böbrekler ve 
boşaltım sistemi yarattı. Kanımıza her an gerekli besinleri 
sağlayacak bir sindirim sistemi verdi. Üreyip çoğalabilmemiz 
için de üreme organlarımızı yarattı.  

Sevgili yavrularım,  

Bu mükemmel organizasyon her an çalışır durumda olduğu 
için, hiçbirinin varlığının bile farkında değiliz. Rabbimiz 
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bunların eksikliğini gösterip de bizleri farkına varanlardan 
eylemesin!...  

 
     Organlarımızdan birisi eksik olsaydı?!...   

Siz, hiç bu organlarından birisi eksik, kusurlu, hasta ya da 
fonksiyonlarını yerine getiremez durumda olan bir kişinin 
durumunu tasavvur edebiliyor musunuz?  

Bir an için bir kolunuzun olmadığını, ya da böbrekleriniz 
çalışmadığı için birkaç günde bir diyaliz makinesine girdiğinizi 
düşününüz. Bir kazada gözlerinizi kaybettiğinizi düşününüz. 
Nitekim aramızda bu durumda olan yüzlerce kardeşimiz var. 
Onların ne büyük sıkıntılar çektiklerini tasavvur edebiliyor 
musunuz?  

*** 

İşte bu sebeple, Rabbiniz size sağlam bir kalp, sağlam bir 
beyin ve sinir sistemi, sağlam akciğerler, sağlam böbrekler, 
sağlam bir karaciğer, sağlam bir mide, gören sağlam gözler, 
işiten sağlam kulaklar, işleyen sağlam kol, el ve parmaklar 
verdiği için pek çok şükretmeli, pek çok hamd etmelisiniz. Hatta 
bunlardan bazılarını kaybetseniz bile diğerlerine sahip 
bulunduğunuz için yine de pek çok hamd etmelisiniz.  

"Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Hiçbir şey 
bilmiyordunuz, size işitme (duyusu), gözler ve gönüller verdi ki 
şükredesiniz." [Nahl, 78]  

Bir yerinizde küçücük bir iltihap oluşsa ağrıdan duramaz-
sınız. Pankreasınız biraz ensülin salgılamasa komaya girersiniz. 
Kulağınız tıkansa, işitmez olsanız, çevrenizde olup bitenleri 
algılayamaz, şapşallaşır, şaşkın tavuğa dönersiniz.  
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     Her organ, her doku, her hücre için şükür...   

Değerli yavrularım,  

Vücut adı verilen bu maddi varlığınız, her organınız, hatta her 
doku ve her hücreniz için sonsuz şükürler ediniz. 

"Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." [Al-i İmran, 144]  

"Allah, şükrün karşılığını veren, (her şeyi gereğince) 
bilendir." [Al-i İmran, 147]  

Bu güçsüz babanız, Rabbim bana organları eksiksiz, güzel 
yüzlü, güzel bedenli, kusursuz, aklî ve zihnî fonksiyonları 
yerinde evlâtlar verdiği için çok şükrediyorum. Sizler de Allahü 
Tealâ’dan böyle evlâtlar ihsan etmesi için dua ediniz. Böyle bir 
nimete kavuştuğunuz zaman da pek çok şükredi-niz, hamdüsena 
ediniz.  

Allah'a emanet olunuz.  
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Varlığımızın fizyolojik boyutu 

Sevgili yavrularım,  

Varlılığımızın fizyolojik boyutu, canlılık olaylarının 
başladığı boyuttur. Bu boyuttaki bir insanın durumu, bir 
bitkinin durumuyla benzerlik gösterdiğinden, bu boyuta, "bitkisel 
hayat" boyutu da demek mümkündür. Bir kaza sonucunda 
komaya girmiş bir insanın durumu, bu boyuttaki bir insana 
çok güzel bir örnek teşkil eder. Bu boyuttaki bir insan, artık, 
fiziksel ve kimyasal olarak analizlenebilir bir varlık değildir. O, 
artık canlı bir varlıktır.  

Bu boyutun en belirgin özelliği, fizyolojik ve metabolik 
olayların, kısaca ilkel canlılık olaylarının varlığıdır.  

 
     Nesne değil, organizma...   

Varlığımızın madde boyutu, bir cismi ifade ediyordu. Bu 
boyut ise, bir nesneden çok, bir işleyişi, bir dinamizmi ifade 
eder. Bu boyutta insan, artık, sadece organları uygun şekilde yan 
yana yerleştirilmiş bir nesneler kümesi değil, bütün organları 
birbiri ile ilişkili olarak hayat süreci için çalışan bir 
organizmadır. İçinde binlerce hayat olayının cereyan ettiği bir 
organizma...  

Görünüşte kişi komadadır ve bitkisel bir hayat yaşamaktadır. 
Dış görünüş itibariyle bir ölüden farkı yoktur. Gerçekte ise o 
tamamen bir canlıdır ve bünyesinde her saniye on binlerce 
canlılık olayı cereyan etmektedir. Görünüşte hareket ve benzeri 
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gibi bir canlılık belirtisi yok ise de aslında bünyede dinamik bir 
fizyolojik hayat yaşanmaktadır. Bu dinamizmin kaynağı ise 
besinlerden sağlanan enerjidir.  

 
     Hayatın Kaynağı: Enerji   

Burada insan, damar yolundan, dekstroz adı da verilen üzüm 
şekeri ile beslenmektedir. Dekstrozun içerdiği enerji, çeşitli 
ara ürünlerin üzerinden geçerek Adenozin Mono Fosfat 
(AMP) denilen koenzime, enerji yüklü fosfor iyonları halinde 
bağlanarak onun, Adenozin Di Fosfat (ADP) ve Adenozin Tri 
Fosfat (ATP) haline gelmesi suretiyle bu bileşikler içinde 
depolanır. İşte kısaca ATP olarak bilinen bu koenzim, bütün 
hayat olaylarının enerji kaynağı ve itici gücüdür. Bu koenzim 
olmaksızın hiçbir canlılık olayı meydana gelemez ve hiçbir canlı 
hayatını sürdüremez.  

Yılan sokmalarındaki ölümlerin, yılan zehirinin bu koenzimi 
kilitlemesi ile, enerji metabolizmasının bozulması sonucu ortaya 
çıktığı bildirilmektedir.  

ATP'de toplanan bu enerji, daha sonra, aminoasitlerden 
vücut proteinlerinin, yağ asitleri ve gliserinlerden yağların, basit 
şekerlerden glikojen ve benzeri bileşiklerin yapımında, yani 
kısacası biyosentez olaylarında kullanılacaktır.  

Herhangi bir biyosentez olayının gerçekleşebilmesi için, o 
biyosentez için gerekli öncül maddelere, o reaksiyonu katalize 
edecek enzimlere ve gerekli enerjiyi sağlayacak ATP'ye ihtiyaç 
vardır. İşte ATP, katabolizma denilen enerji üretici olaylarla, 
anabolizma adı verilen biyosentez olayları arasında bir köprü 
vazifesi görmektedir. Bunların hepsine birden metabolizma adı 
verilmektedir.  
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Enerji, sadece biyosentez olaylarında da kullanılmamaktadır. 
Düşünmek, hareket edebilmek, cinsel ilişkide bulunmak, 
vücudumuzun sıcaklığını koruyabilmek için, hasılı her canlılık 
olayı için sürekli enerjiye ihtiyacımız vardır.  

 
     Hayatın vazgeçilmezi:  Enzimler   

Canlılık olaylarının bir başka vazgeçilmezi de, enzim adını 
verdiğimiz bileşiklerdir.  

Bir pazar günü piknik için kıra gittiniz. Mangalda bir şeyler 
yapıp yemek istiyorsunuz. Mangaldaki kömürü tutuşturabilmek 
için çıraya ve kibrite ihtiyacınız var. Çünkü kömürde yanma 
olayının başlayabilmesi için, onun, hiç değilse bir kısmının 
sıcaklığını alevlenme sıcaklığına kadar çıkarmak zorundasınız. 
Ancak ondan sonra "yanma" adını verdiğimiz karbonun oksijenle 
birleşmesi olayı başlar. Burada olduğu gibi diğer bütün 
kimyasal olaylarda da tepkimenin başlayabilmesi için bir 
aktivasyon enerjisi’ne ihtiyaç vardır. Vücudumuzda her an 
yüzlerce tepkime meydana gelmektedir. Bunların her birinde 
reaksiyonun başlaması için sıcaklığı 1000 oC' ye kadar 
yükseltmeye kalksak hücre proteinleri bundan büyük zarar görür.  

 
     Biyolojik Kibrit   

Sevgili yavrularım, işte bunun için, Rabbimiz, bizlere bir 
lûtuf ve ihsan olarak, vücudumuzdaki bütün tepkimelerin 37 
oC' de meydana gelmesini sağlayan ve bir biyolojik kibrit 
olarak da düşünülebilecek, "enzim" adı verilen biyolojik 
katalizatörler yaratmıştır. Ve bunlar sayesinde vücudumuz-
daki binlerce tepkime, canlı yapımıza hiç zarar vermeden, 37 oC 
sıcaklıkta, çok kolay bir şekilde, hem de saniyeler içinde 
meydana gelmektedir.  
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Enzimler, enerji kaynağı ATP 'den sonra, vücudumuzun 
en vazgeçilmez unsurlarıdır. Ki ATP de zaten bir enzimin 
koenzimidir. Vücudumuzda her an yüzlerce enzim, yüzlerce 
biyolojik olayı katalize etmek için faaliyet halindedir.  

Enzimler, bir protein molekülüne yardımcı bir unsurun 
bağlanmasıyla meydana gelirler. Bir “bileşik proteindir” ler. 
Bu yardımcı unsura, prostetik grup veya koenzim denir. 
Enzimlerin yardımcı unsurları bakır, çinko, demir gibi bir 
element olabileceği gibi, metal içeren bir organik asit veya bir 
vitamin de olabilir.  

 
     Yaşama Faktörleri   

Bazıları vücutta sentezlenemediği için sürekli dışarıdan 
alınmak durumunda bulunan bu koenzim bileşenlerinin bir kısmı, 
biz insanlar için "Yaşama Faktörleri" durumundadırlar. Ve 
bunların dışarıdan alınamamaları halinde ölüme kadar varan 
sonuçlarla karşılaşılır.  

İşte bu sebeple, günlük olarak aldığımız besinler içinde, 
enzimlerin ana maddesi olan proteinlerin ve prostetik grup 
bileşenleri olan vitamin ve minerallerin alınması, sağlığımız 
yönünden çok büyük önem taşır. Bunları almaz isek vücudu-
muzda birçok fizyolojik olay gerçekleşemez. Hastalıklara duçar 
oluruz.  

 
Kimyasal bir kontrol mekanizması:  Hormonlar   

Enzimlerin aktiviteleri ve diğer birçok fizyolojik olay, 
"hormonal sistem" tarafından kontrol altında tutulur.  
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Hormonal sistem, vücudumuzdaki metabolik olayları ve 
hücrelerdeki kimyasal olayları düzenleyen; hücrelerdeki 
zarlardan madde geçişini kontrol ederek belli hücrelerdeki salgı, 
beslenme, büyüme, gelişme ve üreme gibi faaliyetleri 
ayarlayan bir kimyasal kontrol mekanizmasıdır.  

Hormonlar, İç Salgı Bezleri tarafından salgılanan protein, 
amin veya steroid yapısında bileşiklerdir. Çok az miktarla-
rıyla çok önemli olayların uyarılmasını veya frenlenmesini 
sağlarlar.  

İç Salgı Bezlerinin önemli bir kısmının çalışması, Hipofiz ön 
lobunun hormonları tarafından, Hipofizin çalışması ise merkezi 
sinir sisteminin bir parçası olan Hipotalamus tarafından kontrol 
edilir.  

 
     Ve kusursuz bir yönetim sistemi!...   

Sevgili yavrularım,  

Vücudumuzun bütün işlevleri, bütün organlarımızın amiri 
olan beynimizin kontrolündedir. Beynimiz, bir yandan sinir 
sistemi adı verilen, ileri ve geri doğru çalışan bir iletişim 
mekanizması ile elektrikî olarak; diğer yandan da hipotala-
musun hipofizin, hipofizin de iç salgı bezlerinin salgılarını artırıp 
azaltması, ve bu salgıların enzim faaliyetlerini ve diğer fizyolojik 
faaliyetleri düzenlemesi suretiyle, gene aynı şekilde ileri ve geri 
doğru çalışan hormonal sistem ile  

kimyasal olarak vücudumuzdaki bütün fizyolojik olayları 
kontrol altında tutar. Böylece bizlerin yaşaması için hayatı-
mızın her anında gerekli olan bütün fizyolojik olaylar, 
ihtiyacımıza en uygun şekilde düzenlenirler.  
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Sevgili yavrularım; bunları uzun uzun anlatmam, muhakkak 
sizlerin canını sıkacaktır ve belki de içinizden "Bu kadar biyoloji 
dersi yeter" diye düşüneceksiniz. Fakat bu olayları kavramadan 
vücudumuzun en küçük bir hücresinde bile ne harikaların vuku 
bulduğunu anlamak, insan denilen bu meçhulün sırlarını çözmek 
mümkün değildir.  

 
     Birisi eksik olsa...   

Bakınız, vücudumuzda faaliyet gösteren on binlerce enzim, 
koenzim ve hormondan bir tanesinin bile fonksiyonlarında 
küçücük bir azalma veya artma olsa, o enzimin katalize ettiği 
veya o hormonun uyardığı tepkimelerin düzenini kaybetmesi 
yüzünden hayatımız alt üst olur. Hastanelere düşeriz. Günlerce, 
aylarca süren tetkikler yapılır, sorunumuzun çözümü için.  

Olayların zihninizde daha iyi şekillenmesi için sizlere burada 
birkaç somut örnek vermek istiyordum. Fakat söz fazla uzadı. 
Sizleri tasavvuru güç olan soyut olgularla daha fazla sıkmamak 
için kısa kesmekte yarar görüyorum. Ancak bu konuda sadece 
ensülin hormonu sorunu olan bir şeker hastasının durumunu 
düşünmenizin bile kâfi geleceğini sanıyorum.  

 

     Fizyolojik Boyutun Şükrü   

Sevgili yavrularım,  

Varlığımızın bu boyutunda, her an, hiçbirisinin farkında 
olmadığımız, fakat her birinin eksikliğinde akla hayale gelmedik 
acı ve ıstıraplara dûçar olacağımız on binlerce fizyolojik olayın 
gerçekleştiğini düşünerek, her zaman, bütün bunları bizlere lûtuf 
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ve ihsan eden, karşılığında da iman ve iyi bir kulluktan başka bir 
şey beklemeyen Rabbimize milyonlarca kere şükretmeliyiz.  

"Şükreden, kendisi için şükretmiş olur; nankörlük eden de 
(bilsin ki) Rabb'im müstağnidir (onun şükrüne muhtaç değildir), 
çok kerem sahibidir." [Neml, 40]  

"Şüphesiz Rabb'in, insanlara karşı lûtuf sahibidir, fakat 
insanların çoğu şükretmezler." [Neml, 73]  

"Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, siz(in imanınız)a 
muhtaç değildir. Fakat kulları için küfre razı olmaz. Ve eğer 
şükrederseniz sizin için ondan razı olur. hiçbir günahkâr, 
diğerinin günahını çekmez. Sonra dönüşünüz Rabb'inizedir. 
(O), size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü 
bilir." [Zümer, 7]  

Sevgili yavrularım, okuduğunuz son ayet-i kerimede de 
görüldüğü gibi Rabbimiz, şükrü, küfrün karşılığı olarak imanla 
bir tutmaktadır. Rabbimiz, bizleri, gaflette olmayıp daima 
şükreden kullarından eylesin.  

Allah'a emanet olunuz.  
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Varlığımızın psikolojik boyutu 

Sevgili yavrularım,  

Bu boyutun en belirgin özelliği bilinç durumu ve çevre ile 
etkileşim'in başlamış olmasıdır.  

At, köpek, maymun gibi zekâ seviyesi yüksek bazı hayvanlar, 
hemen hemen bu boyuttaki insana yakın davranışlar 
gösterebildiklerinden bu boyuta “hayvanî hayat boyutu” da 
demek mümkündür.  

Akıldan yoksun bir mecnunun durumu, bu boyuttaki 
insanın en tipik örneğidir.  

Bu boyuttaki insan, artık, şuurlu bir yaratıktır. Çevresinde 
herhangi bir olay olsa hemen dikkat kesilmekte, başını o tarafa 
çevirerek gözlerini o noktaya odaklamakta, en küçük bir gürültü 
olsa pür dikkat dinlemekte, küçük bir koku duysa derin derin 
koklamakta ve olayı algılamaya çalışmaktadır. Değişik 
organlardan gelen duyum ve bilgileri kendi özü açısından süratle 
değerlendirerek eğer kendini ilgilendirmeyen bir durum var ise 
oradan uzaklaşmakta, ama eğer kendini ilgilendiren bir olay ise, 
hele hele hayati önem taşıyan bir durum varsa, daha yoğun bir 
dikkatle olayın üzerine gitmektedir.  
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Bu boyuttaki insan, çevre ile etkileşim içindedir   

Bu boyuttaki bir insan, çevre ile etkileşim içinde olan bir 
varlıktır. İçten veya dıştan gelen etkiler, bu boyuttaki bir 
insanda, haz veya elem şeklinde ortaya çıkan duygusal haller 
oluşturmakta, kişi yerine göre heyecanlanmakta, yerine göre 
korkmakta, sevinmekte, üzülmekte, öfkelenmektedir. Bu 
boyuttaki bir insan, artık, çeşitli psikolojik davranış biçimleri 
gösteren bir varlıktır. Onun için bu boyut, psikolojik bir boyuttur.  

Ve bu boyut, aynı zamanda, türümüzün devamı için bizlere 
Rabbimizin bir lûtuf ve ihsanı olan beslenme, üreme gibi 
içgüdülerin belirleyici rol oynadıkları şehvet, gadap gibi şiddetli 
heyecan hallerinin tezahür ettiği bir boyuttur. Yani bu boyut, bir 
duygu ve heyecanlar boyutudur.  

Bu boyuttaki bir insan, çok ileri teknoloji ürünü bir 
bilgisayar gibi, duyu organları yoluyla çevresinden gelen 
bilgileri algılamakta, onları kendine göre değerlendirmekte, 
işlemekte ve onlardan yeni kavramlar oluşturmaktadır. 
Hatta bu kadarla da kalmamakta, bu kavramlar arasında 
nesne-özellik bağlantıları kurarak basit hükümler 
vermektedir. Kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
ayırt etmekte, kavramlar arasındaki ilişkileri süratle belirleyerek 
durum değerlendirmesi yapabilmekte ve o duruma hemen ayak 
uydurabilmektedir. Onun için bu boyut, bir bakıma, zekâ 
boyutudur.  

Duyu organları yoluyla algıladığı, ya da kendi beyin 
faaliyetleriyle ürettiği bilgileri saklamakta, bunları dilediği 
zaman bilinç alanına çekerek kullanmakta, bu bilgiler sayesinde 
sonradan tekrar karşısına çıkan kişi, yer ve nesneleri 
tanımaktadır. Bu boyuttaki insan, artık, bellek sahibi bir 
yaratıktır.  
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 Neden hayvanî hayat boyutu?   

Sevgili yavrularım,  

Bitkisel hayat boyutu ile kıyasladığımızda bu boyut, şüphesiz 
daha ileri, daha gelişkin bir boyuttur. Bitkisel hayat boyutunda 
yalnızca fizyolojik olaylar yer alırken, bu boyuttaki bir insanda 
artık, bir bilinçlenme, yani çevresinden haberdar olma ve çevresi 
ile ilişkiye girme durumu vardır. Kısaca bilgi ve duygusallık bu 
boyutun ayırt edici özellikleridir.  

Bununla birlikte dikkat, algı, bellek, tanıma, zekâ, duygu 
ve heyecanlar gibi çeşitli psikolojik yetenekler yönünden 
karşılaştırıldığında bu boyuttaki bir insanın, zeki bir hayvan-
dan çok büyük bir farkı yoktur. Belki olsa olsa zekâ, bellek 
gibi yetenekler yönünden insan türü biraz daha ileride olabilir.  

Onun için bu garip ve güçsüz babanız, bu boyuta 
“hayvanî hayat boyutu” diyorum.  

Hatta bu boyuttaki bazı yetenekler yönünden bazı hayvanlar, 
biz insanlara göre çok daha ileri düzeydedir. Bir köpeğin koku 
almadaki duyarlılığını, bir kedinin avı karşısındaki dikkatini ve 
ses almadaki duyarlılığını düşününüz. Hatta bir kuşun, çok uzak 
mesafelerden, küçücük bir hububat tanesini görebilişini tasavvur 
ediniz.  

Maksadım burada onu bunu kıyaslayarak kimin kimden üstün 
olduğu tartışmak değildir. Rabbim tertip ve düzenini öyle kurmuş 
ve kendi ilâhi rahmetinden her canlı türüne, o türün ihtiyacı 
kadar bahşetmiştir. Köpeğe rızkını temin etmesi ve hayatiyetini 
sürdürmesi için hassas bir burun gerekmiş, onu vermiştir. Kedi 
için hassas bir kulağa ihtiyaç hasıl olmuş, onu vermiştir. O’nun 
tasarrufları üzerinde bizim mütalaa yürütmeye ne hakkımız olur 
ki? Biz aciz kullarız!...  
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     Bu boyuttaki "Nefis" olgusu   

Bu boyutta üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de 
nefis olgusudur.  

Buraya kadar anlatmış bulunduğumuz varlığımızın madde, 
fizyolojik ve psikolojik boyutlarından oluşan öz varlığımıza 
"nefis" adı verilir. Buradaki nefis, hayvanî bir nefistir. Henüz 
akıl devreye girmediği için, varlığımızın bu kısmı, tamamen haz 
ve elemlerle birlikte ortaya çıkan duygu ve heyecanlarla hareket 
eder. Ve bu boyuttaki nefis, esas olarak şehvet ve gadap 
özelliklerinden ibarettir.  

Şehvet, nefsin kendine tatlı gelen (haz veren) şeyleri istemesi, 
gadap da beğenmediği, istemediği (elem ve sıkıntı veren) 
şeylerle karşılaştığında nefsin kızması, öfkelenmesi ve o durumu 
zor kullanarak gidermeye çalışmasıdır.  

Bu seviyede nefis, çok kere kişinin yararını değil, kendi 
zevk ve heyecanlarını esas alır. Akıl olmadığı için de hep 
insanın zararına olan şeyler ister. İnsan, nefsinin bu 
isteklerinin hepsini yerine getirmeye kalksa, helâk olur gider.  

İşte bu sebeple, Peygamberimiz (a.s.),  

"Senin en büyük düşmanın, seni çepeçevre kuşatan 
nefsindir." [Deylemi] buyurmuştur. Rabbimiz de,  

"Cenab-ı Haktan korkup, nefsini kötü arzulardan 
uzaklaştıranların varacakları yer, muhakkak cennettir." 
[Naziat, 40, 41]  

buyurarak Allah korkusuyla nefsimizin kötü arzularından 
uzaklaşmanın, kısaca nefsi tezkiye etmenin, temizlemenin, 
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sonucu mükâfat olan bir kurtuluş yolu olduğunu öğretiyor 
bizlere.  

 
     Bu Boyutun Şükrü   

Sevgili yavrularım,  

Varlığımızın her boyutundaki en küçük bir olgu bile 
sonsuz şükürlere değer bir nimettir. Bunun böyle olduğunu, 
ancak, o nimeti kaybettiğimiz zaman anlarız. Ne zaman ki artık o 
olay olmaz olur, hayat gemimizin çarkları ağır aksak dönmeye 
başlar ve düzensizlikler vücut panomuzda sevimsiz acı ve 
ıstıraplar şeklinde belirmeye başlarsa, o zaman o olguların, bizim 
için ne kadar önemli olduklarını anlarız. Sevgili yavrularım, 
akıllı insan, bu sıkıntıları yaşamadan o nimetlerin idrakinde olur. 
Bu sıkıntıları yaşamadan Rabbine karşı minnet duyguları içinde 
olup şükrünü eda etmeye çalışır. Nimetin şükrünü eda etmek 
demek, Rabbine inanıp Rabbinin iradesine teslim ve tabi 
olarak O'nun buyurduğu gibi yaşamak, ve Rabbinin verdiği 
her nimeti O’nun istekleri doğrultusunda kullanmak 
demektir. Ve pek çok hamd ve senalar etmek demektir.  

“Dünyada ve ahirette hamd Allahü Tealâ’nın hakkıdır. 
O’na mahsustur. Hüküm de O’nundur. Sonunda O’na 
döndürülürsünüz.” [Kasas, 70]  

 
     Bilinç durumumuza şükür   

Sevgili yavrularım,  

Bu boyutta şükretmemiz gereken olguların birincisi, belki 
de en önemlisi, bilinç halinde bulunmaktır. Bilinç halinde 
olmak demek; kendisinin ve çevresinin farkında olmak, 
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kısaca yaşadığının farkında olmak demektir. Şimdi her herhangi 
bir sebeple baygınlık geçirerek şuurunu yitirmiş bir din 
kardeşimizin durumunu düşününüz. Çevresindeki diğer 
insanların yardımı olmasa, böyle bir insan, ne kötü durumda olur. 
Bir yılan sokmak için yanına yaklaşsa, haberi olmaz. Bir yangın 
çıksa ve otlar tutuşarak ateş üzerine gelse haberi olmaz. Hatta 
böcekler, sinekler yüzüne gözüne üşüşseler, bırakın onları 
kovalamak için bir çaba göstermeyi, varlıklarının bile farkında 
olmaz. Çünkü böyle bir insan artık “bitkisel hayat boyutu”na 
geçmiştir. Kısaca böyle bilincini yitirmiş bir insanın artık, orada 
toprak üzerinde kendiliğinden bitmiş bir ottan hiç bir farkı 
yoktur, aziz yavrularım. Hatta çevresinde dolaşan sıradan birçok 
hayvanlar bile ondan daha iyi durumdadırlar. Çünkü hiç değilse 
onlar şuurlu bir haldedirler, çevreleriyle bir etkileşim 
içindedirler. Ve üzerlerine bir sinek konsa kuyrukları ile 
kovalamakta, ateş üzerlerine gelse ondan kaçabilmektedirler.  

 
     Dikkat için şükür   

Aziz yavrularım, hayvani hayat boyutumuzda şükredilecek 
bir başka olgu, dikkat halidir. Şimdi bunda da ne var, deyip 
olayı küçümseyebilirsiniz. Fakat bu, sandığınız kadar önemsiz 
değildir.  

Dikkat olgusu, bir çeşit seçme olayıdır.  

Dikkat, çevremizden gelen uyarıları önem derecelerine 
göre ayırıp seçmeye ve yalnızca bizi ilgilendirenlere 
yönelmeye yarar. Eğer bu seçme olgusu olmasaydı 
ömrümüzü gereksiz işler peşinde harcar ve heder eder 
giderdik. Onun için Rabbimiz, insan türüne ve tüm hayvan 
türlerine böyle bir nimet ihsan etmiştir. Dikkat sayesinde bu 
canlılar, çevrelerinden herhangi bir uyarı geldiği zaman, hemen, 
gözü, kulağı, hasılı bütün duyu organları, kalbi, beyni ve bütün 
uzuvları ile o uyarıya konsantre olmakta; uyarıyı kendi açısından 
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çok kısa ve analitik bir incelemeye tabi tutmakta; eğer kendini 
ilgilendiren hayati bir durum varsa üzerine gitmekte; böyle bir 
durum yoksa, vücudun hayati aktiviteleri, tamamen daha önemli 
başka yönlere yönelmektedir. Böylece canlının çevreden gelen 
çeşitli etkilere karşı, daha çabuk ve tamamen kendi yararına olan 
tepkiler göstermesi imkân dahiline girmektedir. Bu sebeple 
dikkat, canlının çevresine uyum sağlamasında rolü olan en 
önemli psişik olgulardan biridir.  

İşte bu bakımdan sevgili yavrularım, dikkat olgusu için 
Rabbimize çok müteşekkir olmamız gerekir.  

 
     Bellek için şükür   

Bu boyuta ait bellek olgusunun insan için hayati önemi 
hakkında fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyo-
rum. Bir kaza sonucunda hafıza kaybına uğramış insanların 
çektikleri zorluklar ve bu insanların eğitimi ile ilgili filmleri, 
zaman zaman siz de benim gibi ekranlarda seyretmişsinizdir. 
Seyretmediyseniz bile bundan sonraki hayatınızda muhakkak 
seyredersiniz. Çünkü her nedense senaryo yazarları bu konuyu 
çok severler.  

Bununla birlikte, bu güçsüz babanız da, “bellek” denilen bu 
“bilgileri saklama” mekanizmasının bizlerin hayatında ne kadar 
önemli bir şey olduğunu beyinlerinizde somut biçimde 
vurgulayabilmek için, sizlerin kendinizi, fakültenin son sınıfında 
olan bir üniversite öğrencisi olarak düşünmenizi isteyeceğim. 
Şimdi bir senaryo da benden.. Küçük bir şehirdesiniz. Dersiniz 
bitmiş... Evinize dönüyorsunuz.. Kaldırımda yürürken birdenbire 
çok yakınınızdan şiddetli silah sesleri gelmeye başlıyor. Üç beş 
metre önünüzde bir adam, kanlar içinde yere yığılıyor. Bir kan 
davası!... O durumu görünce çok etkileniyor, şoka giriyor ve bir 
anda belleğinizi yitiriyorsunuz!?...  
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Şimdi işin lâtifesini bir yana bırakıp gerçekten böyle durumla 
yüz yüze kalsanız haliniz ne olur, hiç düşünebiliyor musunuz, 
sevgili yavrularım?  

O şoktan sonra, nereden gelip nereye gittiğinizi düşünü-
yorsunuz. Fakat bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Birdenbire 
telâşlanıyorsunuz. Hemen eve gitmek istiyorsunuz, fakat ne 
evinizi, ne adresinizi hatırlayabiliyorsunuz. Telefon edeceksiniz, 
telefon numaranızı hatırlayamıyorsunuz. Yakın dostlarınızı 
aramayı ve onlara sormayı düşünüyorsunuz. Fakat hiçbirisinin ne 
adlarını, ne telefon numaralarını hatırlayabiliyorsunuz. 
Defterlerinizi ve kitaplarınızı karıştırıyorsunuz, çantalarınızı 
karıştırıyorsunuz, derken, babanıza ait bir kart elinize geçiyor. 
Babanızın adını ve adresinizi oradan öğreniyorsunuz. Eve 
geliyorsunuz. Fakat evdekilerin hepsi size yabancı. Her birini 
sanki ilk defa görüyorsunuz. Sizin durumunuzu kavrayıp size 
yardımcı olmaya ve bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorlar. Fakat 21 
yıllık birikiminiz tamamen gitmiş. Hiç bir şey hatırlayamıyor-
sunuz. Ne kadar zor bir durum olduğunu tasavvur edebiliyor 
musunuz, sevgili yavrularım. 21 yılda üst üste yığılmış 
milyonlarca görüntü, on binlerce ses, binlerce koku... Yüzlerce 
duygu ve düşünce... Acılar, sevinçler, heyecanlar... Binlerce 
insan portresi veya silueti... Park ve bahçeler... Dağ görüntüleri... 
Irmak görüntüleri... Hayvan görüntüleri, çiçek görüntüleri... 
Hepsi bir anda silinip gitmiş. Evine gelen birisini nasıl 
tanıyacak? Markete gittiğinde toplamayı, çıkarmayı nasıl 
yapacak? Bellekte bir şey olmadan iki kelimeyi bir araya getirip 
nasıl konuşacak? Böyle bir insanın hayata yeni başlayan bir 
çocuktan ne farkı olur ki!...  

 

Sevgili yavrularım,  

Böyle bellek nimetinden mahrum kalmış bir kişi, aslında 
senaryolarda yazılanlardan çok daha kötü bir durumdadır.  
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Onun için Rabbimiz, bizlere, bellek gibi geçmişimizi 
geleceğimize bağlayan böyle bir nimet bahşettiği için pek çok 
şükür ve hamd etmeliyiz.  

 
     Zekâ için şükür   

Varlığımızın psikolojik bir boyutu olan hayvanî hayat 
boyutunun en önemli yeteneklerinden biri de zekâ'dır.  

Zekâ, nesnelerle özellikleri arasında ilişkileri, iki nesne 
arasındaki benzerlik ve ayrıcalıkları, veya nesneler arasın-
daki bağlantıları, kısaca durumları çabuk kavrayabilme 
kabiliyetidir. Siz buna "hızla durum değerlendirmesi yapıp o 
duruma çabucak ayak uydurma" yeteneği de diyebilirsiniz.  

Zekâ, insanlarda en yüksek seviyede olmakla birlikte, hemen 
hemen bütün hayvanlarda değişik seviyelerde bulunan bir 
kabiliyettir. Ve esas olarak hayvanî boyutun bir özelliğidir.  

Sevgili yavrularım,  

Her varlık veya özelliğin değeri, en iyi şekilde, ancak, o 
kaybedildikten ve onun eksikliği duyulmaya başladıktan sonra 
anlaşılır. Rabbimizin bize bahşettiği zekâ nimetinin kıymetini 
de, en iyi şekilde, bu nimetten yeterli miktarda nasibini 
alamamış ve halkımız arasında zihin özürlü adı verilen 
kişilerin durumuna bakarak anlayabilirsiniz.  

Allah (c.c.) kimseleri bu duruma düşürmesin!  

Bu tür insanlar, zekâ nimetinden yoksun olduklarından 
topluma ve olaylara uyumları oldukça zayıftır. Durumları 
çabucak kavrayarak ona ayak uyduramadıklarından çevrele-
rindeki diğer edepsiz ve haddini bilmez insanların alaylarına 
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maruz kalırlar. Bu öyle kötü bir durumdur ki bir çok insanlar 
"aptal" ve "geri zekâlı" sözlerini insanlara hakaret etmek için 
kullanırlar.  

Sevgili yavrularım, sizler kendinizi bu tür insanların yerine 
koyarak onların hallerini anlamaya çalışınız ve Rabbimiz 
bizlere "zekâ" nimeti gibi çevreye uyumumuzda en önemli rolü 
oynayan böyle bir yetenek verdiği için çok çok şükrediniz.  

 
     Duygu ve heyecanlarımız için şükür   

Duygu ve heyecan hallerimiz, hayatımızın tuzu biberi, 
çevreye intibakımızın en önemli faktörlerinden birisidirler.  

Duygu ve heyecanlarımız, olaylar ve dıştan gelen etkiler 
karşısında vücudumuzun aldığı tepki durumlarıdır. Bu durumlar, 
zamanla belli tavır ve tepkilere dönüşür.  

Bir düşmanımızı görsek hemen kalb atışlarımız hızlanacak, 
beynimize daha fazla kan gidecek, düşünme yeteneğimiz artacak, 
dikkatimiz, avını gözleyen bir kedi gibi ona doğru yönelecektir. 
Sevdiğimiz bir kişiye rastlasak, içimizde ona karşı hoş bir 
muhabbet duygusu belirecek ve bu duygu bizi ona doğru 
yönlendirecektir. Tehlikeli bir durumla karşılaşsak, vücudumuzu 
derhal bir korku heyecanı saracak, bu heyecanla muhakeme 
yeteneğimiz artarak hemen gücümüzü değerlendirip bir karara 
varacak, ya onu elimine etmeye çalışacak veya selâmeti 
kaçmakta bulacağız.  

Görülüyor ki, sevgili yavrularım, bu duygu ve heyecanları-
mız olmasa çevremize olan uyumumuz fevkalâde zayıflar ve 
çevremizden gelen etkilere, zamanında ve yeterli tepkileri 
gösteremeyiz. Ayrıca bu duygu ve heyecanlarla birlikte cereyan 
eden hayat olayları, daha sonra ilerde, aynı heyecanla 
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hatırlayacağımız ve çevremizdeki insanlara zevkle anlatacağımız 
tatlı hatıralar oluştururlar.  

İşte onun için, Rabbimize, bizleri bu duygu ve heyecan 
nimetinden mahrum bırakmaması için niyazda bulunmalı ve bu 
nimete çok şükretmeliyiz.  

Allahü Tealâ hepimizi, bu boyutun bütün nimetleriyle en iyi 
şekilde nimetlendirdiği, verdiği bu nimetleri kendi rızasına uygun 
işlerde kullanan, duygu ve heyecanlarını denetim altında 
tutmasını bilen, bu duygu ve heyecanlarının, şehvetlerinin ve 
gadaplarının tutsağı olmayan olgun kullarından eylesin.  
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Varlığımızın akıl boyutu 

Sevgili yavrularım,  

Kişinin, sıradan bir adem oğlu olmaktan çıkıp insan olmaya 
ilk adımı atması, bu boyutta başlar. Ama şüphesiz insan olma 
süreci bu boyutta tamamlanmaz.  

Bu boyutun en belirgin ve en ayırt edici özelliği, belli akıl 
prensiplerine göre gerçekleştiği kabul edilen "düşünme" 
olgusudur.  

Onun için bu boyuta, akıl boyutu diyoruz.  

 

     Aklın önemi   

Akıl, varlık nimetinden sonra, Rabbimizin bize bahşettiği en 
büyük nimettir. Bu akıl nimeti sayesinde düşünür, iyiyi 
kötüden ayırt eder, nereden gelip nereye gittiğimizi idrak 
eder, sorumluluk ve yükümlülüklerimizin farkına varırız.  

Zaten, Rabbimiz de, iman dahil bütün dini yükümlülükle-
rimizi akıl nimetine bağlamıştır. Aklı olmayan insana, 
herhangi bir dini yükümlülük yüklenmemiştir. Bütün ibadet-
lerimizde önce akıllı ve buluğa ermiş olmak şartı aranmaktadır.  

Akıllı olmak, düşünmek, insan için öylesine önemli ve ayırt 
edici bir özelliktir ki bu esastan yola çıkılarak "İnsan, düşünen 
bir hayvandır" diye tanımlanmıştır. Gerçekten de bu özelliği 
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elinden alındığı zaman insanın, herhangi bir hayvandan hiçbir 
farkı kalmaz. Büyük Fransız düşünürü Descartes, insan varlığının 
temelini düşünmede görmüş ve düşünmeyen bir insanın kendi 
varlığının bile idrakinde olamayacağını anlatmak için 
"Düşünüyorum, o halde varım" demiştir, ki bu sözü pek 
meşhurdur biliyorsunuz. Onun için bu boyuta “insanî hayat 
boyutu” da diyebiliriz.  

 
 

  Aklın ölçüsü   

Sevgili yavrularım,  

Akıl, bir muhakeme mekanizmasıdır. İyiyi kötüden, doğruyu 
eğriden ayıran bir mekanizma. Ancak bu mekanizmanın 
fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, eline sağlıklı ölçüler 
vermek gerekir. Akıl, elinde hangi “ölçü” varsa, değerlendirme-
sini ona göre yapar.  

Nefsimize, dördüncü boyutta aklın katılması ile birlikte, 
varlığımızda, çok önemli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü akıl, bir analiz ve sentez yapabilme kabiliyeti, bir 
düşünme, irdeleme ve karar mekanizmasıdır. Tabii olarak da 
böyle bir mekanizmanın devreye girdiği bir yapı elbette 
değişecektir.  

Akıl devreye girdikten sonra varlığımızın, hem kendi 
içinde, hem de kendi dışında önemli bir değişim geçirdiği 
görülür. Bu yeni oluşumun içten bakıldığı zamanki görüntü-
süne "benlik", dıştan bakıldığındaki görüntüsüne de "kişilik" 
adı verilir.  
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Artık benliğimiz devrede   

Bu tıpkı, bir halk topluluğunun, devlet haline gelmesi gibi bir 
olaydır. O halk topluluğu devlet haline geldikten sonra, nasıl bir 
takım karar mekanizmalarına sahip oluyor, kendine göre bir 
takım kararlar, hükümler ve kanunlar oluşturuyor ve aldığı bu 
karar ve hükümlerle, diğer devletlerin olumlu veya olumsuz 
tavırlarıyla karşılaşıyorsa, artık kendi başına bir kişilik haline 
gelmiş bir insan da, ürettiği düşünceler, aldığı kararlar ve 
uygulamaya koyduğu hükümlerle aynı durumları yaşar. O artık 
kendi başına fikir üreten, öneriler getiren, bir takım isteklerde 
bulunan, yani oy ve irade sahibi bir insandır.  

Böyle bir insan artık sık sık kendi düşünce, irade ve 
hükümlerini beyan edecek ve sık sık ağzından "Onu ben 
yaptım", "Şuna ben karar veririm", "Bu olayda beni de dikkate 
almak durumundasınız" “Bunu şöyle yapmalısınız” gibi sözler 
ortaya çıkacaktır. Ve artık onun her birkaç sözünde, bir “ben“ 
kelimesi olacaktır.  

 
     Nefsin aslı, bu "ben" dir   

Şehvet ve duygusallık yönü ile baktığımız zaman nefsimiz, 
varlığımızın madde, fizyolojik ve psikolojik boyutlarından 
oluşan bir olgu olarak görünmekle birlikte, aslında nefis'ten 
kastedilen kişinin bu "ben" sözü ile ifade ettiği varlık 
boyutudur. Zaten bu garip ve güçsüz babanızın da nefsi, 
ayrıntılı şekilde burada, varlığımızın bu dördüncü boyutu içinde 
mütalâa etmek isteyişimin sebebi budur.  

Kur'an-ı kerim'de Rabbimizin "Hiç akıl etmiyor musunuz?" 
[Bakara, 44] veya "Hiç düşünmüyor musunuz?" [Al-i İmran, 65] 
diye hitap ettiği nefislerin, işte akıl nimetiyle benlik ve kişilik 
kazanmış bu nefisler olduğunu düşünüyorum.  
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Bu “ben” ile ifade edilen kişilikler ne kadar üretken olur ve 
“akıl” ne kadar çok devreye girerse, insan da, çevresinden o 
kadar olumlu veya olumsuz tepkiler alır. Ve dolayısıyla o kadar 
gelişkin bir kişilik hali ortaya çıkar.  

 
     Aklımız, kendisine ölçü buluyor   

Sevgili yavrularım,  

Burada kişiliğimizin gelişmesi ile birlikte, onun sosyal 
çevreye uyumunda da bir takım gelişmeler yaşanır. Artık 
insan bu ilişkilerde kendini kabul ettirme, herkese karşı 
kendi çıkarlarını koruma, herkesin önüne geçme, herkesten 
üstün olma, mevki makam sahibi olma, hatta diğer insanlara 
baş olma gibi duygulara kapılır. Hatta bu düşünce ve duygular, 
tekrar tekrar vurgulana vurgulana beyin de öylesine yer ederler ki 
bazen o kişide hastalık derecesine varan sabit fikirler, hatta 
vazgeçilmez tutkular halini alırlar. Artık şahıs, şef veya müdür 
olabilmek için başkente seferler yapmakta, milletvekili ya da bir 
bakan olabilmek için parti parti dolaşmakta veya rakipsiz bir 
işadamı olabilmek için önüne gelen herkesi ezip geçmektedir.  

Yavrularım, bu duygu ve düşüncelerin gelişmesiyle 
birlikte, akıl da kendisine, hükümlerinde esas alacağı bir ölçü 
bulmuştur artık. Bu ölçü "kişisel çıkar" ölçüsüdür. Artık 
bundan sonra her şeyi bu ölçüye göre değerlendirecek, 
çıkarlarına uygun olan şeyler "iyi", çıkarlarına ters düşen 
şeyler "kötü" olacaktır.  

 
     Aklın, nefse uyması   

Sevgili yavrularım, “insanî hayat boyutu” adını da 
verdiğimiz dördüncü boyutun en belirleyici özelliklerinden 
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biri, aklın nefse uyması, her şahsı ve her olayı değerlendir-
mede bu "kişisel çıkar" ölçüsünü kullanmasıdır. Kuşkusuz 
daha sonra "olgun insan" boyutuna ulaşacak insan için bu ölçü, 
çok yanlış bir ölçüdür ve sahip olduğu şahsı her zaman 
yanıltacaktır. Bu yanlış ölçü yüzünden şahıs, çıkarlarına uygun 
düştüğü için bugün ak dediğine yarın çıkarlarına ters düştüğü için 
kara demek durumunda kalacak, bu çifte standartlar ise zaman 
zaman o kişinin vicdanında tarifi imkânsız rahatsızlıklar ortaya 
çıkaracaktır. Diğer yandan adalet duygusundaki zedelenmeler 
sebebiyle de toplumda ve çevresindeki diğer insanlar arasında 
büyük bir huzursuzluk belirecektir. Şahsın, insanlarla ikili 
ilişkileri bozulacak hiç kimse tarafından sevilmeyen çıkarcı bir 
insan durumuna gelecektir. Zamanla yalnızlığa itilerek, kişi, 
tarifi imkânsız bir mutsuzluğa gark olacaktır. Şüphesiz bu dünya 
hayatı için.. Ahiret hayatındaki sıkıntıları daha da kötü...  

• Bu boyuttaki nefsin özellikleri  

Üçüncü boyuttaki nefsin en önemli özellikleri şehvet ve 
gadap idi. Bu boyutta ise nefsimiz bunlara ilâve olarak küfür, 
kibir, kindarlık, kıskançlık, cimrilik, tamahkârlık, kötü zan, 
zulüm gibi diğer bazı kötü huy ve özellikler daha kazanmış 
bulunmaktadır. Bu kötü huylar da tamamen nefsimizin akıl 
nimetine sahip olmasıyla kazandığı “benlik” ve "benliğin 
çıkarlarını her şeyden üstün tutma" gerçeğinden kaynaklan-
maktır.  

 
Bütün kötü huylarımızın kaynağı:  Benlik   

Sevgili yavrularım,  

Bütün kötü huylarımızın kaynağı, bu boyutta aklın 
devreye girmesiyle artık "benlik" adını almış bulunan 
nefsimizdir.  
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Kişi, "küçük dağları ben yarattım" havasına girdiği, benliğini 
ilâh yerine koyduğu ve adeta ona taptığı için küfre düşmekte, 
benliğini herkesten üstün ve kusursuz gördüğü için kibre 
kapılmakta, benliğinin çıkarlarını her şeyden üstün tuttuğu için, 
bu çıkarlara zerre kadar bir zarar veren diğer insanlara kin 
tutmakta, küçük bir olayda hemen onlara kötü zanda bulunmakta, 
benliğinin rahatını sağlayan mal ve dünya ziynetlerine çok önem 
verdiği için cimrilik ve tamahkârlık yapmakta, benliğini 
yücelteceğine inandığı mevki, mal ve paraya daha çok sahip 
olabilmek için de olmadık zulümleri işlemektedir.  

Bu boyuttaki nefse, "nefs-i emmare" denir. Yani emredici 
nefis!... Kişiye her istediğini yaptıran ve onu hiç olmadık rezil 
rüsva durumlara düşüren nefis...  

Ancak Rabbine inanır da yaptıklarından nedamet duyma-
ya başlarsa "nefs-i levvame" olur. Kendini kınayan nefis...  

 
     Bu boyuttaki insan, acaba gerçekten insan mı?   

Sevgili yavrularım,  

Aklı olmasına rağmen bir insana yakışmayan küfür, kindarlık, 
zulüm, kibir, cimrilik gibi her türlü davranışı gösteren bu 
boyuttaki insan, acaba gerçekten insan mıdır?  

Aslında insanî hayat boyutu dememize rağmen bu 
boyuttaki insan, henüz, “insanlığı” tam anlamıyla 
yakalayamamış bir insandır.  

Eski Yunan'da yetişmiş bir filozof olan Esop'un hikâyesini 
bilirsiniz.  
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Esop, bir zenginin yanında hizmetçi olarak çalışmaktadır. 
Efendisi, hamama gidecektir. Fakat kalabalık olsun istemez. 
Esop'u hamama gönderir. İnsan olup olmadığını öğrenmesini 
ister. Esop hamama varır. Hamamın önünde bir taş vardır. Her 
gelenin ayağına takılır. Fakat hiç kimse taşı yoldan alıvermez. 
Esop, eve döner. Efendisi, hamamda insan olup olmadığını sorar. 
Esop, insan olmadığını söyler. Efendisi hazırlanır, hamama gider. 
Bakar ki bir sürü adam. Esop'a kızar. "Bana insan yok demiştin. 
Burada bir sürü insan var" der. Fakat Esop, itiraz eder. 
"Efendim, onlar insan değil ki" der. "Gerçekten insan olsalardı, 
şu herkesin ayağına takılan taşı, yol üstünden alıp kenara 
bırakıverirlerdi."  

 
     İnsanlık, başkalarını düşünmektir   

Sevgili yavrularım,  

Esop'un hikâyesinden de anlaşılacağı üzere insanlığın ölçüsü, 
kendinden çok ya da en az kendi kadar başkalarını da 
düşünmek ve bütün insanlara yardım ve hizmet etmektir. 
Halbuki bu boyuttaki insanların tek ölçüleri vardır. O da "kendi 
çıkarları". Eğer sizden bitecek herhangi bir işleri varsa, size 
çekmedik yağı, yapmadık dalkavukluğu bırakmazlar. Eğer sizden 
çıkarları yoksa bu defa da selâm bile vermezler.  

İşte bu bakımdan insan bazen tereddüde düşer. Bu boyuttaki 
insanlar, acaba gerçekten “insan” mıdırlar?  
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 Bu boyutun bir başka unsuru:  Kalb   

Sevgili yavrularım,  

Bu boyutun en önemli unsurlarından bir başkası da 
"kalb"dir. Vicdan da denir. Kalb, sevgi ve muhabbetle 
dolduğu zaman “gönül” adını alır. Böyle kalbi sevgiyle dolu 
insanlara da “gönül ehli” denir. Kalb, yalnız insanda bulunur.  

Kalb ile yürek, genellikle dilimizde eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır. Ancak dinî anlamda kalb, yürek değildir. Kalb, 
yürekte bulunduğu varsayılan manevî bir güçtür. Yürek, bir 
elektrik motoru gibi düşünülürse, kalb, o motora hareket, güç ve 
kuvvet veren elektrik akımı gibi düşünülebilir. Veya yürek bir 
ampul gibi düşünülürse, kalb, o ampulde aydınlanmaya sebep 
olan cereyan gibidir.  

Vücudumuz ve yüreğimiz, zahirimiz, yani görünen maddî 
varlığımız; ruh ve kalb ise batınımız, yani görünmeyen 
manevî varlığımızdır.  

 
     Tüm ruhsal olayların tecelligâhı   

Kalb, bilinçli veya bilinçsiz bütün ruhsal olayların tecelli 
ettiği yerdir.  

Beş duyunun algıları olan bütün duyumlar, bedenin şehvetleri 
olan bütün arzular, zekânın ürünleri olan bütün hükümler, 
keşifler, aklın ürünleri olan bütün olumlu olumsuz düşünceler, 
fikirler, kavramlar, görüşler, niyetler, nefsin arzu ve istekleri olan 
bütün duygu ve heyecanlar, öfkeler, gadaplar, korkular, kaygılar, 
kibirler, kinler, nefretler, kıskançlıklar, ihtiraslar, rahmani 
telkinler olan iman, ilham ve şeytani telkinler olan küfür, nifak 
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ve vesveseler, belleğin malı olan anılar... Daha nice niceleri... 
Bunların hepsi, hepsi kalbde tecelli ederler.  

Kalb, bütün ruhsal olayların tecelligâhı olduğu için, bazı 
yerlerde kalb ile ruhun aynı anlamda kullanıldığını görürsünüz.  

 
     Kalb, bedenin amiridir   

Kalb, benliğimizde oluşan bütün ruhsal olayların 
tecelligâhı, bir bakıma “benliğimizin odak noktası” olduğu 
için bedenimizin de amiridir. Bütün organlarımız, kalbimizin 
emrindedir. Bu sebeple Peygamber efendimiz:  

"Kalb, organların hükümdarıdır. Hükümdar iyi olunca 
emrindekiler de iyi olur. Bozuk olunca emrindekiler de 
bozulur." [Beyheki, İbni Adiy] buyurmuştur.  

Kalb, bir bakıma, bizim gerçek benliğimizdir.  

 
     Batınımızda ne varsa, zahirimizde de o olur   

Belli bir zaman dilimi içinde kalbimizde, yani batınımızda 
hangi duygu ve düşünceler varsa o zaman zarfında zahiri-
mizden, yani vücudumuzun bütün uzuvlarından o duygu ve 
düşüncelere uygun davranışlar ortaya çıkar. Onun için atalarımız, 
dervişin fikri ne ise zikri odur, demişlerdir.  

Diyelim ki komşumuz Kenan Bey’e karşı içimizde bir nefret 
var. Kalbimiz, onun iyiliğini değil kötülüğünü istiyor. Fakat buna 
rağmen onun başına gelen sevindirici bir olayı kutlamak 
durumundayız. "Kenan Bey, çalıştığınız bankaya müdür 
olmuşsunuz, sizi tebrik ederim, çok sevindim" diyoruz. Ancak 
kalbimiz başka türlü olduğu için, bu söz, öylesine dil ucundan 
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dökülür ki çok kere eğer dikkatli bir adam ise bunu muhatabımız 
Kenan Bey bile fark eder.  

İyi bir gözlemci değil isek diğer bütün hal ve hareket-
lerimizin olduğu gibi kalbimizin de farkında olmayız Ama iyi bir 
gözlemci isek kalbimizde olup biteni biliriz. Hiç şuurlu bir 
insan kalbinde olup biteni bilmez mi? Ama bizim kalbimizde 
olup bitenleri başkaları bilemez. Allahü Tealâ’nın bildirdiği 
kişiler hariç tabii. Onun için İslâm'da hüküm, zahire 
(görünüşe) göre verilir. Adam "Müslüman’ım" diyorsa 
“Müslüman” kabul edilir. Müslümanların bütün haklarından 
yararlanır. Kalbinde küfür bile bulunsa. Şüphesiz insanlar 
hakkında gerçek hükmü ahirette Rabbimiz verecektir.  

Kalbin durumu genel olarak dışa yansımakla birlikte, rolünü 
çok iyi yapanlarda, bu yansıma ustaca figürlerle örtülür. Onun 
için çoğu insanların davranışlarında samimi mi, değil mi 
olduklarını anlayamayız. Kalbin gerçek hali en iyi şekilde 
rüyalarda ortaya çıkar. Çünkü rüyada artık aklın kontrolü 
yoktur. Onun için insanın gerçek kişiliği, en iyi rüyalarda belirir. 
Rüyalar, kalbimizin aynasıdır.  

 
     Kalb, değişkendir   

Kalb, değişkendir. Her an değişir. Bir anı bir anına uymaz. 
Bakarsınız kişinin kalbinde, kesin bir iman vardır. Ama öyle bir 
an gelir ki, nefis bastırır ya da şeytanın vesveseleri galip gelir de 
şek ve şüphe hasıl oluverir. Ya da kişi, kendini, büyük 
riyazetlerle bütün günahlardan uzaklaş-tırmıştır. Ama öyle bir 
durum ortaya çıkar ki kalb bir an harama meylediverir. İşte onun 
için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), "Ey kalbleri her an 
değiştiren Allah’ım. Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." diye 
dua etmiştir.  

Kalb, bu... Bir anı bir anına uyar mı?  
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Bir zaman gelir, vücutta cinsel hormonlar artar, nefis 
azgınlaşır. Bütün kalbi şehevi arzu ve ihtiraslar kaplar. Gözü 
başka hiçbir şeyi görmez.  

Bir zaman gelir, beğenmediği, hoşuna gitmediği şeyler olur. 
Kalbi öyle öfke ve hiddet duyguları kaplar ki sanki kişi 
karşısındaki parçalayacak sanırsın.  

Bir zaman gelir. Sakinleşir. Bir mülâyemet ve yumuşaklık 
bütün kalbi sarar. Kalb merhamet duygularıyla dolar. Zaman olur 
kalbindeki bu acıma duyguları, Rabbinden yakarışlara ve 
gözyaşlarına dönüşür.  

Bir zaman gelir bir güzele aşık olur. Gece gündüz yavuk-
lusunu düşünmeye başlar. Ve artık kalbinde sevdiğinin hayal ve 
görüntülerinden başka hiçbir şeye yer yoktur.  

Ve bir zaman gelir, nefsin ihtiraslarına uymuş, mal ve mevki 
sahibi olmak için hile ve desise peşinde.  

Kalb bu, sevgili yavrularım. Hiç, bir anı bir anına uyar 
mı? Bazen nefsinin etkisi altında... Bazen Rabbinin 
emrinde... Bazen iblisin vesveselerine kurban...  

 

Kalb, sevgi ve muhabbet yeridir   

Kalb, sevgi ve muhabbet yeridir, sevgili yavrularım. Kalb, 
iman ve nifak yeridir.  

Kalbin dirilişi, Rabbine inanıp Rabbini tanıyıp tam bir 
sevgi ve muhabbetle O’na bağlanmasındadır.  
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Kalbin nuru, iman; karanlığı, küfürdür. Anlamına 
inanılarak Lâilâhe illallah denildiği zaman, kalbde bu iman 
nurunun zerresi hasıl olur.[1] Bu nurun aslı, Allah sevgisidir.  

"İmanın temeli ve en kuvvetli alameti, hubb-i fillah ve buğd-
i fillahtır. Yani Müslümanları sevmek ve Müslümanlara 
düşmanlık edenleri sevmemektir." [İ. Ahmed]  

hadis-i şerifi, bunun, böyle olduğunu göstermektedir. Çünkü 
Müslümanları, Allah (c.c.)'ın dostlarını sevmek demek, Allah 
(c.c.)'ı sevmek demektir. Şu halde iman, Allah'a inanmak ve aynı 
zamanda O'nu sevmek demektir. Kalbdeki iman nurunun aslı 
Allah sevgisi olduğundan Allahü Tealâ’nın adı her 
anıldığında veya Allah'a yakınlaştırıcı bir iş yapıldığında bu 
nur artar. Allah'ın adının anılması, Allah düşmanlarının 
düşmanlıklarını artırdığından, onların kalblerinin daha da 
kararmasına sebep olur.  

Allah sevgisi, kalbde olan bir şeydir. Elle tutulmaz, gözle 
görülmez. Ancak kalbdeki her “olgu”nun dışa, yani görünür 
aleme yansıyan bir belirtisi olduğu gibi Allah sevgisinin de 
görünür aleme yansıyan bir belirtisi vardır. O da, Peygambe-
rimiz (s.a.v.)’e uymak ve O’na itaat etmektir.  

Allahü Tealâ,  

“De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” [Al-i İmran, 31] ve,  

“Kim Resul’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” [Nisa, 
80] buyuruyor.  

Demek ki bir insanın Allah (c.c.)’ı sevmesinin dıştan 
görülebilen en açık belirtisi, onun, Allahü Tealâ’nın sevgili 
elçisine tabi olması, O’na itaat etmesi ve O’nun sözünden dışarı 
çıkmamasıdır.  
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     Kalbin dirilişi   

Sevgili yavrularım,  

"İman" ve "Allah sevgisi", kişinin yaratanına karşı duyduğu 
iştiyak, muhabbet ve arzu, kısaca "muhabbetullah", insanın 
kalbine hayatiyet kazandıran hayat iksiri gibidir. Eskilerin 
aşk şarabı dedikleri bu sevgi ve muhabbet iksirinden kişi ne 
kadar içerse, daha doğrudan bir anlatımla, kişi Rabbine karşı ne 
kadar çok sevgi ve muhabbet duyarsa, kalbi de o kadar 
canlanır, güzelleşir. Ve o kişiden hep güzel davranışlar sadır 
olmaya başlar. Kişi, alçak gönüllü ve yumuşak başlı bir insan 
olur. Siz sert davransanız da o size güzel sözlerle ve 
yumuşaklıkla cevap verir. Siz ona kötülük etseniz de o sizi 
iyilikle karşılar.  

Sevgili yavrularım,  

İman tektir. Ne azalır, ne çoğalır. Bir insan ya inanır, ya da 
inanmaz. Bunun ortası olmaz. Kalbde azalıp çoğalan, iman 
nuru da dediğimiz bu Allah sevgisidir. Yani 
muhabbetullah'tır. Buna kalb aynasının parlaklığı da 
demişlerdir. Yapılan her iyilik, her ibadet ve her taat, kişinin 
Rabbine olan yakınlığını ve dolayısıyla kalbindeki Allah 
sevgisini artırır. Böylece kalb aynası parlar. Buna karşılık işlenen 
her günah, Rabbine isyan olan her iş, kişiyi Rabbinden bir miktar 
uzaklaştırır. Dolayısıyla Rabbine olan muhabbetinde bir azalma 
meydana gelir. Bu şekilde kalb aynası da kararmaya başlar.  

Onun için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.),  
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"Günah işleyenin kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer 
tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse, 
o leke büyür ve kalbini kaplar, kalb kapkara olur." [Harâiti]  

buyurmuşlardır.  

 
     Kalbin hastalığı   

Yavrularım,  

Kalbin, Rabbi olan Allahü Tealâ’yı bırakıp da kendi 
nefsinin hevasına, kendi nefsinin arzu, istek ve ihtiraslarına 
bağlanması, kalbin hayat kaynağı "muhabbetullah"ı her 
geçen gün azaltır. Ve kalbdeki iman nurunu her geçen gün 
söndürmek suretiyle onu hasta eder. Zamanla nefsin arzu, 
istekleri ve ihtirasları kalbi tamamen kaplayarak onu dünya 
tutkunu bir hale getirir. Böyle bir durumda, sahibine sorduğunuz 
zaman dili ile "Allah'a inanıyorum" dese de, artık onun 
mabudu kendi nefsi olmuştur. Kendi nefsinin heveslerinden 
başka hiçbir şeyi gözü görmez. Mal, mevki, para... Varsa yoksa 
dünya zevkleri... Yese, içse, eğlense... Çeşit çeşit giyinse... 
Gününü gün etse... Her gün daha değişik yerlere gitse... Her gün 
daha değişik yerler görse... Her gün daha değişik şeyler yese... 
Her gün daha değişik şekillerde eğlense... eğlense... eğlense... 
Onun bütün aklı fikri bunlardadır. O artık doyumu olmayan bir 
yola girmiştir. Bütün kalbi, bu arzu ve isteklerle dolu olduğundan 
konuştuğu zaman da ağzından hep bunlarla ilgili sözler çıkar.  

"Nefislerinin arzularını ilâh edinenler ..." [Casiye, 23]  

mealindeki ayet-i kerimenin anlattığı kişiler, herhalde bu kişiler 
olmalı diye düşünüyorum.  
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Kişi, bu şekilde nefsinin arzularını ilâh edinip de kalbinde 
Rabbine karşı olan muhabbet azalınca artık yaptığı ibadet ve 
taatlerden zevk almaz olur. Gadabının çok şiddetli olduğunu 
bildiği halde Rabbinden korkmaz olur. Mahlûkata ibret nazarıyla 
bakmaz. Onun için de kendi durumunun bir türlü farkında olmaz. 
Böyle kişilere nasihat de tesir etmez.[2] Ne söylersen söyle, 
boşunadır. Kendin söyler, kendin dinlersin. Bir kulağından girer, 
öbür kulağından çıkar gider.  

 
     Kalbin ölümü   

Bu “dünya tutku”su, kalbdeki Allah sevgisini azalta azalta, 
zamanla, bu sevgiyi tamamen yok ederek onun yerine kendi 
geçer. Ve daha ileride de kalbi ölüme sürükler. Kalbin 
ölümü, kalbdeki iman nurunun sönmesi, kalbin imanını 
yitirmesi, küfre düşmesi demektir.  

Böyle kalbi ölmüş bir kişiye "kalbsiz" veya "vicdansız" 
denir ki böyle bir kişi artık yırtıcı bir havyandan daha beterdir. 
Böyle bir kişiden her türlü melânet ve kötülük beklenir. Her gün 
gazetelerde okuyor, televizyonlarda seyrediyorsunuz. 
"Sevgilisiyle bir olup kocasını balta ile öldürdü.", "Üç günlük 
canlı bebeği çöp bidonuna attılar.", "Öldürdükten sonra cesedi 
parçalayıp her bir parçasını bir yere gömdüler", "Dokuz 
yaşındaki çocuğun başını taşla parçaladılar" gibi bir sürü akıl 
havsala almaz haberler. İşte bütün bunlar, hep bu tür, kalbleri 
ölmüş, vicdanları nasırlaşmış insanların marifetleridir.  

Bunlar cahillerin yaptıkları... Bir de okumuş vicdansızların 
topluma yaptıkları akıl almaz zulümlere ne demeli!..  
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 Felâketlerin en büyüğü!   

Sevgili yavrularım,  

Kalbin ölümü, her halde bir insan için, başa gelebilecek 
felâketlerin en büyüğüdür.  

İnsanın başına gelen maddi sıkıntılar, maddi afet ve felâketler, 
sonuçta, biraz sabırla atlatılabilecek ve tekrar eski durumuna 
döndürülebilecek yıkımlar oluştururlar. Üstelik bunlar, Abdullah-
ı Dehlevi hazretlerine göre, "sevgilinin kemendi olup Allahü 
Tealâ bu dertleri ve sıkıntıları sevdiği kullarından dilediklerine 
verir."[3] Eğer gaflet gösterilmeyip sabırla karşılanabilirse, bunlar, 
ahiret hayatımızda hesapsız ecirlere de vesile olurlar.  

"Ancak sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir" 
[Zümer, 10],  

ayet-i kerimesi bunun en açık delilidir.  

Ya benliğimizin mânâsını, kalbimizin manevî hayatını tahrip 
eden, kalbimizdeki iman nurunu söndüren felâketlere ne demeli! 
Bunlar öyle midir? Bunlar bizim hem geçici olan dünya 
mutluluğumuzu, hem de ebedi olan ahiret mutluluğumuzu 
elimizden alıp götürürler.  

 
     Vicdansızlar toplum için de bela!   

Böyle durumlara düşmüş kalbsiz, vicdansız insanlar, 
toplumlar için de büyük sıkıntı kaynağıdırlar. Ne yazık ki son 
yıllarda, devletimizi yönetenlerin gafletleri, cehaletleri ve 
basiretsizlikleri yüzünden halk içinde ve aydınlar arasında bu tür 
vicdansız insanların sayısı o kadar arttı ki akıllara durgunluk 
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verici yolsuzluk, zulüm ve cinayetlerin her gün bir yenisiyle yüz 
yüze geliyoruz.  

Biz devlet büyüklerimizi burada tekrar uyarıyoruz. Bütün bu 
kötülüklerin tek çaresi, insanlarımızın kalbini iman nuru ile 
nurlandırmak, kalblere Allah sevgisini yerleştirmek, böylece 
insanlarımızın vicdanlarını güçlendirmektir. Aksi halde sadece 
polisiye önlemlerle, kalbleri ölmüş, vicdanları nasırlaşmış 
insanları, toplumun başına belâ olmaktan kurtarmak mümkün 
değildir.  

 
     Hasta kalbi düzeltmek için   

Sevgili yavrularım,  

İşte bu kötü ve vicdansız insanların durumlarına düşmemek 
için kalbimize çok iyi sahip olmalı ve "kalb kalesini, heva (nefsin 
istekleri) gibi bir düşmandan korumaya"[4] çalışmalıdır.  

Kalbimizde bir bozulma, yani onda nefsimizin arzularına 
karşı aşırı bir eğilim hissettiğimizde de, Zünnun-i Mısrî 
hazretlerinin öğütlerine uyarak; "yiyip içtiklerimizin helâlden 
gelmesine daha fazla özen göstermeli, bol bol Kuran-ı kerim 
okumalı, salih kişilerle sohbet etmeli, gece ibadet etmeli ve 
seher vakitlerinde ağlamaya"[5] çalışmalıdır.  

ooo 

Sevgili yavrularım, galiba biraz meramımızın dışına çıkmaya 
başladık. Sizlere asıl anlatmak istediğim varlığımızın dördüncü 
boyutundaki unsurlardı.  

Şimdi şöyle geriye doğru giderek anlatılanları bir hatır-
lamaya çalışalım. Bu boyutun en belirleyici unsuru akıl idi. 
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Onun için bu boyuta akıl boyutu demiştik. İkinci önemli unsur 
da nefis, yani bu boyuttaki adı ile "benlik" idi. Bir de son olarak 
size anlatmaya çalıştığım vücudumuzda cereyan eden bütün 
ruhsal olayların tecelli merkezi olan kalb vardı.  

Yavrularım,  

Allah nasip eder de yazmak imkânım olursa göreceksiniz ki 
"olgun insan boyutu" adını verdiğimiz varlığımızın beşinci 
boyutunda da aynı unsurlar vardır. Ancak her iki boyuttaki 
akıl, nefis ve kalb'in nitelikleri birbirinden tamamen farklıdır.  

 
     Dördüncü boyuttaki akıl   

Varlığımızın bu boyutundaki akla, akl-i meaş denir.  

"Akl-i meaş, yemek, içmek, evlenmek, helâl haram demeden 
kazanmak ve eğlenmek gibi hep bedenin rahatını ve nefsin 
menfaatini düşünüp ahireti düşünmeyen akıl"[6] demektir. 
"Akl-i meaş, dünyanın geçici lezzetlerine bakarak, büyüklenmek, 
kıskanmak, kendini beğenmek, kin ve düşmanlık gibi halleri kalb 
hastalığı saymaz. Kısa görüşlüdür. Akl-ı meaşı, mala düşkün ve 
dünyaya bağlı olanlar beğenir" (İmam-ı Rabbani).[6]  

 
     Dördüncü boyuttaki nefis   

Varlığımızın bu boyutundaki nefis de, kişinin insanlık 
yönünden gelişmişlik derecesine bağlı olarak ya nefs-i 
emmaredir veya nefs-i levvamedir.  

"Nefs-i emmare", kâfir ve azgın bir nefistir. "İman etmemiş, 
hep kötülüğü emreden bir nefis"[7]tir.  
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"Nefs-i emmare, hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese 
emretmek ister. Nefs-i emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek 
için dine uymaktan başka çare yoktur.  

İnsanın bütün kötülükleri, nefs-i emmarede toplanmıştır. 
Nefs-i emmare, hiç iyilik yapmak istemez. Hep kötülük yapmak 
ister. Kendisine ve başkalarına zararlı olan şeyleri sever. İnsanın 
dünya ve ahirette saadete kavuşması için nefsine uymaması, onu 
zayıflatıp zarar yapmayacak hale getirmesi lazımdır.  

Varlıklar içinde en cahil olanı, insanın nefsidir. Çünkü 
nefs-i emmare kendine düşmanlık yapmaktadır. Hep kendini 
yok edici şeyleri istemektedir. Her isteği, Allahü Tealâ’nın 
yasak ettiği şeylerdir. Her işi, sahibi olan ve bütün iyiliklerin 
sahibi bulunan Allahü Tealâ’ya karşı gelmektir. Hep kendi 
düşmanı olan şeytana uymaktır" (Ahmet Faruki Serhendi).[7]  

"Nefs-i emmare, şehveti ve gadabı çalıştırdığı için buna 
uymak insana tatlı gelir. İslâmiyet'e uymak ise, bu arzuları 
frenlediği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan 
İslâmiyet'e uymak istemez, nefse uymak ister" (Abdülaziz 
Dehlevi).[7]  

"Nefs-i levvame" ise, iman etmiş, fakat büyük çaba 
harcamasına rağmen kötü işlerinden bir türlü vazgeçemeyen 
bir nefistir. Sık sık nadim olarak kendisini kınayıp ayıplama-
sından dolayı nefs-i levvame (kendini kınayan nefis) denmiştir.  

"Bilmiş ol ki, en büyük düşmanın seni kuşatan nefsindir... 
Şayet biraz ihmal edersen azar ve bir daha önüne geçilmez bir 
hal alır. Durmadan onu uyarır, kınar ve levm edersen, o zaman 
nefs-i emmarelikten çıkar da Allahü Tealâ’nın kendisine yemin 
ettiği nefs-i levvame haline döner" (İmam-ı Gazali).[7]  

"Nefsine düşmanlık et! Çünkü o benim düşmanımdır." 
(Hadis-i Kudsî) (M.Rabbani)[7]  
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     Dördüncü boyuttaki kalb   

Varlığımızın bu boyutundaki kalb, ya ölü, veya tedaviye 
muhtaç hasta bir kalbdir.  

Onun hastalığı, Hak Tealâ’dan başkasına bağlanması, 
kendinde, Rabbinin muhabbeti yerine, nefsinin arzuladığı 
şeylerin muhabbetinin yer almasıdır. Kısaca “dünya tutkunu” 
olmasıdır. Bu boyuttaki bir kalb, dünya tutkunu ve nefsinin 
hevasını ilâh edinmiş bir kalbdir.  

Nefsinin bitmez tükenmez istekleri nedeniyle de bir türlü 
huzur bulamaz. Bütün ömrü bu istekleri yerine getirmek için 
korkunç bir koşturmaca, telâş, yorgunluk ve stres içinde geçer. 
Fakat gene de nefsini doyuma ulaştıramaz. Her geçen gün daha 
çoğunu ister. Çünkü nefsin ihtiyaçları sonsuzdur. Bir başka ifade 
ile nefis, doyumsuzdur. Ne kadarını temin edersen et, asla 
mutmain olmaz.  

Kalbin, dünya mal ve ziynetlerine, dünya zevk ve 
eğlencelerine olan bu sevgisi, bu tutkusu, ne kadar şiddetli 
olursa, kişinin huzursuzlukları da o kadar çok ve şiddetli olur.  

 
     Bu boyuttaki bir kalb, nefse tabidir   

Nefsinin hevesleri tarafından işgale uğramış ve kendisini 
tamamen dünya zevk ve eğlencelerine kaptırmış bulunan bu 
boyuttaki bir kalb, aslında tamamen huzursuz ve sıkıntılı bir 
kalbdir.  

Böyle bir kalbe sahip kişiler, daha çok mal, daha çok para 
kazanabilmek ve daha rahat ve eğlenceli bir hayat sürebilmek 
için, helâl haram demeden, her türlü yalan, dolan ve hileli yolları 
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kullanarak, ve çevrelerindeki insanlara her türlü haksızlığı ve 
zulmü yaparak mal, mülk edinmeye çalışırlar. Sonra da sahip 
oldukları bu mallar sebebiyle kibirlerinden yanlarına varılamaz.  

Zaten bu kişilerin birçoğu bu malları, gerçekten ihtiyaçları 
olduğu için değil, kibirleri sebebiyle, başkalarına hava atmak, 
başkalarına üstünlük sağlamaya çalışmak, başkalarına gösteriş 
yapmak için edinirler.  

 
     Kötü olan, mal mülk değildir   

Sevgili yavrularım  

Yanlış anlaşılmamalıdır. Burada kötü olan, mal mülk 
edinmek değildir. Mal aslında bir Müslüman için, hele içinde 
bulunduğumuz şu zamanda, dinini, canını, namus ve şerefini 
korumasına yardımcı olacak en “hayırlı” bir vasıtadır.  

Her Müslüman’ın kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini 
sağlayacak ve asli ihtiyaçlarını giderecek kadar mal edinmeye 
çalışması zaten farzdır. Müslüman bunu yapmaz, ona buna avuç 
açarsa, günaha girer. Her Müslüman, hem kendi ihtiyaçlarını 
sağlamak ve hem de diğer din kardeşlerine yardımcı olabilmek 
için çok mal ve para kazanmaya çalışmalıdır. Unutmayınız, şeref 
ve büyüklüğün mal ve para ile ölçüldüğü, dinin ve dindarların 
horlandığı şu zamanda, Müslümanların zengin olmaları, fakir 
olmalarından daha hayırlıdır.  

Burada kötü olan mal mülk değil, kalbdeki, kişiyi her 
türlü gayrı meşru yollara başvurmaya yönelten, mal mülk 
sevgisidir. Dünyalık edinmeyi bir tutku haline getirmektir.  

İşte bu boyuttaki bir insanın kalbi, önüne geçilemez derecede 
mal ve eğlence tutkusuyla doludur.  
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     Dördüncü boyutun şükrü   

Şüphesiz bu boyutun şükredilmesi gereken ilk ve en 
önemli olgusu, "akıl"dır.  

Gerçi bu boyuttaki akıl, bizim ahiretimizi kurtarmaya değil 
de ancak dünyamızı kurtarmaya yetecek kadar kısa görüşlü 
bir akıldır. Olsun. Bu kadarıyla bile bu akıl, bizim için o 
kadar değerli bir nimettir ki o olmadığı zaman, zahiren de 
olsa, insan olmaktan çıkarız. Bugün akıl hastanelerindeki akıl 
nimetinden mahrum kalmış insanların durumunu bir gözlerinizin 
önüne getiriniz. Hiç kimse onları adam yerine koyuyor mu?  

 
     Akıl nimetinden yoksun olduğumuz zaman!..   

Bu nimetten yoksun olduğumuz zaman, insan olmaktan doğan 
bütün dini, toplumsal, hukuki, ekonomik ve sair 
sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz ortadan kalkar. Tabii 
yetkilerimiz de. Çünkü bunlar ancak muhakeme kabiliyeti 
yerinde olan, analiz ve sentez yapabilme, düşünme ve karar 
verebilme yeteneği olan, kısaca “insan” olanlara tanınan bir 
ayrıcalıktır.  

Akıl yeteneğinden yoksun olduğunuz zaman bir çek 
imzalasanız, kimse o çeki, çek olarak dikkate almaz. Çünkü siz 
akıldan yoksun bir kimsesiniz. Size güvenilmez. İmamlık 
makamına geçseniz, kimse arkanızda namaz kılmaz. Çünkü siz 
akıldan yoksun bir kimsesiniz. Bilgili de olsanız yanlışı doğruyu 
ayırt edemezsiniz. Size babanızdan bir miras kalsa, o malın 
sahibi olamazsınız. Size bir vasi tayin etmek gerekir. Çünkü siz 
akıldan yoksun bir kimsesiniz. Elinize geçen o malı, kendi 
çıkarlarınızı düşünerek adam gibi kullanamazsınız. Bırakın 
bunları, yanı başınızdaki komşunuza bir yerden bir haber 
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getirseniz, verdiğiniz o habere bile kimse güvenemez ve tahkik 
edip doğrusunu araştırmak ihtiyacını duyarlar. Çünkü siz akıldan 
yoksun bir kimsesiniz, bir delisiniz. Size güvenilmez. Kimse 
sizinle arkadaş olmak, sizinle yaşadığı hayatı paylaşmak istemez. 
Çünkü düşünme yeteneğiniz olmadığı için öyle yerlerde öyle 
gaflar yaparsınız ki ona iyilik yapmaya çalışayım derken 
arkadaşınızı rezil rüsva ediverirsiniz.  

 
     Akıl nimetine şükür   

Sevgili yavrularım, en kısa görüşlü, en cılız bir akıl bile, 
akılsızlıkla kıyaslanmayacak kadar iyidir ve bizim insanlık 
camiası içinde bir takım yetki ve sorumluluklar almamıza ve 
hayatımızı adam gibi sürdürmemize yardımcı olur.  

Onun için, Rabbimiz bizlere kendimizi çekip çevirecek kadar 
da olsa bir akıl verdiği için çok, hem de pek çok hamdüsenalar 
etmeliyiz.  

 
     Benlik (nefs) nimeti için şükür   

Bu boyutun ikinci unsuru, benliğimiz idi.  

Benliğimiz, ya da dıştan bakıldığı zamanki görünümü ile 
kişiliğimiz; bedenimiz, fizyolojik ve psikolojik yapımız ve 
aklımızın, hepsi bir bütünlük oluşturacak ve varlığımızın 
idamesini sağlayacak şekilde organize olmuş şekilleridir.  

Bu organizasyon, aslında, Rabbimizin bizlere bahş ettiği en 
büyük nimetlerden birisidir.  

Bu organizasyon olmasa idi varlığımız bütünlük kazanamaz, 
varlığımızı oluşturan her unsur ayrı telden çalar, ve böylece, 
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yapımızda, burada anlatılması zor olan kişilik bozuklukları 
ortaya çıkardı. Bu organizasyon sayesinde kalbimizde, yani 
gönlümüzde nefsimizin ihtiyaçlarına uygun arzu ve istekler 
belirmekte, bütün organlarımız bu arzu ve isteklere uygun 
yönelimler göstermekte, sonuç olarak hem bedenî, ve hem de 
ruhî ihtiyaçlarımız, varlığımızı ve sağlığımızı en iyi 
sürdürecek bir şekilde giderilmektedir.  

 
     Hamile anneye nefsin yardımı   

Şimdi somut bir örnekle sizlere durumu biraz açmak 
istiyorum. Yeni hamile kalmış bir annenin halini düşünün. Cenin 
anne karnında büyümektedir. Hücreler çoğalma sürecinde 
olduğundan vücudun protein, vitamin ve minerallere olan ihtiyacı 
süratle artmaktadır. Ve genç annede, "aş yerme" adını verdiğimiz 
hal meydana gelmekte, nefsinde, yani benliğinde bu vitamin ve 
mineralleri içeren yiyecek ve içeceklere karşı şiddetli bir arzu 
belirmektedir. Gönül aynasında ortaya çıkan bu arzular, iradi 
karar ve eylemlere dönüşmekte, sonuçta anne aldığı meyve ve 
sebzelerle yavrusunun vitamin mineral ihtiyacını karşılamış 
olmaktadır.  

 
     Önemli olan haddi aşmamak   

Önceki sayfalardaki, dünya ve ahiret mutluluklarımızın, 
nefsimizin isteklerine uymamaktan geçtiği yolundaki ifade-leri 
hatırlayarak, belki de zihninizde, buradaki ifadelerle bunlar 
arasında bir çelişki olduğu düşüncesi belirebilir.  

Aslında bir çelişki yoktur. Nefsin ihtiyaçlarını yok kabul 
etmek, eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Burada 
önemli olan husus, bu ihtiyaçları, Rabbimizin çizdiği sınırlar 
içinde gidermek, yani haddi aşmamaktır. Bir ikinci husus da 
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şudur. Nasıl mal hayırlı bir şey, fakat mala gönül bağlamak kötü 
ise, burada da nefsimizin bu arzu ve istekleri bizler için 
hayırlı, fakat bunlara gönül bağlamak, bunların giderilmesini 
tutku haline getirmek ve yalnızca bunlar için yaşamak kötüdür.  

Sevgili yavrularım,  

Buradaki bu ince farkı hiçbir zaman gözden ırak tutmayınız 
ve Rabbimiz, bizlere, hayatımızı en iyi şekilde sürdürebilmek 
için, nefis gibi bir ihtiyaç belirteci verdiğinden dolayı daima çok 
çok şükrediniz.  

 
     Kalb nimeti için şükür   

Sevgili yavrularım,  

Önceki kısımlardan hatırlayacaksınız kalb, bütün ruhsal 
olayların tecelli ettiği bir yer idi. İman, küfür, acı tatlı hatıralar, 
hüzünlü sevinçli duygular, pişmanlıklar, sevgiler, arzu ve 
istekler... hepsi kalbde ortaya çıkıyordu.  

Fakat kalbin bizim bakımımızdan önemi, onun iman ve 
sevgi yeri, mânâ alemine açılan bir percere, ilâhi ihsan ve 
lûtufların, ilâhi feyizlerin tarlası olmasındandır.  

İmam-ı Rabbani hazretleri, "Bir kişi kalben inanarak 
Lâilâhe illallah derse, onun kalbinde imanın zerresi hasıl 
olur"[8], buyurmaktadır.  

Sevgili yavrularım, bu zerre kadar iman bizim için o 
kadar önemlidir ki onun sayesinde ebedi bir cehennem 
azabından kurtuluruz.  
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Nasıl ki küçücük bir akıl sayesinde, insanlar yanında bir yere 
sahip oluyor adam yerine konuluyorsak, bu zerre kadar iman 
sayesinde de Rabbimiz katında bir yere sahip olur ve 
müminler topluluğuna katılırız.  

Bu zerre kadar iman sayesinde kalbimizde, Rabbimize, O'nun 
sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma ve sevgili 
Peygamberimizin varisleri olan evliyaya karşı bir muhabbet hasıl 
olur. Bu muhabbet sayesinde kalbimiz, ilâhi rahmete açılır. Bu 
ilâhi rahmet sayesinde de insan olma sürecinde ilk adımı atmış 
oluruz.  

Bu zerre kadar iman sayesinde, kalbimizde günahlarımıza 
karşı bir nedamet duygusu belirir. Günah işler, tevbe ederiz. 
Fakat tevbelerimizde bir türlü sabit kalamayız. Ne yapalım? 
Olsun!... Hiç değilse içimizde olgunlaşma yolunda bir çaba, bir 
uğraş var ya... Ve Ulu Yaratan’ımız bu aciz kullarının samimi 
gayretlerini görüyor ya...  

İşte sevgili yavrularım, bu zerre kadar iman sayesinde, 
kalbimiz, Rabbimizin tecelligâhı olur.[*] Hadis-i Kudsîde,  

"Yere ve göğe sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine 
sığarım."[9] ve,  

"Ben kulumun zannına göre tecelli ederim."[10] 
buyrulmuştur.  

Ve bu zerre kadar iman sayesinde kalbimizde hasıl olan o 
zerre kadar muhabbet, gün gelir bir sevgi denizine dönüşür. Bu 
zerre kadar iman sayesinde, kalbimiz, gün gelir ilâhi feyizlerle 
dolar taşar da, o zerre kadar cılız iman, bir iman-ı hakikiye 
dönüşür.  

İşte bu sebeple, sevgili yavrularım, Allahü Tealâ’nın, yalnızca 
biz insanlara mahsus olarak bahşettiği ve sayesinde “insan” 



 147

olduğumuz, sayesinde dünya ve ahiret mutluluklarını elde 
ettiğimiz kalb nimeti için çok çok şükretmeliyiz.  

Allah'a emanet olunuz.  

 
---------------------------  
[1] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. Tam İlmihal Seadet-i Ebediye, 55.Baskı. s.892. 
Hakikat Ltd. Şti.Yay., Darüşşefeka Cad. No:57/A, Fatih, İstanbul.  
[2] Zünnun-ı Mısrî (Der. Mehmet SEDAT. Kur'an-ı Kerimi anlamak.TG Hikmetler 
Köşesi)  
[3] Der: Abdullah Yıldız. "Ondan gelene razıyız!" TG. Hikmetler Köşesi.  
[4] Erzu.İbrahim Hakkı (Der.Abdullah Yıldız.Erz.İbrahim Hakkı.hz.TG Hikmetler 
Köşesi)  
[5] Der. Mehmet SEDAT. Zünnun-i Mısri'den nasihatler. TG Hikmetler Köşesi.  
[6] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 1, s.18. İhlâs Gazetecilik Holding A.Ş., İstanbul.  
[7] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 2, s.99  
[8] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.892  
[9] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.897  
[10] KUŞÇUOĞLU, Galip H., 1998. A.g.e. s.77  

 
       [*] ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA  

[Sevgili yavrularım, burada bir şeyi açıklamayı çok zaruri buluyorum. 
Allahü Tealâ’nın biz aciz kulların kalblerinde Hadis-i Kudsîde bildirildiği 
şekilde kulunun zannına göre tecelli etmesi, şüphesiz bizler için bir 
rahmettir. Ancak kalblerimize gelen düşünceleri, vehimleri, tasavvur ve 
hayalleri Allahü Tealâ sanmamalıdır. Allah (c.c.), akıllara, zihinlere, 
kalblere gelen her şeyden münezzehtir. Bütün bunlar yaratıktır. O 
yarattıklarının hiçbirisine benzemez ve bunların hiçbirisi değildir.  

Biz O’nu, bize bildirdiği sıfatlarıyla tanırız. O’nun zatî sıfatlarından 
birisi de Muhalefetün li’l-havadis oluşudur. Yani hadis olanlardan, 
yaratılmış olanlardan hiçbir şeye benzememesi, onlardan başka olmasıdır. 
Hiç ezeli ve ebedi olan Yaratan, sonradan yaratılmış olup gelip geçici olan 
şeylerin özellikleriyle bilinebilir mi?. İslâm dini, tevhit dinidir. Tevhidin 
esası, Allahü Tealâ’nın zatını ve sıfatlarını, zihinlerde tasavvur ve tahayyül 
edilen şeyler de dahil, hadis olan, yaratılmış olan her şeyden ayrı 
tutmaktır.  
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Bu kitapta zaman zaman yer alan “kalblerde Allahü Tealâ’nın tecelli 
etmesi” gibi ifadelerdeki anlam mecazi olup Allahü Tealâ’nın kalbde 
anılması, hatırlanması, zikri, yad edilmesi demektir.  

Gerçekte Allahü Tealâ’nın, kalblere gelen her türlü vehim, hayal ve 
tasavvurlardan münezzeh olduğu, alemlerin rabbi olan Allahü Tealâ’nın 
insanın sahip olduğu maddî yeteneklerle bilinemeyeceği iyi bilinmelidir. 
Bunun aksine inanmak şirk olup ehl-i sünnet itikadına uygun değildir ve 
insanı, Allah göstermesin, ebedi cehennem azabına götürür. Şirke 
düşmekten Allah (c.c.), sizleri ve bizleri muhafaza buyursun. Konunun 
önemi sebebiyle sizleri burada uyarmayı çok gerekli gördüm. Bu kitabı 
okurken, lûtfen, bu uyarıyı, her zaman göz önünde bulundurunuz.]  
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Varlığımızın mânâ boyutu: 1. Olgunluğun başlangıcı iman  

Sevgili yavrularım,  

Varlığımızın bu boyutu, gerçekten, kelimenin tam 
anlamıyla “olgun bir insan” olduğumuz bir boyuttur. Onun 
için bu boyuta “olgun insan boyutu” da diyebiliriz  

Bu boyuttaki insan, açık bir şekilde üzerinde, Allahü 
Tealâ’nın Rabb (terbiye edici) güzel isminin tecellileri görülen 
bir insandır.  

Dördüncü boyuttaki insan, şekil olarak ve sahip olduğu, 
kendisini diğer hayvanlardan ayıran akıllı olmak özelliği 
itibariyle insan kategorisinde değerlendiriliyor idi ise de, 
gerçekte bu insan, birçok hayvanların olamayacakları kadar 
bencil, kaba, gaddar, acımasız, aceleci bir yaratık idi.  

Halbuki bu boyuttaki insan, Rabbinin terbiyesinden 
geçmiş, Rabbinin ve O'nun sevgili Peygamberinin öğütlediği 
güzel ahlâkla ahlâklanmış, bencil değil özgeci, kaba değil 
nazik, acımasız değil insaf ve merhamet sahibi, aceleci değil 
sabırlı, kısacası her yönüyle Rabbinin yeryüzündeki halifesi 
olmaya hak kazanmış bir insandır.  

Dördüncü boyuttaki insanı hep nefsi yönlendirir ve onun 
bütün muhabbeti nefsinin heveslerinedir. Halbuki bu boyuttaki 
insanı Rabbi yönlendirir ve onun bütün muhabbeti 
Rabbinedir. O yalnızca Rabbinin rızasına kavuşabilmek için 
uğraşır.  
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Dördüncü boyuttaki insan hep nefsi için almaya çalıştığı 
halde, bu boyuttaki insan hep Allah rızası için vermeye çalışır.  

Dördüncü boyuttaki insan, hep kendisine, aklına, diğer 
insanlara ve sebeplere güvendiği halde, bu boyuttaki insan, 
yalnızca bütün sebepleri yarattığını bildiği Rabbine güvenir.  

 

Olgunluğun başlangıcı, imandır   

Sevgili yavrularım,  

Bu boyuttaki insan, Rabbinin terbiyesinden geçmiş, kalbi 
ilâhi feyizlerle nurlanmış, güzel ahlâk sahibi, olgun bir 
insan'dır.  

Ve bu olgunluğun başlangıcı da kişinin kalbinde hasıl olan 
ve ağzından dökülen Lâilâhe illallah sözü ile herkese ilân 
ettiği, o zerre kadar "iman"dır. İnsanın kalbinde bu zerre 
kadar iman hasıl olduktan sonra, o kalbde, Allahü Tealâ’ya, 
O'nun sevgili elçisi Muhammed aleyhisselâma, varisleri olan din 
bilginleri ve evliyaya, ve bütün müminlere karşı bir sevgi peyda 
olur. Bu tıpkı bir futbol takımını tutmaya başlayan kişinin 
kalbinde, o takımımın kaptanına, oyuncularına ve taraftarlarına 
karşı bir sevgi duymaya başlaması gibi bir şeydir.  

İşte, imandan sonra, kalbde, Allahü Tealâ ve O'na inanıp 
sevenlere karşı ortaya çıkan bu muhabbet, kalbin nuru olup 
her türlü olgunluğun başlangıcıdır.  

Kalbi kendi benliğine tutsak olmuş bir kişiye, kalbde iman 
olgusu ortaya çıkıp bu iman nuru parlamaya başlamadan önce ne 
söylense hiçbir fayda sağlamaz. Kendisine ne örnekler verilse, ne 
temsiller getirilse, hiçbirinden ibret almaz. Nasıl ki 
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Peygamberimiz (s.a.v.)'in en yakınlarında oldukları halde, 
kalblerinde bu iman nuru olmadığı için, O'nun feyiz dolu 
sözlerinden hiçbir fayda sağlayamayan birçok müşrikler gibi.  

"Size ayetlerini gösteren, size gökten rızk indiren O'dur. Bu 
ayetlerden ancak inananlar ibret alır." [Mü'min, 13]  

 
     İman ve sevgi, her şeyi değiştirir   

Ama kalbde bu iman olgusu ve muhabbet ortaya çıktıktan 
sonra her şey değişir. Kişi, Rabbinden gelen her şeyi can kulağı 
ile dinleyip algılamaya, özümlemeye çalışır. Rivayetlerin 
gerçekliklerini araştırmaya koyulur. Artık kalbde küçücük bir 
mum alevi gibi parlamaya başlayan bu iman nuru, zamanla yaz 
güneşinin ışıkları gibi her yanı aydınlatmaya başlar.  

Kalbde bu iman nuru parlamaya başladıktan sonra kalbin 
kapıları, ilâhi bilgilere, ilâhi tavsiye ve öğütlere, ve ilâhi 
feyizlere açık bir hale gelir.  

Ve ilâhi feyizler, kalbe akmaya başlar.  

Kişiye, Rabbinden gelen ilâhi ihsan, lûtuf ve manevî 
nimetlere, "feyiz" adı verilir.[1]  

"Feyiz, kalbden kalbe gelen, insana Allahü Tealâ’nın razı 
olduğu şeyleri yaptıran nurdur, bir kuvvettir.  

Feyizler, Resûlullah’ın mübarek kalbinden yayılmakta, 
evliyanın kalbleri vasıtası ile, evliyayı çok seven kalblere 
gelmektedir.  

Feyze kavuşan bir insanın kalbi, ilimler, marifetler, 
kerametler hazinesi olur. Bu saadete kavuşmak için, ehl-i 
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sünnet itikadında olmak ve dinin emir ve yasaklarına uymak 
şarttır.  

Bedeni besleyen rızıklar ve kalbi temizleyen feyizler, ezelde 
takdir ve taksim edilmiştir. Fakat, bunlara kavuşmak için, adet-i 
ilâhiyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak 
lazımdır.  

Şartlarına uyarak çalışana elbette verilir. Kıymetli ulema ve 
evliyanın kitaplarından her gün birkaç sayfa okuyan feyiz alır. 
Feyiz, nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça 
kalb nurlanır. Okuduğunu da anlamaya başlar.  

Feyiz gelen kalb, temizlenir. Ahlâkı güzel olur. Velinin 
kalbindeki feyizler, nurlar, güneşin ziyası gibi yayılır. Onu seven 
Müslümanların kalblerine akar. Onların bu feyizleri aldıklarından 
haberleri olmaz. Kalblerinin temizlendiğini anlarlar. Karpuzun 
güneş karşısında olgunlaştığı gibi, kemale gelirler. Eshab-ı 
kiram, Resûlullah’ın sohbetlerinde, böyle kemale gelmişlerdir."[2]  

Sevgili yavrularım,  

Görülüyor ki kişinin dördüncü boyuttan kurtulup beşinci 
boyuta geçmesi, yani olgun bir insan olması, Rabbinin 
terbiyesinden geçmesine, bir başka anlatımla, Rabbinden, 
Peygamberimiz (a.s.) ve evliyalar vasıtasıyla naklen gelen bu 
ilâhi feyizleri almasına bağlı bulunmaktadır  

Onun için, varlığımızın bir önceki dördüncü boyutu akıl 
boyutu olduğu halde, varlığımızın bu beşinci boyutu nakil 
boyutudur.  

 
      



 153

Beşinci boyutun unsurları   

Varlığımızın beşinci boyutu da, tıpkı dördüncü boyutta 
olduğu gibi, "akıl", "nefis" (benlik) ve "kalb" olmak üzere üç 
ana öğeden oluşmaktadır.  

Ancak, şüphesiz, bunların nitelikleri bir önceki boyuttan çok 
farklıdır.  

 
     Beşinci boyuttaki akıl   

Bu boyuttaki akla, "Akl-ı Mead" ve "Akl-ı Selim" denir.  

"Akl-ı Mead, ebedi mutluluğa kavuşmak için halini 
düzeltmeyi düşünen, dünyaya değil ahirete değer veren, uzun 
görüşlü bir akıldır. Peygamberler ve evliyada bulunur.  

Ölümü düşünmek ve ahiret derdi ile şereflenmiş olan salih 
kişilerle birlikte bulunmak, akl-ı meadı kuvvetlendirir.” (İmam-ı 
Rabbani).[3]  

"Akl-ı Selim, hiç yanılmayan ve hata etmeyen bir akıldır. 
Peygamberlerde bulunur. Her başladıkları işte başarılı 
olmuşlardır. Pişman olacak, zarar görecek bir şey 
yapmamışlardır. Eshab-ı Kiram, Tabiin ve Tebe-i Tabiin ile din 
imamlarının akılları, derece bakımından peygamberlerin 
akıllarından sonra gelir.  

İslâmiyet’i işitmeyen çok kimse vardır ki, bunlar, sahip 
oldukları akl-ı selimleri sayesinde İslâmiyet’in bildirdiği güzel 
ahlâkın bir çoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve 
başkalarına faydalı olmuşlardır. Allahü Tealâ bunları iman 
etmelerine sebep olacak rehberlere ve kitaplara kavuşturacağını 
Ankebut suresinde vaat etmektedir.” (Abdülhakim Arvasi)[3]  
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     Bu boyuttaki aklın ölçüsü   

Hatırlayacağınız gibi dördüncü boyuttaki akıl, nefsine 
uyarak "kişisel çıkar" ölçüsünü kullanıyordu. Ve dolayısıyla 
çıkarına uygun düşen şeyleri iyi, çıkarına ters düşen şeyleri de 
kötü kabul ediyor ve bu sebeple de sık sık yanılıyordu.  

Halbuki bu boyuttaki akıl, değerlendirmelerinde, "Allah 
rızası" ölçüsünü kullanmaktadır. Yani kendi kişisel çıkarına 
ters de olsa Allahü Tealâ’nın rızasına uygun, O'nun buyurduğu, 
helâl kıldığı, tavsiye ettiği şeyleri "iyi", kendi kişisel çıkarına 
uygun da olsa O'nun yasakladığı, haram kıldığı, yapmamızı 
tavsiye etmediği şeyleri de "kötü" kabul etmektedir.  

Bir başka ifade ile, bu boyuttaki akıl, Cenab-ı Hakk’ın ortaya 
koyduğu "Hak Ölçüleri"ni kullanmaktadır. Böylece daima 
hakkaniyet çizgisi üzerinde bulunduğu ve daima adalet ile 
hareket ettiği için de hiçbir zaman yanılmamaktadır. Çünkü onun 
her hükmü, hakkı ve gerçeği yansıtmaktadır.  

      

Beşinci boyuttaki nefis   

Önceki boyuttaki nefis, derecesine göre ya kalbi baskı altında 
tutan, kafir, hep kötülüğü emredici bir nefis (Nefs-i emmare) idi. 
Veya iman etmesi halinde bile, günahlardan bir türlü kopamayan 
bir nefis (Nefs-i Levvame) idi.  

Bu boyuttaki nefis ise, kendini temizlemiş, kalbe olan 
baskısı çok azalmış veya hiç kalmamış, ve tezkiye derecelerine 
göre aşağıdaki adları ve nitelikleri kazanmış bir nefistir.  
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Bu boyuttaki insanın nefsi, olgunluk derecesine göre 
aşağıdaki nefislerden birisidir.  

Şimdi bunlara bir göz atalım:  

"1. Nefs-i Mülhime, doğrudan doğruya Allahü Tealâ’nın 
ilhamına kavuşan nefistir.  

Nefsin bu makamı, hakiki imana kavuşma anlarının 
başlangıcıdır. Cömertlik, tevazu, sabır, hüsn-i zan gibi sıfatlara 
sahiptir.  

2. Nefs-i Mutmainne, İslâmiyet’in emir ve yasaklarından kıl 
kadar ayrılmayan ve Resûlullah efendimizin ahlâkı ile 
ahlâklanmaktan zevk alan, lezzet alan doyuma ulaşmış bir 
nefistir.  

Sabır, tevekkül, rıza, doğruluk, teslimiyet, huzur ve tazim gibi 
güzel sıfatların sahibidir.  

3. Nefs-i Radiye, Allahü Tealâ’dan razı olan nefistir.  

Tam bir teslimiyet ve rıza üzeredir. Allah'tan başka her şeyi 
unutmuştur. Vera, ihlâs, muhabbet, ve huzur içindedir. Alemde 
olan her şeyi itirazsız ve gönül hoşluğu ile kabul eder. Nefsi bu 
makamdaki kişinin duası asla red olunmaz, fakat edep ve hayası 
çok olduğundan bir şey istemez.  

4. Nefs-i Mardiye, Allahü Tealâ’nın kendisinden razı 
olduğu nefistir.  

Allahü Tealâ’nın ahlâkı ile ahlâklanmıştır.  

Tabiatlarının karanlıklarından kurtarabilmek için insan-lara 
muhabbet beslerler ise de bu muhabbet, merhametleri sebebiyle 
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ve yalnız Allah rızası içindir. Yani halk ile Halık'ın sevgisini 
birleştirmişlerdir.  

Bunlar, seçilmişlerin seçilmişidir. Kalbleri, Allahü Tealâ’dan 
başkasından kurtulmuştur. Allahü Tealâ’nın razı olduğu her 
şeyden razıdırlar.  

5. Nefs-i Kâmile. Evliyalığın en üst derecesinde bulunan 
nefistir. Bütün olgunluklara kavuştuğu için, bu ad verilmiştir. 
Sahibi, mürşid-i kâmildir.  

Bunların tek muradı, Allahü Tealâ’nın rızasını kazanmaktır. 
Hareketleri, hep sevap olan işlerdir. Dili, eli, ayağı, gözü 
haramlardan uzak olup, kalbi bir an bile Allah'tan gafil değildir. 
Hep istiğfar eder.  

Rızası ve sevinci, halkın Allahü Tealâ’ya bağlanmasında; 
kızması ve üzülmesi, onların Hak'tan gaflet ve yüz çevir-
melerindedir. Sevilmeyeceklere, sevgisizlik gösterirler. Fakat 
bununla beraber, kalblerinde kimseye kötülük beslemezler.  

Ayıplanmaktan çekinmezler, korkmazlar.  

Her işlerinde adalet üzeredirler.  

Bunların yüzünü gören huzura kavuşur. Görenin kalbine 
Allahü Tealâ’nın zikri ve fikri gelir.” [4]  

* 

Bu boyuttaki olgun insanın nefsi, kemâl ve olgunluk 
derecesine göre, burada anılan nefislerden birisidir. Ve 
nefsinin derecesine göre, kişinin olgunluğu artar.  

Sevgili yavrularım,  
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Hatırlayacaksınız, dördüncü boyutta aklın devreye girmesiyle 
nefis, bir takım aklî karar mekanizmalarına sahip oluyor, buna 
bağlı olarak bir takım kendine has düşünceleri, kararları, istekleri 
olan, rey ve irade sahibi bir “benlik” durumuna geliyordu. Bu 
benliğin, dıştan bakıldığı zaman ki görünümüne de “kişilik” 
deniyordu. Dolayısıyla bu boyuttaki Nefs-i emmare ve Nefs-i 
Levvame denilen nefisler, henüz hayvanî heves ve arzularından, 
çıkar duygularından ve dünya tutkularından kurtulamamış böyle 
benlik ve kişilik sahibi nefislerdi.  

Halbuki beşinci boyuttaki nefisler, kendi rızalarıyla, kendi 
iradelerinden vazgeçip Allahü Tealâ’nın iradesine tabi olduk-
larından, bunlarda dördüncü boyutta bildirilen anlamda bir 
“benlik” ve “kişilik” yoktur. Çünkü bu nefisler, kendilerini 
Allahü Tealâ’nın yasakladığı kötü işlerden, hayvanî heves ve 
arzulardan, çıkar duygularından, dünya tutkularından 
temizlemişler; sürekli Allahü Tealâ’yı anarak ve Allahü 
Tealâ’nın rızasına uygun işler yaparak O’nun iradesinde, kendi 
iradelerini, kendi benliklerini eritip yok etmişlerdir.  

Dolayısıyla bunların kişilikleri de nefsanî heves ve arzularla 
dolu, kendi çıkarını her şeyin üstünde tutan, hâlâ hayvanî 
özellikler taşıyan bir kişilik değil; Allahü Tealâ’nın terbiye ve 
eğitiminden geçmiş, O’nun rızasına göre hareket eden, 
O’nun öğütlediği güzel ahlâkla ahlâklanmış ve hayvanî 
özelliklerinden arınarak melekût aleminin sıfatlarını kendi 
üzerinde yansıtan olgun bir kişiliktir.  

Bu konuya ilerde yeniden değineceğimden şimdilik bu kadar 
bir açıklama ile yetinmek istiyorum.  
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 Beşinci boyuttaki kalb   

Hatırlayacağınız gibi kalb, bütün ruhsal olayların tecelli 
ettiği yer idi. Her türlü duyumlar, duygular, heyecanlar, tutkular, 
iman ve nifak, muhabbetullah adını verdiğimiz Allah sevgisi, 
hatıralar, düşünceler, vesveseler, her türlü şehevi arzular, iyi veya 
kötü niyetler... hepsi kalbde beliriyordu.  

Sevgili yavrularım,  

Kalbde cirit atan bu duygu ve düşüncelerden ikisi vardır 
ki bunlar bizim davranışlarımızın temel yönlendiricileri-
dirler. Diğerleri bunlara göre şekillenir. Bunlardan birisi 
nefsimizin (benliğimizin) arzu ve istekleri, diğeri de iman ve 
buna dayalı olarak ortaya çıkan ve muhabbetullah adını 
verdiğimiz "Allah sevgisi"dir.  

Bunları daha iyi kavrayabilmeniz için daha basite indirge-
yerek şöyle de ifade edebiliriz: Benlik sevgisi,  Allah sevgisi.  

 
     Benlik sevgisi   

Benlik sevgisi deyince, benliğimizin kendini doyuma 
ulaştırmak için, kendi keyf ve zevkleri için arzuladığı her şey 
akla gelir: Cinsel sevgi, yiyecek içecek sevgisi, mal mülk 
sevgisi, mevki makam sevgisi gibi. Ancak bunlardan ilk ikisi, 
aklımız devreye girmeden önceki nefsimize, son ikisi ise aklımız 
devreye girdikten sonra benlik adını alan nefsimize ait 
sevgilerdir. Ahlâk üzerinde çalışan din bilginlerimiz, bunlara, 
genel anlamda "nefsin hevası" veya "dünya sevgisi" 
demişlerdir. Başımıza gelen bütün kötülüklerin ve 
sıkıntıların sebebi, kalbimizde bulunan bu dünya sevgisidir.  
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     Dr. Freud'un tezi doğru mu?   

Sevgili yavrularım,  

Psikanalist Dr. Freud'un insan davranışlarıyla ilgili görüşünü 
hatırlarsınız: Bu görüşe göre insanın bütün davranışlarının 
temelini cinsel içgüdü oluşturur. Bu görüş gerçeği tam 
yansıtmayan, kısmen doğru bir görüştür. Gerçekte insanlardan 
bir çoğunun davranışlarının temelinde benlik olgusu yatar. Cinsel 
şehvetlere karşı dayanılmaz bir arzu olarak ortaya çıkan cinsel 
tutku, genel anlamda nefsin hevası denilen bu benlik 
sevgisinin çeşitli unsurlarından yalnızca birisini oluşturur. 
Bunun gibi, meselâ günlük yaşantınızda belli bir makamın sahibi 
olabilmek için aşındırmadık kapı bırakmayan, ya da mal mülk, 
para sahibi olup daha rahat bir hayat sürebilmek için canını 
tehlikelere atan, cinayetler işleyen tutkulu insanlara her zaman 
rastlayabilirsiniz. Ki bunların hayatları, en çok seyirci toplayan 
televizyon dizilerinin baş konularını oluşturmaktadır. Bunların 
bir kısmı abartılı ise de çoğu gerçek hayatta da aynen vuku bulan 
olaylardır. O bakımdan Freud'un her şeyi cinsel tutkuya 
bağlayan tezi kısmen doğru bir görüştür. Cinsel tutku, insanın 
davranışlarını yönlendiren nefsin heveslerinden ve tutkularından 
yalnızca birisidir.  

Nefsin arzu ve hevesleri ise o kadar çoktur ki bunların bir 
kısmı içgüdülerden, bir kısmı bedeni ihtiyaçlardan, bir kısmı 
psikolojik ihtiyaçlardan, bir kısmı alışkanlık, tutku ve 
bağımlılıklardan, bir kısmı da içinde yaşanılan toplumun 
yönlendirişlerinden veya başka sebeplerden kaynaklanırlar.  
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 Hangisi nefse ait?   

Sevgili yavrularım,  

Daha önce değinmiştim. Şimdi bir kez daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum.  

Seadet-i Ebediye adlı kitapta İmam-ı Rabbani hazretlerine 
atfen "İnsanın muhtaç olduğu şeyleri, zaruret miktarı kullanması 
ve bunları elde etmek için çalışması, dünyaya gönül bağlamak 
olmaz. Fudul, yani ihtiyaçtan fazla ve faidesiz şeyler, 
dünyadır."[5] deniliyor. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, 
"benlik sevgisi" içinde mütalaa edilmesi gereken nefsin arzu 
ve istekleri, yaşamak için muhtaç olduğumuz ve Rabbimizin 
helâl yollardan kazanıp kullanmamızı buyurduğu şeyler değildir. 
Bunlar, Rabbimizin bize haram ve mekruh kıldığı şeylerle, 
mubahların fazlası'nı içine alan isteklerdir. Örnek olarak insan 
yemekten sonra bir portakal yese, günlük C vitamini ihtiyacını 
fazlasıyla karşılamış olur. Ama ağız lezzetini tatmin için üç 
portakal yemek istiyorsa, bu tamamen onun nefsinden ileri gelen 
bir istektir. Aynı şekilde bir kişi işine gidip geldiği bütün 
ihtiyaçlarını gören bir arabası varken, "Altıma bir Mercedes 
çekeyim, biraz havam olsun" diye düşünse, bu tamamen 
nefsinden ileri gelen bir istektir. Yani hevestir. Dünya sevgisidir.  

 
     Allah sevgisi   

Allah sevgisi deyince de, kişinin, bütün feyiz ve iyiliklerin 
sahibi olan Rabbine, bu feyiz ve iyilikleri bizlere ulaştıran 
peygamberlere, onların varisleri olan bilginlere ve evliyaya, bu 
feyizlerle kalbleri nurlanmış bütün salih müminlere ve bunların 
bizlere ulaştırdıkları her türlü bilgi, güzel ahlâk ve füyuzata, 
yani iyiliklere karşı duyulan sevgi anlaşılır.  
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İşte kalbimizde yer alan bu "benlik" sevgisi ve "Allah" 
sevgisi, her türlü davranışımızın yönlendiricisidirler. Bunlar 
insanlık yolundaki gelişme seyrimize bağlı olarak, bazen biri 
bazen diğeri kalbimizi işgal eder. Bizi ya kötülüğe, veya iyiliğe 
yönlendirirler. Ama, kalbde, birbirine zıt olan bu iki sevginin, 
ikisi birden aynı anda yer alamaz. Yani kişi, ya kendi nefsine 
muhabbet besler, ya da Rabbine. Çünkü bu iki sevgiden, birisinin 
olduğu yerde diğeri barınamaz.  

 
     Olgun insanın kalbi   

İşte insanın en mütekâmil mertebesi olan bu boyutta nefis 
ciddi bir terbiyeden geçip kalbi sürekli baskı altında tutan 
arzu ve isteklerinden vazgeçince, kalbde, nefsin 
heveslerinden örülü perdeler ortadan kalkar ve Allahü 
Tealâ’nın sevgisi bütün ihtişamıyla belirmeye başlar. Kalb 
tamamen iman nuru ile dolar. Kişinin imanı, iman-ı hakiki 
mertebesine ulaşır. Ve artık o insan her şeye, Allahü 
Tealâ’nın nuru ile bakmaya başlar.  

"Nefse uymaktan kurtulmak, nimetlerin en büyüğüdür. Çünkü 
nefis, Allahü Tealâ ile kul arasındaki en büyük perdedir."[6]  

Bu boyuttaki kalb, işte böyle arınmış bir kalbdir, huzurlu 
bir kalbdir. Böyle bir kalbin sahibi olan bu boyuttaki kişi de 
ebedi mutluluğu yakalamış bir kişidir. Rabbinin rıza ve 
muhabbetinden mahrum kalıvermek endişesi dışında hiçbir şey, 
hiçbir kimse ve hiçbir olay, onun mutluluğunu boza-maz, onun 
mutluluğuna zarar veremez.  

Allah'a emanet olunuz.  
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---------------------------  
[1] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 1, s.128  
[2] Der. Ali Güler. Kalb ve yürek. TG, Bir Bilene Soralım köşesi.  
[3] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 1, s.18  
[4] Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Nefis" bahsi. İhlâs Gazetecilik Holding A.Ş, İstanbul  
[5] M. Sıddık GÜMÜŞ (Ed.), 1993. A.g.e. s.733  
[6] Ebu Bekr Tamsitani (Der. Ali GÜLER. Nefsin terbiyesi. TG Bir Bilene Soralım 
köşesi)  
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Varlığımızın mânâ boyutu: 2. İnsan olma süreci  

Sevgili yavrularım,  

Dünyaya gelmiş her insan, ham olarak kalmamaya, 
nefsini ve Rabbini tanımaya, "olgun" bir insan olmaya 
çalışmalıdır.  

Çünkü ancak o sayede insan, fiziksel ve sosyal çevresine en 
mükemmel uyumu gösterebilir. Ancak o sayede insan, dünyanın 
çeşitli sıkıntılarına, fazla bir rahatsızlık duymadan, kolay bir 
şekilde katlanabilir. Ancak o sayede, huzurlu bir kalbe sahip 
olabilir. Ancak o sayede, hem dünyasını ve hem de ahiretini 
kapsayan ebedi bir mutluğu yakalayabilir. O sayede yaratıkların 
bir çoğundan üstün hale gelir. O sayede Rabbinin yeryüzündeki 
halifesi olmaya hak kazanır. Ve ancak o sayede ebedî olan ahiret 
hayatını kurtarır.  

 
     İnsan olma süreci   

Ve insan, sevgili yavrularım, hayatının mümkün olan en 
erken döneminde olgun bir insan olmaya, kısaca "insan" 
olmaya karar vermelidir.  

Çünkü insan olma süreci, çok uzun ve çok engebeli bir 
yoldur. Bu yolda yolculuk, pek zordur. Çoğu bu yolun daha 
başındayken, bir adım yol alamadan ölür gider. Kimi yarısına ya 
gelir, ya gelemez. Kimisine de Allahü Tealâ, bunu hiç nasip 
etmez. Daha böyle bir "insanlık yolu" nun olduğundan bile 
habersiz, şekil olarak insan, fakat davranışları itibariyle tıpkı bir 
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hayvan gibi ömrünü sürdürür gider. Böylelerine "insanlıktan 
bihaber" denir.  

Sevgili yavrularım,  

İnsan olmak, halkımızın deyimiyle "adam evlâdı" olabilmek 
kolay bir şey değildir. Bunun için kalbde bulunan nefsin 
heveslerinden dokunmuş manevî perdelerin kalkıp kalbin 
muhabbetullah ile dolması, kalbin iman nuru ile aydınlan-
ması, kişinin her şeye iman nuru ile bakar hale gelmesi, yani 
kalb gözünün açılması, ve bedenin her işini, bu iman nurunun 
ışığında yapması gerekir.  

"İnsanın kalb gözünün açılması, diğer bir ifade ile kalbdeki 
manevî perdelerin ortadan kalkması kolay kolay herkese nasip 
olmaz. Çünkü Allahü Tealâ bu büyük nimeti dilediği talihli 
kullarına ihsan eder. O halde Allahü Tealâ’nın lûtuf ve ihsanına 
kavuşmadıkça, sırf çalışmakla bu büyük nimeti ele geçirmek 
mümkün değildir.  

Bir kimse her şeyi ihlâsla yani yalnızca Allahü Tealâ'nın 
rızasını gözeterek yaparsa, zamanla o kişiye saadet kapıları 
açılır."[1]  

Çünkü Allahü Tealâ, kendi hoşnutluğunu kazanmak için nefsi 
ile cihat edenleri yardımsız bırakmaz.  

"Nefsine uyanlardan, doğru yolu arayanları, saadete 
ulaştıran yollara kavuştururuz." [Ankebut, 69]  

ayet-i kerimesi bunun en açık delilidir.  

İşte onun için, sevgili yavrularım, bu konuda Rabbine 
güvenerek, kesin bir kararlılık ve amansız bir gayret içinde 
olmalıdır. Ömrünü, "malâyani" adını verdiğimiz insanın ne 
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dünyasına ve ne de ahiretine bir yarar sağlamayan boş ve 
gereksiz işlerle uğraşarak veya "nefsinin hevesleri" peşinde 
koşup da sonu olmayan bir arzular zincirinin doyumunu 
sağlamaya çalışarak heder edip gitmemelidir. Ömrünün en 
değerli zamanlarını, en değerli iş olan Rabbini tanımaya, yani 
"marifetullah"a ayırmalıdır.  

 
     Ne yapmalı?   

Sevgili yavrularım,  

Olgun bir insan olabilmek için önce, kendini irşat edecek 
bir "mürşid-i kâmil" bulmalıdır. Bunun için Allahü Tealâ’ya 
dua edip yalvarmalı, gerekirse Rabbinin yol göstermesi için 
istihare yapmalıdır.  

Ancak burada sizi uyarmayı gerekli görüyorum. Her önüne 
geleni mürşid-i kâmil sanmamalıdır. Gerçek bir evliya takva 
ehlidir, yani haram işlerden uzaktır. Her işi şeriata ve sünnete 
uygundur. Az, fakat hep hayır konuşur. Ve kendisi görüldüğü 
zaman, Allahü Tealâ hatırlanır.  

Daha önce de belirttiğim gibi bütün ilâhi feyizlerin kaynağı 
Peygamber efendimizin kalbidir. Buradan evliyaullah vasıtası ile 
kalbden kalbe aktarılarak günümüze ulaşmış ve bundan sonra da 
aynı yolla kıyamete kadar devam edecektir.  

İnsan, bu feyizlerle kalbleri nurlanmış, kâmil bir insan 
mertebesine yükselmiş ve kendisine irşat vazifesi verilmiş 
icazetli bir mürşid-i kâmilin sohbetlerini dinlemek ve onun 
verdiği vazifeleri yapmakla bu feyizlerden nasiplenir. Zaman 
içinde nefsi temizlenir, kalbi arınır ve olgun bir insan olur. Tabii 
Allahü Tealâ nasip ederse.  
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     Bir mürşid-i kâmil bulamazsa ne yapmalı?   

Eğer kendisini irşat edecek bir mürşid-i kâmil bulamazsa, 
o zaman evliyaullahın değerli kitaplarını okumalıdır.  

Bu Allah aşıklarının kitaplarındaki sözler de, bizzat kendi 
sözleri gibi, kalblere feyiz verir.  

Allah'a hamd olsun ki, bugün, birçok evliyanın pek değerli 
birçok kitapları, kitapçıların vitrinlerini süslemektedir. Bunlardan 
muhakkak yararlanmalıdır. Ayrıca Türkiye Gazetesinin 
yayınlarından olan "İslâm Alimleri Ansiklopedisi" ve 
"Evliyalar Ansiklopedisi" gibi değerli eserlerin her biri, binlerce 
alim ve velinin hayat hikâyesini ve sözlerini veren paha biçilmez 
değerde kaynaklardır. Bunlardan yararlanmaya çalışmalıdır.  

Bu değerli kitaplardan her gün birkaç sayfa okumalı ve bunu 
bir alışkanlık haline getirmelidir.  

 
     Evliyaullahın kitaplarından da mahrum ise ...   

Evliyaullahın kitaplarından da mahrum olan çaresizler 
için bu güçsüz babanız şunları tavsiye etmek istiyorum:  

Sevgili yavrularım,  

Olgun bir insan olabilmek için, bir önceki olmadan bir 
sonraki fayda sağlamayan şu dört şeye ihtiyaç vardır: Bunlar 
iman, ilim, amel ve ihlâs'tır.  

İman olmadan, diğerleri hiçbir fayda sağlamaz!..  
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İmanı var, fakat ilmi yoksa, yaptığı ameller, ibadet ve taatler 
kusurlu olur. Yine arzulanan fayda ortaya çıkmaz.  

İmanı var, ilmi var, fakat ameli yoksa, sahip olduğu ilim 
kendisini kurtarmaz. Çünkü hesap gününde Allahü Tealâ 
yalnızca yapılan işlere ve onların ne niyetle yapıldığına bakar.  

İmanı var, ilmi var, ameli var, fakat yaptığı bu işlerde ihlâs 
yoksa, yani bu işler yalnız Allah rızası için yapılmayıp insanlara 
gösteriş için yapıldı ise, gene bu işlerin kendisine hiçbir faydası 
olmaz, hatta zararını görür.  

Onun için bir insan, olgun bir mümin ve olgun bir insan 
olmak istiyorsa, bu dördüne birlikte sahip olmaya çalışma-
lıdır.  

 
     Önce doğru bir iman   

“Bize ve size her şeyden önce lâzım olan, itikadı, kitaba ve 
sünnete uygun olarak düzeltmektir. Doğru yolun alimlerinin 
Kur'an-ı kerimden ve Hadis-i şeriflerden anladıklarına ve 
bildirdiklerine uygun olarak itikat etmek lâzımdır.  

Çünkü, kitaptan ve sünnetten bizim ve sizin anladıklarımı-
zın hiç kıymeti yoktur. Ehl-i sünnet alimlerinin anladıklarına 
uymak lâzımdır. Bizim anladıklarımız, ehl-i sünnet alimlerinin 
anladıklarına uymuyor ise, hiç kıymeti olmaz.”[2]  
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Ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadı   

Ahmet Namıkî hazretlerine göre Ehl-i Sünnet itikadının 
on esası vardır.[3] Bunlar,  

• Cemaati terk etmez  
• Eshab-ı kiramı kötülemez.  
• Müslümanlara silâh çekmez  
• Kaderi, inkâr etmez  
• İman edilecek şeylerde şüphe etmez.  
• Dinde münakaşa çıkarmaz.  
• Müslüman olarak ölenin cenaze namazını 

kılmayı terk etmez.  
• Günah işleyen Müslüman’a kâfir demez.  
• Mestlerin üzerine mesh etmeyi inkâr etmez.  
• Cemaatle namaz kılmak için imam seçmez.  

Diğer bir kaynağa[4] göre ehl-i sünnet itikadının esasları 
şöyledir:  

• İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrardır.  
• İbadet, imandan parça değildir. Büyük günah 

işleyen kâfir olmaz.  
• İmansız ölmekten korkmak gerekir.  
• Ehl-i kıbleyi tekfir etmemek gerekir.  
• Allah (c.c.), zaman ve mekândan münezzehtir. 

Hiçbir şeye benzemez.  
• Kur'an-ı kerim, kelâm-ı ilâhidir, mahlûk (yaratık) 

değildir.  
• Muhammed aleyhisselâm, son peygamberdir.  
• Miraç, ruh ve bedenle olmuştur.  
• Eshab-i kiramın hepsi sevilir, hiçbiri kötülen-

mez.  
• Ashabın en üstünü 4 halifedir, üstünlükleri 

halifelik sırasına göredir.  
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• Eshab-i kiramın tamamı cennetliktir. Bunlardan, 
on tanesi dünyada ismen de cennetle müjdelenmiştir. 
(dört halife dahil)  

• Enbiyanın mucizesi ve evliyanın kerameti haktır.  
• Hak aşıkları ve evliyadan da ilâhi teklifler 

kalkmaz.  
• Kabir suali, haktır.  
• Kabir azabı hak olup ruh ve bedene birlikte olur.  
• Kabir ziyareti, enbiya ve evliyadan yardım 

istemek caizdir.  
• Okunan Kur'an-ı kerimin ve verilen sadakaların 

sevabı ölülere gönderilebilir. Bu sevaplar ve edilen 
dualar ölülere ulaşır.  

• Ölümden sonra, herkes dirilir.  
• Kıyamette mizan ve hesap vardır.  
• Sırat köprüsü vardır.  
• Şefaat haktır.  
• Cennet ve cehennem şu anda vardır ve ebedidir.  
• Cennet ehli, Allahü Tealâ’yı görecektir.  
• Günahkâr mümin, günahları nispetinde 

cehennemde azap görecek, yahut şefaate ve affa kavuşup 
cennete girecektir. Kâfirler ise ebedi cehennemde 
kalacaktır.  

• Mest üzerine mesh etmek caizdir.  

 
     İmam-ı Rabbani hazretlerine göre Ehl-i sünnet itikadı   

İmam-ı Rabbani hazretleri, Mektubat’ının İkinci Cilt, 67. 
mektubunda Ehl-i sünnet itikadını özetle şöyle bildirmek-
tedir: (Kısaltılıp sadeleştirilmiştir.)  

“Allahü Tealâ, kadîm olan Zâtı ile vardır. Ondan başka 
her şey, Onun yaratması ile yokluktan varlığa gelmiştir. O, 
sonsuz olarak var idi. Kadîmdir, ezelîdir. Kadîm ve ezelî olan, 
bâkî ve ebedî olur. Hâdis ve mahlûk olan, fânî ve muvakkat olur, 
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yanî yok olur. Allahü Tealâ birdir. İbâdete hakkı olan da, yalnız 
O'dur.  

Allahü Tealâ'nın kâmil sıfatları vardır. Bu sıfatları: 
Hayât, İlim, Sem', Basar, Kudret, İrâde, Kelâm ve Tekvîndir. 
Bu sıfatları da, kadîmdir, ezelîdir. Varlıkları Zât-i ilâhî iledir. 
Sıfatların bağlandığı şeylerin sonradan var olması, sıfatların ezelî 
olmasına mâni olmaz.  

Noksan sıfatlar, O’nda yoktur. Allahü Tealâ, maddelerin, 
cisimlerin, durumların sıfatlarından münezzehtir, uzaktır. 
Allahü Tealâ, zamanlı değildir, mekânlı değildir, cihetli değildir. 
Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanları, yerleri, yönleri O 
yaratmıştır. Bir şey bilmeyen bir kimse, O'nu, Arşın üstünde 
sanır, yukarıda bilir. Arş da, yukarısı da, aşağısı da, O'nun 
yaratığıdır. Sonradan yaratılan bir şey, kadîm olana yer olabilir 
mi? Yalnız şu var ki, Arş, yaratıkların en şereflisidir, saftır, 
nurludur, ayna gibidir. Allahü Tealâ'nın büyüklüğü orada 
görünür.  

Allahü Tealâ, madde değildir, cisim değildir, durum 
değildir. Hudutlu, boyutlu değildir. Uzun, kısa, geniş, dar 
değildir. O, Vâsi'dir, fakat bu genişlik, bizim anladığımız gibi 
değildir. O, Muhît’dir, her şeyi çevirmiştir. Fakat bu çevirmek, 
bizim anladığımız gibi değildir. O, Karib’dir. Yakındır ve 
bizimledir. Fakat, bu yakınlık bizim anladığımız gibi değildir.  

Allahü Tealâ, hiçbir şeyle birleşmez. Hiçbir şey de 
O’nunla birleşmez. O’na hiçbir şey hulul etmez. O da, bir 
şeye hulul etmez. Allahü Tealâ, ayrılmaz, parçalanmaz, 
analiz, sentez edilmez. Onun benzeri, eşi yoktur. Kadını, 
çocukları yoktur. O, bildiğimiz, düşünebileceğimiz şeyler gibi 
değildir. Nasıl olduğu anlaşılamaz, düşünülemez. Benzeri, örneği 
olamaz. Şu kadar biliriz ki, Allahü Tealâ vardır. Bildirdiği 
sıfatları da vardır.  
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Kendisinde, varlığında ve sıfatlarında akla gelen, 
hayalimize gelen her şeyden münezzehtir, uzaktır. İnsanlar 
O’nu anlayamaz. Akla gelen her şey yanlıştır.  

Allahü Tealâ'nın isimleri, (Tevkîfi)dir. Yani şeriatın sahibinin 
bildirmesine bağlıdır. Ne kadar kâmil, güzel isim olsa da, 
Şeriatın bildirmediği isim söylenmemelidir.  

Kur'ân-ı kerîm, Allah kelâmıdır. Onun sözüdür. Biz 
mahlûklar, boğazımızdaki ses iplikçikleri, dil ve damağımız ile 
konuşuyor, arzularımızı harf ve ses şeklinde meydana 
çıkarıyoruz. Allahü Tealâ da ses zarları, ağız, dil olmaksızın, 
kendi kelâmını, büyük kudreti ile, harf ve ses içinde kullarına 
göndermiştir. Harf ve ses içine sokulmadan önceki (Kelâm-ı 
nefsî)si ve harf ve ses içinde bulunan (Kelâm-ı lafzî)si hep 
O’nun sözüdür. Peygamber Efendilerimize gönderilen kitaplarda 
ve sahifelerde ve Kur'ân-ı kerîmde bulunanların hepsi, (Ahkâm-ı 
İlâhî)dir.  

Allahü Tealâ'yı müminler Cennette, yönsüz, karşısında 
bulunmadan ve nasıl olduğu anlaşılmayarak görecektir. Allahü 
Tealâ’yı ahirette görmeğe inanırız. Nasıl görüleceğini 
düşünmeyiz. Çünkü, O’nu görmeği akıl anlayamaz.  

Allahü Tealâ, insanları yarattığı gibi, insanların işlerini de 
yaratır. İyi ve fenâ şeylerin hepsi O’nun takdiri, dilemesi 
iledir. Fakat, iyi işlerden razıdır, beğenir. Fenalardan razı 
değildir, beğenmez. Ehl-i sünnetin doğru sözlü büyükleri, 
insanın, yaptığı işte, kendi kuvveti de etki eder dediler ve bu 
etkiye (Kesb) ismini verdiler. İstemsiz hareketlere insan kudreti 
ve kesbi karışmaz. Fakat istemli hareketlere karışır. İşte, bu kadar 
karışmaları, sorgu ve cezaya sebep olmaktadır. İnsanların kudret 
ve ihtiyarına inanmayan, insanları âciz ve mecbûr zan eden; din 
alimlerinin sözlerini anlamamıştır.  
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Peygamberler, Allahü Tealâ tarafından, ümmetlerini 
Allahü Tealâ’ya çağırmak, azgın, yanlış yoldan, doğru, 
saadet yoluna çekmek için görevlendirilmiş insanlardır.  

Muhammed aleyhisselâmın haber verdiği kabir azabı, 
kabrin ölüyü sıkması, kabirde Münker ve Nekîr denilen iki 
meleğin soru sorması, kıyâmette göklerin yarılması, yıldızların 
yollarından çıkıp dağılmaları, dağların parçalanması ve herkesin 
mezardan çıkıp mahşer yerine toplanması, yani ruhların cesetlere 
gelmesi, kıyâmette sorgu ve hesap, dünyada yapılmış olan 
şeylere orada her azânın tanıklık etmesi, amel defterlerinin 
uçarak sağ veya sol taraftan verilmesi, iyiliklerin ve günahların 
oraya mahsus bir terazide tartılması gibi bilgilerin hepsi haktır, 
doğrudur.  

Kıyamet günü önce Peygamberler, sonra salih kullar yani 
Evliya-i kiram Allahü Tealâ'nın izni ile, günâhı çok olan 
müminlere şefaat edecektir.  

Müminlere mükâfat ve nimet için hazırlanmış olan 
Cennet ve kâfirlere azâp için hazırlanmış olan Cehennem 
[şimdi] vardır. Her ikisini de, Allahü Tealâ, yoktan var etmiştir. 
Bunlar ebedî olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacak-
lardır. Sorgu ve hesaptan sonra, müminler Cennette sonsuz 
kalacaklar, kâfirler de, Cehenneme girince, Cehennemde sonsuz 
kalacaklar, ebedî olarak azap çekeceklerdir. Kalbinde zerre kadar 
imanı bulunanı, günahlarının çokluğu sebebi ile Cehenneme 
soksalar da, günahları kadar azâp edilip, sonunda, Cehennemden 
çıkarılır.  

Melekler, Allahü Tealâ'nın kıymetli kullarıdır. Emir 
olunanı yaparlar. Evlenmeleri yoktur. DoğurmazIar, çoğal-
mazlar. Allahü Tealâ, bunlardan bazılarını peygamber olarak 
seçmiştir. Peygamberlerin kitaplarını ve sahifelerini getiren 
bunlardır. Bunlar hatâ etmez, unutmaz. Hîle yapmaz, 
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aldatmazlar. Bunların Allahü Tealâ’dan getirdikleri hep 
doğrudur. Şüpheli, ihtimâlli değildir.  

İman, Peygamberimizden gelen ve ehl-i sünnet alimlerinin 
kitâplarında yazılı olan haberlere inanmak ve inandığını 
söylemek demektir. İbadetler, imandan değildir. Fakat, 
imanın kemalini arttırır ve güzelleştirirler. İmâm-ı azam Ebû 
Hanîfe, îmân artmaz ve azalmaz, buyuruyor. Çünkü iman, kalbin 
onaylaması, kabûl etmesi; inanması demektir. İnanmanın azı, 
çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa, inanmak değil, zan ve 
vehim denir. İmanın kâmil veya noksan olması, ibadetlerin çok 
ve az olması dernektir.  

Müminin, büyük günâh işlemekle imanı gitmez. Kâfir 
olmaz.” [5]  

 
     Ahkâm-ı şer'iye   

Sevgili yavrularım,  

Doğru bir imandan sonra bize gerekli olan en önemli şey 
"ilim"dir. Yani ahkâm-i şer'iyeyi, helâli, haramı, farzı, vacibi 
öğrenmektir.[6]  

Bunlar en iyi ve en ayrıntılı şekilde fıkıh kitapları ve 
ilmihallerden öğrenilebilir.  

Ama ben önem sıralarına göre bunları burada çok kısa olarak 
ve maddeler halinde vermenin sizlere yarar sağlayacağını 
düşünüyorum. Bunların çoğu hemen hemen hepimizin bildiği 
şeylerdir. Ama, gene de, hiç değilse önemli buyrukları ve 
yasakları böylece bir kere daha hatırlamış olacağız.  
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     Dinimizin iman esaslarıyla ilgili buyrukları   

• Allah'ın varlığına ve birliğine inanılacaktır.  
• Meleklerine inanılacaktır.  
• İndirdiği kitaplara inanılacaktır.  
• Pergamberlerine inanılacaktır.  
• Ahiret gününe inanılacaktır.  
• Kadere, yani bütün hayır ve şerlerin Allahü 

Tealâ’dan geldiğine inanılacaktır.  

 
     Dinimizin ibadet esaslarıyla ilgili buyrukları   

• Kelime-i şahadet getirilerek kalbimizdeki iman 
herkese duyurulacaktır.  

• Günde beş kere, belli vakitlerde namaz kılına-
caktır.  

• Ramazan ayında her gün oruç tutulacaktır.  
• Zekâta tabi, zekât nisabı kadar malımız varsa, 

bunların zekâtı verilecektir.  
• Gücü yeten, ömründe bir kere hac edecektir.  

Bunlar dinin temel buyrukları olup bunların her birinin 
kendi içinde farzları, vacipleri, sünnetleri, haram, mekruh ve 
fasitleri vardır. Bunları öğrenmeli ve gereklerini yerine getir-
meye çalışmalıdır.  

Fakir bir Müslüman’ın hacca gitmesi farz olmadığından hacla 
ilgili bilgileri öğrenmese de olabilir. Ama bulûğa ermiş ve aklı 
başında her Müslüman’a namaz kılmak farz olduğundan namazla 
ilgili bilgileri öğrenmesi, üzerine farz-ı ayn olur.  
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Dinimizin ahlâk esaslarıyla ilgili bazı buyrukları   

Dinimizin, güzel ahlâkı tesis etmek üzere vazedilmiş ve 54 
farz olarak bilinen buyruklarından bazıları[7] şunlardır:  

(İbadet ve yasaklarla ilgili bazı kısımlar diğer yerlerde 
verildiğinden burada verilmemiştir.)  

• Allahü Tealâ bir bilinip O, hiç unutulmaya-
caktır.  

• Helâlinden yenilip içilecektir.  
• Rızkın Allah'tan olduğuna inanılacaktır.  
• Helâlinden temiz giyinilecektir.  
• Hakka tevekkül edilecektir.  
• Kanaat edilecektir.  
• Nimete şükredilecektir.  
• Kazaya rıza gösterilecektir.  
• Belâlara sabredilecektir.  
• Günahlara tevbe edilecektir.  
• İhlâsla (yalnız Allah rızası için) ibadet edile-

cektir.  
• Şeytan, düşman bilinecektir.  
• Kur'an hüccet tutulup hükmüne razı oluna-

caktır.  
• Ölüm hak bilinip ona hazırlanılacaktır.  
• Allah'ın sevdiğini sevip sevmediğinden kaçıla-

caktır.  
• Anaya babaya iyilik edilecektir.  
• İyilik emredilip kötülük yasaklanacaktır.  
• Akraba, ziyaret edilecektir.  
• Emanete hıyanet edilmeyecektir.  
• Takva üzere olunacaktır.  
• Allah'a ve Resulüne itaat edilecektir.  
• Devlet başkanına itaat edilip kanunlara uyu-

lacaktır.  
• Aleme, ibret nazarı ile bakılacaktır.  
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• Allah'ın varlığı, tefekkür edilecektir.  
• Dil, haram ve fuhuş sözden korunacaktır.  
• Kalb, masivadan arıtılacaktır.  
• Hiç kimse, maskaralığa alınmayacaktır.  
• Harama bakılmayacaktır.  
• Sözüne sadık olunacaktır.  
• Kulak, münkerat dinlemekten korunacaktır.  
• İlim (ahkâm-i şer'iye), öğrenilecektir.  
• Ölçü ve tartı aletleri, hak üzere kullanılacaktır.  
• Müslüman fakirlere zekât verilip yardım edi-

lecektir.  
• Nefsinin hevasına tabi olunmayacaktır.  
• Aç olan, doyurulacaktır.  
• Rızık için çalışılacaktır.  
• Nefs, günahlardan temizlenecektir.  
• Tevazu ehli olunacaktır.  
• Baliğ olmamış yetimin malı, korunacaktır.  

 
     Dinimizce yapılması yasaklanan işler   

Aşağıdaki işler, her biri büyük günah olan dinimizce 
haram kılınmış, yapılması yasaklanmış[8] işlerdir. Bunlardan 
uzak durulmalıdır. İşlenirse hemen tevbe ve istiğfar edilmeli, 
varsa kefareti verilmeli ve bir daha kesinlikle yapılmamalıdır.  

• Allah'a ortak koşulmayacaktır.  
• Haksız yere adam öldürülmeyecektir. (intihar 

aynı)  
• Zina edilmeyecektir.  
• Anaya babaya karşı gelinmeyecektir.  
• Muharebede, düşmandan kaçılmayacaktır.  
• Namuslu kadına zina isnadında bulunulmaya-

caktır.  
• Yalancı şahitlik yapılmayacaktır.  
• Yalan yere yemin edilmeyecektir.  
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• Haksız yere yetim malı yenilmeyecektir.  
• Sihir yapılmayacaktır.  
• Faiz ile para alınıp verilmeyecektir.  
• Hırsızlık yapılmayacaktır.  
• Alkollü içki içilmeyecektir.  
• Livata (homoseksüellik) yapılmayacaktır.  
• Küçük günahta ısrar edilmeyecektir.  
• Allah'ın azabından emin olunmayacaktır.  
• Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecektir.  
• Harem-i Kabe'de günah işlenmeyecektir.  
• Resûlullah'ın söylemediği bir söz, O'na isnat 

edilmeyecektir.  

Yukarıdakiler, değişik kaynaklarda büyük günahların en 
ağırları olarak bildirilmiştir.  

ooo 

• Kumar oynanmayacaktır.  
• Rüşvet alınmayacaktır.  
• Emanete hıyanet edilmeyecektir.  
• Başkasının malı, zorla elinden alınmayacaktır. 

(gasp)  
• Hak şahadetten kaçınılmayacaktır.  
• Uyuşturucu kullanılmayacaktır.  
• Mahrem ve salih akrabaya ziyaret terk edil-

meyecektir.  
• Ölçü ve tartıda haksızlık yapılmayacaktır.  
• Kalb kırılmayacaktır.  
• Yalan söylenmeyecektir.  
• Kibirlenilmeyecektir.  
• Haset edilmeyecektir.  
• Gıybet edilmeyecektir.  
• İnsanlar arasında söz taşınmayacaktır.  
• Cimrilik yapılmayacaktır.  
• Helâle haram, harama helâl denilmeyecektir.  
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• Domuz eti yenilmeyecektir.  
• Leş yenilmeyecek ve yedirilmeyecektir.  
• Avret yeri, başkasına gösterilmeyecek ve baş-

kasının avret yerine bakılmayacaktır.  
• Kadınlar erkek elbisesi, erkekler kadın elbisesi 

giymeyeceklerdir.  
• Kadınlar, beyinden izinsiz ziyarete gitmeye-

cektir.  
• Kadınlar, erlerinin yatağından kaçmayacaktır.  
• İman ettikten sonra, dinden dönülmeyecektir.  
• Namaz, vaktinden önce ve sonra kılınmaya-

caktır.  
• Ramazan orucu, özürsüz, Müslümanların 

önünde yenilmeyecektir.  
• Zekât vermekten kaçınılmayacaktır.  
• Yaptığı iyilik, başa kakılmayacaktır.  
• Ehlinin mahrem yeri, anasına benzetilme-

yecektir.  
• Ehlinin anasına sövülmeyecektir.  
• Dünyaya muhabbet beslenmeyecektir.  
• Erkekler, ipek giymeyecektir.  
• Ölüm hastası, varisinden mal kaçırmayacaktır.  
• Devlet adamlarının günah olmayan emirlerine 

karşı gelinmeyecek, kanunlara saygılı olunacaktır.  
• Falcıların gaipten haber verdiğine inanılma-

yacaktır.  
• Köpeğin artığı yenilip içilmeyecektir.  
• Özürsüz, elin kadınına kızına (namahreme) 

bakılmayacaktır.  
• Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp 

durulmayacaktır.  
• Adetli ve loğusa olan ehline yaklaşılmayacaktır.  
• Allahü Tealâ’dan ve İslâmiyet’in bildirdiği 

isimlerden başka şey söyleyerek yemin edilmeyecektir.  
• Ahlâksız şarkılar söylenmeyecektir.  
• Kur'an öğrenildikten sonra, unutulmayacaktır.  
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• Eshab-i kirama kötü söz söylemeyecektir.  
• Karın doyduktan sonra yemeğe devam edil-

meyecektir.  
• Zaruretsiz olarak, kahkaha ile çok gülünme-

yecektir.  
• Gücü yeten, günaha mani olmamazlık etme-

yecektir.  
• Canlı hayvan ateşte yakılmayacaktır.  
• Birbirine nişan alınmayacaktır.  
• Cahillikte ısrar edilmeyecektir.  
• İlimden kaçınılmayacaktır.  

Sevgili yavrularım,  

Dinimizin iman, ibadet ve ahlâk esaslarına ilişkin 
buyrukları ile, yapılması haram kılınan işlere ait önemli 
bilgileri, size, topluca sunmuş bulunuyorum.  

Buradaki buyruk ve yasaklar dinimizin en önemli hükümleri 
olup bunlardan yükümlü bulunduklarımızın ayrıntılarını, 
fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğrenmelidir.  

 
     Şimdi sıra ilme uygun amelde...   

Sevgili yavrularım,  

Olgunlaşma sürecindeki insan, iman'ını ehl-i sünnet itikadına 
uygun şekilde düzeltip, ahkâm-i şer'iye adı verilen din bilgilerini 
de öğrendikten sonra, sıra o bilgilere uygun işler yapmaya gelir.  

Yani "üçüncü olarak hepimize lâzım olan şey, bütün 
işlerimizi, öğrendiklerimize uygun yapmaktır."[6]  
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Ancak burada işlerin önem sırasına dikkat etmelidir. Bu önem 
sırası, önce doğru imandan sonra, yasaklar (haram ve mekruhlar), 
buyruklar (farz ve vacipler) ve nafileler (sünnet ve nafile 
ibadetler) şeklindedir.  

Bir kişinin imanı olmadan, ya da kusurlu bir imanla, meselâ 
Kur'an-ı kerimdeki bazı şer'i hükümleri inkâr ederek, bütün ömrü 
boyunca ibadet etse, yaptığı bütün bu ibadetlerin kendisine hiçbir 
fayda sağlamayacağı çeşitli kaynaklarda bildirilmektedir.  

Ancak, sevgili yavrularım, yeri gelmişken burada sizlere bir 
uyarıda bulunmak istiyorum. Lâilâhe illallah diyen hiç kimseyi, 
iman ve ibadetlerinde bazı kusurları var diye, sakın ola ki küfürle 
suçlamayınız. Hüküm Allah’ındır. O dilediğini bağışlar, 
dilediğini cezalandırır. Bakınız sevgili Peygamberimiz aşağıdaki 
Hadis-i şeriflerinde ne buyurmaktadır.  

"Kim Lâilâheillallah der ve Allah'tan başka mâbudları 
reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar.” (Samimî 
olup olmadığı meselesi Allah'a aittir.) [Müslim, İman, 37]  

“Lâilâheillallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir 
demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” [Buharî]  

 
     İman olmadan her iş boşuna!   

İmam-ı Rabbani hazretleri, Mektubat'ının 2. cilt 67. 
mektubunda buyuruyor ki, “Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında 
yazılı olan itikada uymayan fena, bozuk itikadlar, imanlar, insanı, 
ebedi azaba götürür. Amelde, ibadetlerde tembellik, gevşeklik 
olursa, afv olunabilir. Amma, itikadda gevşek davranmak afv 
olunmaz. Şirki, yani küfrü, asla affetmeyeceğim. Diğer bütün 
günahları, istediğim kimselerden afv ederim, mealindeki ayet-i 
kerime meşhurdur.”[9]  
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İmanı tamam olsa, fakat haramlardan uzak durmasa!   

İmanı tamam olsa, fakat yasaklanan işlerden uzak durma-
dığı halde buyrukları yerine getirse, meselâ hem içki içse ve 
hem de namaz kılsa, o buyruğu yapmama günahından 
kurtulur ise de, o ibadetin Allah indinde kabul görmemesin-
den dolayı, o buyruğun yerine getirilmesinden doğan büyük 
sevaba kavuşamaz. Yani kendisine niçin namaz kılmadın 
denilmez, çünkü kılmıştır. Ama namazına sevap da verilmez. 
Yalnızca borçtan kurtulmuş olur.  

İmam-ı Gazali hazretlerinin Kimya-i Saadet adlı eserinde 
verilen bir hadis-i şerifte, Resûlullah (s.a.v.) efendimiz buyurdu 
ki, “Haram yiyenlerin ne farzları, ne de sünnetleri kabul 
olmaz."[10]  

Seadet-i Ebediye adlı ilmihal kitabında, İbni Abidin 
hazretlerinin “Bir emri yapmak, bir haram işlemesine sebep 
olursa, haramı işlememek için, o emr terk edilir, yapılmaz” diye 
yazdığı kaydedilmektedir.[11] Hadis-i şeriflerde de:  

"Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından 
efdaldir." [Deylemi]  

"Bir zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanla-
rın ibadetleri toplamından daha iyidir." [R.Nasıhin]  

buyruldu.  

Bu bilgilerden, yasaklanan, haram kılınan işlerden uzak 
durmanın, farz, vacip ve sünnetleri yerine getirmekten daha 
önemli bir görev olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yasaklanan 
işlerin çok defa kul hakkı içerdikleri de dikkate alınırsa, o 
yönüyle de bunların, buyruklardan daha önemli oldukları 
anlaşılır.  
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Farzları yapmayıp nafile işlerle uğraşsa!   

İmanı tamam olsa, yasaklanan işlerden de uzak dursa, 
fakat Allahü Tealâ’nın buyruklarını yapmayıp nafile ibadet-
lerle uğraşsa, meselâ iki rekat sabah namazını kılmayıp da onun 
yerine bin rekat nafile namaz kılsa, veya bir lira zekât borcunu 
vermeyip de bir milyar lira sadaka dağıtsa, bu yaptığı nafile 
ibadetlere hiçbir şey verilmez. Bunlara bir ecir verilmediği gibi 
o kılınmayan iki rekat sabah namazının ve verilmeyen bir lira 
zekât borcunun, yani yerine getirilmeyen farzların da hesabı 
sorulur.  

"İmam-i Rabbani rahmetullahi aleyh, 29. Mektubunda, ... 
Zekât vermek farz olduğu için, bir altın zekât vermek, dağlar 
ağırlığında altın sadaka vermekten daha iyidir, buyuruyor.  

260. mektubunda da buyuruyor ki, Nafilelerin farz yanındaki 
kıymeti, bir damlanın, deniz yanındaki kıymeti kadar değildir. 
Sünnetin, farz yanındaki kıymeti de böyledir."[12]  

"Abdülkadir-i Geylâni hazretleri, Fütuh-ul Gayb kitabının 
48. makalesinde diyor ki; Müminin, en önce farzları yapması 
lâzımdır. Farzlar bittikten sonra, sünnetleri yapar. Ondan sonra, 
nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken, sünnet ile meşgul 
olmak, ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. 
Ali ibni Ebi Talib (r.a.) bildiriyor: Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki, 
"Üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile 
kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse, kazasını 
ödemedikçe, Allahü Tealâ, onun nafile namazlarını kabul 
etmez."[13]  
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Daima önem sırasını dikkate almalı!   

Sevgili yavrularım,  

Onun için bir kişi önce imanı düzeltmeli, sonra haram 
işlerden uzak durmalı, farzları ve vacipleri yerine getirmeli, 
en sonra da şayet imkân ve zaman bulabilirse nafile 
ibadetlerle meşgul olmalıdır.  

Yeri gelmişken sizlere burada bir uyarıda bulunmak 
istiyorum. Peygamber efendimizin beş vakit namazlardan önce 
ve sonra bu namazlarla birlikte kıldığı, belli bir düzen ve tertip 
içinde kılındığı için de revatib sünnetleri adını alan nafile 
namazları mümkün olduğu kadar terk etmemeye çalışmalıdır. 
Özellikle de müekked sünnetleri. Çünkü “...vakit namazlarının 
öncesinde-sonrasında kılınan sünnet namazlar, farz namazlara 
hazırlayıcı ve onları koruyucu ibadetler olarak değerlendirilmiş, 
ayrıca Hz. Peygamber’e bağlı olmanın da bir göstergesi kabul 
edilmiştir.”[14] Bu sebeple bu namazların terk edilmesi din 
büyüklerimiz tarafından pek hoş karşılanmamıştır.  

 
     İhlâs olmadan da amellerin bir kıymeti olmaz   

Sevgili yavrularım,  

Bir kişi iman ve ilim sahibi olsa, ve sahip olduğu bu ilme 
uygun güzel ameller de işlese, eğer bu yaptığı işlerde "ihlâs" 
yoksa, yani bu işler halis bir niyetle sırf Allah rızası için 
yapılmamışsa, yaptığı işlerin gene bir faydası olmaz. Çünkü 
Allahü Tealâ yalnızca kendi rızası için hulûs-ı kalb ile yapılan 
işlere bir karşılık verir. Kendi nefsinin hevasını tatmin için, 
şöhret için, ona buna gösteriş için, veya "Ne iyi adam" desinler 
diye yapılan işlerin bu dünyada bir faydası olur ise de ahirette 
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hiçbir faydası olmaz. Gerçekten de kendisine bu dünyada "Ne iyi 
adam" derler. Ama ahirette bu iyiliklerin bir karşılığını bulamaz.  

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) böyle gösteriş için amel eden 
kişilerle ilgili olarak, kulların amellerinin karşılığını görecekleri 
kıyamet gününde, Allahü Tealâ’nın, "Dünyada amellerinizi 
kime göstermek için yaptınızsa, onların yanına gidiniz! Bakın 
bakalım, onların indinde amellerinize karşılık var 
mı?"[15]buyuracağını söylemiştir.  

Ebu Muhammed Ceriri hazretleri, "ihlâs, ahiretteki nimet ve 
azaplara tam ve eksiksiz olarak inanmanın alâmeti olduğu gibi, 
riya ve gösteriş de aynı şeylere inanmakta tereddüt ve şüphe 
etmenin alâmetidir”[16] buyurmaktadır.  

Sevgili yavrularım,  

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi "ihlâs" doğrudan iman 
ile ilgili bir durumdur ve imanın tam olup olmamasının bir 
göstergesidir. Bu bakımdan bütün işlerimizde ihlâs sahibi ve 
samimi olmaya çok büyük bir özen göstermek gerekir. Gerçi 
bu bir kalb işidir. Bir nefis ve kalb terbiyesinden geçerek kalbi 
temizlemeden yalnızca özen gösterilerek çözümlenecek bir 
mesele değildir.  

 
     İhlâs sahibi olmanın belirtileri   

Zünnûn-i Mısrî hazretleri şu üç şeyin ihlâs belirtisi olduğunu 
bildirmektedir:  

• Methedilmek ve kötülenmek ona tesir etmez.  
• Amellerini unutur, günahlarını düşünür.  
• Hakk Tealâ’dan gayrisini gönlünden çıkarır.[17]  
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Değerli Yavrularım, inşaallah bir sonraki yazımda da sizlere 
ihlâs sahibi olmanın yollarını anlatacağım.  

Şimdilik Allah'a emanet olunuz.  

 
---------------------------  
[1] Der. Mehmet Sedat. Kalbdeki perdeler. TG Hikmetler köşesi  
[2] İmam-i Rabbani (Der.Abdullah Yıldız, Her şeyden önce lâzım olan. TG 
Hikmetler köşesi)  
[3] Ahmet Namıki (Der. Mehmet Sedat, Ehl-i sünnet itikadı. TG Hikmetler Köşesi)  
[4] Der. Ali Güler. Doğru itikad. TG Bir Bilene Soralım köşesi.  
[5] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.54  
[6] İmam-ı Rabbani (Der.Abdullah Yıldız, Her şeyden önce lâzım ol.TG 
Hikmet.köşesi)  
[7] Ali bin Emrullah, M.Hadimi, (1994). A.g.e. s.297  
[8] Ali bin Emrullah, M.Hadimi, (1994). A.g.e. s.299  
[9] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. , s.54  
[10] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.594  
[11] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.155  
[12] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.272  
[13] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.271  
[14] ANONYMOUS, ----. İlmihal, Cilt 1 (İman ve İbadetler), s.225. DİVANTAŞ, 
Gümüşyolu Cad.,38, Bağlarbaşı, 81200, İSTANBUL  
[15] Der. Abdullah Yıldız. Gösteriş için amel edenler. TG Hikmetler köşesi.  
[16] Der. Mehmet Sedat. İmanın Üç Esası nedir? TG Hikmetler köşesi.  
[17] Der. Mehmet Sedat. Kur'an-ı Kerimi anlamak. TG Hikmetler köşesi.  
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Varlığımızın mânâ boyutu: 3. İhlâs sahibi olmak için  

Sevgili Yavrularım,  

Çeşitli alim ve mutasavvıflardan alınarak tasavvufun 
tanımlarının verildiği bir makalede, "Tasavvuf, insanı, 
ibadetlerde lâzım olan ihlâsa ve insanlara karşı lâzım olan 
güzel ahlâka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşid-i kâmil 
öğretir.”[1] denilmektedir.  

 
     İhlâs sahibi olmak için...   

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, ihlâs'a kavuşturan yol, 
tasavvuftan geçmektedir. Bir başka deyimle eğer bir kişi ihlâs 
sahibi olmak istiyor ise, ya bir mürşid-i kâmil bularak onun 
öğrettiği tasavvuf yoluna girecek, ya da eğer bir mürşid-i kâmil 
bulamazsa tasavvufun kullandığı terbiye yöntemleriyle kendini 
terbiye etmeye çalışacaktır. Ancak tasavvuf bir hal ilmi 
olduğundan Allahü Tealâ’nın yardımları olmadan bunun 
başarılması oldukça zor bir iştir, aziz yavrularım.  

İbrahim Gülşeni hazretleri, halifesi Hasan Sezai'ye yazmış 
olduğu icazetnamede, “İbadet yaparken nefsin arzuları işe 
karışırsa, o amelde ihlâs yok olur.”[2] buyurmaktadır.  

Değerli mutasavvıfın bu sözlerinden, "ihlâs sahibi" olabilmek 
için nefsin arzularının tamamen zapturapt altına alınması 
gerektiği anlaşılmaktadır.  
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 İhlâs için, nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi gerek   

İşin gerçeği aranırsa, aslında, yalnızca nefsin arzularının 
zapturapt altına alınması da yetmez. Aynı zamanda kalbin de boş 
ve gereksiz düşüncelerden, vesveselerden, haset, kibir, kötü zan, 
kin ve nefret gibi kötü huylardan arındırılması ve yerlerinin 
Allahü Tealâ’nın zikri ve muhabbetullah ile doldurulması da 
gerekir.  

Yani, İmam-ı Rabbani hazretlerinin ifadesiyle, iman, ilim 
ve amel'den sonra bize dördüncü olarak lâzım olan şey, 
nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi'dir.[3]  

ooo 

Sevgili yavrularım,  

Gördüğünüz gibi olgun bir insan olmanın yolu, öyle kolay bir 
yol değildir. Önce de belirttiğimiz gibi bu yol, engebeli, zor, çok 
büyük bir azim ve sabır isteyen bir yoldur. Zaten bu yol, o kadar 
kolay bir yol olsa idi, etrafımız hep ham ve kaba insanlarla dolar 
taşar mıydı?  

 
     İnsanlık yolu, pek meşakkatlidir   

Evet, aziz yavrularım, insan olmak kolay bir şey değildir 
ve bu insanlık yolu, pek meşakkatli bir yoldur. İnsanın, 
hayvanî ve şeytanî özelliklerini terk ederek, Allahü Tealâ’nın 
halifesi olmak özelliğini kazanması öyle kolay bir şey midir? 
Bu ancak Allahü Tealâ’nın yardımıyla ve ancak çok sabırlı, çok 
azimli ve kararlı insanlara, ve ancak uzun bir çalışmadan sonra 
nasip olan bir şeydir.  
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Ebedi mutluluğun anahtarı   

Bununla birlikte, insan olmak ve Rabbini tanımak, hem 
dünyamızı ve hem de ahiretimizi kapsayan ebedî bir 
mutluluğunun anahtarı olduğundan, ne kadar güçlük olursa olsun 
bunları aşıp bu mutluluk anahtarını ele geçirmeye çalışmalıdır. 
Unutmamalıdır ki dünyada kalb gözleri görmeyenler, ahirette de 
kördürler.  

 
     Yapılacak ilk iş: Tevbe ve istiğfar   

Sevgili yavrularım,  

Bu konuda ilk yapacağımız iş, Rabbimizden yardım 
istemek ve tamamen O'na güvenmek olmalıdır. Güzelce bir 
abdest alıp iki rekât namaz kılmalı, sonra henüz yerimizden 
kalkmadan euzü besmele çekip, "Elhamdulillahi Rabb-il 
alemin, ve’s-salâtü ve’s-selâmü ala resulüna Muhammedün ve 
ala elihi ve sahbihi ecmain" diyerek Rabbimize hamd edip 
Peygamberimize salât ve selâm gönderdikten sonra:  

Ya Rabbi! Buluğa erdiğim andan şu ana kadar benden şirk, 
küfür, inkar, isyan, nifak, fitne, zulüm, yalan, farkında olduğum 
ve olmadığım, gizli açık, büyük küçük her ne günah sadır oldu 
ise, ben onların hepsine tevbe ettim, nadim ve pişman oldum, bir 
daha işlememeye azmettim ve karar verdim. Ya Rabbi! 
Günahlarımı bağışla, af ve mağfiret eyle, ve beni bir daha onlara 
döndürme!.. Estağfirullah el azim, el kerim, ellezi lâilâhe 
illahu, el hayye’l-kayyume ve etûbi ileyh (istiğfarı üç kere 
tekrarlayınız), diyerek tevbe etmelidir.  

Sonra da Allah'a dua edip yalvarmalıdır.  
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"Ya Rabbi! Nefsimi temizleyip kalbimi masivadan 
arıtarak ve onu senin muhabbetinle nurlandırarak olgun bir 
insan olmaya karar verdim. Sevgili peygamberimiz 
Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve diğer bütün sevgili kulların 
hürmetine, nefsime karşı, bu güçsüz kuluna yardım et! Beni 
daima sevdiğin kullarınla bir arada bulundur. Ve beni daima 
senin iradene tabi, sana teslim ve tevekkel olan ve daima 
senin rızana uygun hareket eden kullarından eyle!” diyerek 
dua edip yalvarmalı ve duayı, Peygamberimiz (s.a.v.)'e salâvat 
getirip Rabbimize hamd ederek bitirmelidir.  

 
     Ve iyi bir kul olmaya çalışmalıdır   

Bu duadan sonra da, artık, Rabbimizin yasakladığı işlerden 
ve günahlardan uzak durmaya, O'nun buyurduğu şeyleri yerine 
getirmeye, ve her işinde daima Rabbinin rızasını ön planda tutup 
O'na iyi kul olmaya çalışmalıdır. İnsanların sözlerine aldırış 
etmemelidir. Her işinde Rabbine güvenmeli, başı her sıkıntıya 
düştüğünde ve her darda kaldığında O'ndan yardım istemelidir. 
Unutmamalıdır ki Allahü Tealâ’nın yardım etmediğine hiç kimse 
yardım edemez.  

Eğer bu yardım gecikir veya gelmez ise de kesinlikle Rabbine 
olan güveni sarsılmamalı, Rabbine karşı kötü zanda 
bulunmamalı, kusuru kendisinde arayıp hakkında böylesinin 
hayırlı olduğunu düşünmelidir. Allahü Tealâ’nın, sıkıntıları, 
günahlarına kefaret olması veya kendi katındaki derecelerinin 
yükselmesi için sevdiği kullarına verdiği unutulmamalıdır.  

Sevgili yavrularım,  

Yeri gelmişken, sizleri, burada, bir hususta uyarmak 
istiyorum. Bu mübarek yolda yürürken, insanın Rabbine olan 
sevgisi, muhabbeti, yakınlığı, kısacası kalbindeki iman nuru 
arttıkça, şeytan aleyhü’l-lânenin vesveseleri de o kadar çoğalır. 
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Bunlara aldırmamalıdır. İnsan olgunlaştıkça bunları daha iyi 
tanımaya başlar. Ancak bilhassa başlangıçta, bunlara karşı çok 
uyanık olunmalı, tongaya düşülmemelidir.  

 
     Büyük cihat!   

Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde,  

"Senin en büyük düşmanın, seni çepeçevre kuşatan 
nefsindir." [Deylemi]  

"İnsanın en kuvvetli düşmanı nefsidir, sonra çoluk çocuğu 
gelir." [Deylemi] buyurdu.  

Nefis, gerçekten çok kuvvetli ve azgın bir düşman olup 
Allahü Tealâ’nın yardımı olmadan onunla başa çıkmak çok 
zordur. Bir gaza dönüşünde Peygamber Efendimiz mealen, 
"Küçük cihaddan döndük, şimdi sıra büyük cihadda" dedi. Bunun 
üzerine Eshab-i kiram, "Büyük cihad nedir ya Resûlallah?" diye 
sordular, O da, "Nefis ile olan cihaddır” cevabını verdi. Bir 
başka hadis-i şerifte de:  

"En üstün cihad, Allah yolunda nefisle yapılan cihaddır." 
[Taberani] buyurdu.  

Görülüyor ki azgın nefsi zapturapt altına almak öyle kolay bir 
iş değildir ve bu, büyük bir cihattır.  

 

Yüce Allah'ın yardımı olmadan başarılamaz!   

Rükneddin Ebul Feth hazretleri:  
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"Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi ise, ancak Allahü Tealâ’ya 
sığınmak ve O'ndan yardım istemekle mümkündür. Yusuf suresi 
53. ayet-i kerimesinde mealen;  

"Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefs, gerçekten 
kötülüğü şiddetle emreder. Ancak Rabbimin koruduğu nefs 
müstesnadır. Çünkü Rabbim gafurdur, rahimdir."  

buyruldu. Hakkın ihsanı ve yardımı olmadıkça, nefs tezkiye 
olmaz.  

Nur suresi 21. ayet-i kerimesinde de mealen;  

"Eğer üzerinize Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, 
içinizden hiçbiri ebediyen (günah kirinden) temize çıkamazdı. 
Fakat Allah dilediğini temize çıkarır."  

buyruldu. Bu ihsan ve rahmetin alâmeti, ayıplarının kendine 
gösterilmesidir." diyor. Ve ilâve ediyor:  

“... İlâhi azametin nurundan bir şua, onun kalbine parlasa, 
bütün dünya büyükleri onun yanında toprak hükmünde olur. 
Kalbinde dünya ehlinin kıymeti kalmaz. Bu hal kalbini 
kaplayınca; dünya ehlinin tutulduğu hayvanî sıfatlardan nefret 
eder.” [4]  

Eğer Rabbine değil de kendine güvenirse!..   

Eğer insan, nefsinin tezkiyesi konusunda, Rabbine değil de 
kendi küçücük iradesine güvenirse, o zaman, bu cahil babanıza 
yaptıkları gibi, yüz kere tevbe edip yüz kere tevbesini bozmak 
durumunda bırakırlar da, insana, bu hakikati, yaşatarak öğretirler.  

Sevgili yavrularım,  
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Sakın ola ki kalbleriniz gaflette olmasın. Allahü zülcelâlin 
izni ve takdiri olmadan evrende hiçbir şey vaki olmaz. Ne bir 
yaprak yerinden oynar, ne de bir tüy uçabilir. Onun için, her 
işinizde Rabbinizin yardımını dileyiniz ve O'na karşı mutlak bir 
teslimiyet içinde olup O'na güveniniz. Merhamet ve kerem sahibi 
Rabbimiz, kimseyi boş çevirmez.  

 
     Akıllı olup nefsini temizlemeye çalışmalıdır   

Allahü Tealâ;  

"Nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip örten 
(günahta, cehalette, dalâlette bırakan) zarar etmiştir." [Şems, 9-
10] buyurdu.  

Hadis-i şerifte de:  

"Aklın alameti, nefse galip gelmek ve öldükten sonra lazım 
olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup, Allah’tan 
af ve merhamet beklemektir." [Tirmizi] buyruldu.  

Ebu Bekr Tamsitani hazretleri, "Nefse uymaktan kurtul-
mak, nimetlerin en büyüğüdür. Çünkü nefis, Allahü Tealâ ile 
kul arasındaki en büyük perdedir."[5] buyuruyor.  

Sehl bin Abdullah Tüsteri hazretleri de, "İbadetlerin en 
kıymetlisi, nefse uymamaktır."[5] buyurdu.  

Naziat suresi 40. ayet-i kerimesinde ise;  

"Cenab-ı Hakk'ın huzurundan korkup nefsini, nefsanî 
arzulardan men eden kimselerin varacakları yer muhakkak 
cennettir." buyruldu.  
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Şu halde kurtuluşa ermek için nefsimizi kendi haline 
bırakmamalı, akıllılık edip ona hakim olmalı, ve onu her türlü 
kötülüklerden temizlemeye çalışmalıdır.  

 
     Nefsin tezkiyesi   

Sevgili yavrularım,  

Nefsin tezkiye edilmesi (temizlenmesi) demek, onun, bir 
türlü sonu gelmeyen hadsiz hesapsız arzu ve heveslerinin 
zapturapt altına alınması, ona Rabbinin verdiğine razı olup 
kanaat etmesinin öğretilmesi, onun arzu ve heveslerinin terbiye 
edilerek belli bir disipline sokulması, onun gadap ve şehvetlerini 
haram yollardan değil de dinimizin bildirdiği sınırlar içinde, helâl 
ve meşru yollardan sağlamaya alıştırılması demektir.  

Kısaca nefsin, aşırı gittiği için kendisine de zarar veren kötü 
arzu ve isteklerden temizlenmesi demektir.  

Bir Kudsî Hadiste Allahü Tealâ;  

"Nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin, benim düşmanım-
dır."[5] buyurdu.  

Hadis-i şerifte de;  

"En üstün cihat, nefs ile yapılan cihattır." [İ.Neccar] 
buyruldu.  

"Nefis ile cihat, iki yolla olur. 1.Riyazet, 2.Mücahede  

Riyazet, nefsin arzularını yapmamak demektir. Nefs, 
ahmak olduğu için, her isteği kendi zararınadır. Nefs, daima 
haramları ister. Mücahede ise, nefsin istemediği şeyleri 
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yapmaktır. Nefsimiz, iyilik ve ibadet etmemizi istemez. Nefse, 
günahlardan kaçmak, ibadet etmekten daha güç gelir. Onun için 
günahtan kaçmak, daha sevaptır."[6]  

 
     Riyazet   

“Riyazet, nefsin istediği şeyleri yapmamaktır.  

Riyazet, vera ve takva ile olur. Takva, haramlardan 
sakınmaktır. Vera, haramlarla birlikte, mubahları, ihtiyaçtan 
fazla kullanmaktan sakınmaktır.” (Muhammed Hadimi)[7]  

Aziz yavrularım,  

Riyazet, ancak, dinimizin belirlediği çerçeve içinde yapılırsa 
bir fayda sağlar. Yoksa hepsi boşunadır.  

“İnsanlar, riyazet deyince, açlık çekmeyi ve oruç tutmayı 
anladılar. Halbuki dinimizin emrettiği kadar yemek için dikkat 
etmek, binlerce sene nafile oruç tutmaktan daha güç ve daha 
faydalıdır. Bir kimsenin önüne lezzetli tatlı yemekler konsa, 
iştihası olduğu halde ve hepsini yemek istediği halde, dinimizin 
emrettiği kadar yiyip, fazlasını bırakması, şiddetli bir riyazettir 
ve diğer riyazetlerden çok üstündür. Bir kimse, bin yıl ibadet etse 
ve sıkıntılı riyazetler çekse ve sıkı mücahede yapsa, eğer bir 
peygamber (s.a.v.)' e uymamış ise, bütün bu çalışmalarının bir 
arpa kadar kıymeti olmaz. Çölde görülen serap gibi, hiçbir şeye 
yaramaz.” (İmam-ı Rabbani)[8]  

“Şerefüddin Ahmet bin Yahya Müniri hazretleri buyuruyor ki:  

İslâmiyet, nefsin arzusu olan şehvet ve gadabın yok 
edilmesini değil, her ikisine de hakim olup dine uygun 
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kullanılmasını emreder. ...Riyazet, bu iki sıfatı yok etmek için 
değil, terbiye edip dine uymalarını sağlamak içindir.”[5]  

 
     Mücahede   

Mücahede, nefse zor gelen, onun istemediği şeyleri 
yapmaktır. Kısaca, ibadet ve taat yapmaktır.  

“İbadet yapmaktan maksat; hem mücahede yaparak nefsi 
terbiye etmek, hem de kalbe ferahlık getirmek, kalbi Allahü 
Tealâ’ya bağlamak içindir.” (Ali bin Emrullah)[8]  

"Nefsin kişinin kalbine getirdiği kötü düşünceler, yani 
heva, ancak mücahede ile (ibadet ve taatle) azalıp yok olur.” 
(Muhammed Hadimi)[8]  

 
     Allahü Tealâ'yı tanımaya mani olan şey!   

Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:  

“Gençlik, ömrün en kıymetli zamanıdır. İnsanın sıhhatli, 
kuvvetli olduğu zamandır. Bu zaman, her gün geçiyor, azalıyor, 
ihtiyarlık yaklaşıyor. Yazıklar olsun ki, en şerefli, en lûzumlu iş 
olan marifetullah'ı kazanmayı, hayal olan ömrün sonuna 
bırakıyoruz. En şerefli olan zamanlarımızı, en zararlı, en kötü şey 
olan nefsin arzularına kavuşmak için sarf ediyoruz. [Marifetullah, 
Allah’ı tanımak demektir.]  

Allahü Tealâ, insanları ve cinleri, marifetullah'a ve kendi 
rızasına, sevgisine kavuşsun diye yarattı.  

İnsanın, Allahü Tealâ’nın marifetine kavuşmasına mani 
olan en kuvvetli düşman, nefsin arzuları'dır.” [5]  
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     Fena ve Bekâ halleri   

Sevgili yavrularım,  

Dinin bütün yasaklarının ve emirlerinin, ve bunları yerine 
getirmek için yapılan bütün riyazet ve mücahedelerin amacı, 
nefsi terbiye ederek onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. 
Dine uyuldukça nefsin istekleri azalır. Kalbi işgal eden bu 
heveslerin kalbdeki görüntüleri yok olunca da, kalbde, 
Allahü Tealâ’nın tecellileri belirmeye başlar. Kalbdeki dünya 
sevgisinin yerini, muhabbetullah (Allah sevgisi) almaya 
başlar.  

[Sevgili yavrularım, Allahü Tealâ’nın kalbde tecelli etmesindeki anlam, 
mecazidir. Allah (c.c.)’ın zikrinin, hatırlanmasının kalbe yerleşmesi 
demektir. Yoksa Allah (c.c.), akla, zihne, kalbe gelen her türlü düşünce, 
zan, vehim, hayal ve tasavvurlardan münezzehtir. Bu tasavvurların hepsi 
sonradan Rabbimizin yarattığı şeyler olup hiçbirisi, Allah (c.c) değildir. O 
yarattıklarının hiçbirisine benzemez.]  

İşte kalbde nefsin arzu ve isteklerinden doğan dünya 
görüntülerinin (bir bakıma tamahkârlık, haset, kindarlık gibi 
benlik sıfatlarının) yok olmasına "Fena" hali, kalbde Allahü 
Tealâ’nın zikrinin devamlı bir hal almasına da "Bekâ" hali 
denir.  

Nefsin tezkiyesi (temizlenmesi), Fena makamının ele 
geçmesine vesile olursa da çok defa Bekâ makamının ele 
geçmesine yetmez. Onun için, kalbin de tamamen tasfiye 
edilmesi gerekir.  

 
     Kalbin tasfiyesi   

Kalbin tasfiye edilmesi demek, kalbin her türlü manevî 
hastalıklardan temizlenip onun bütün kötülüklerden arındırılması 
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ve sonra da muhabbetullah ile kuvvetlendirilip onun 
Halık'ına bağlanmasının sağlanması demektir.  

Böylece kalbde imanın vicdanileşmesi, yani gerçek ve 
kesin bir inanç haline gelmesi sağlanmış olur. Artık bu 
aşamaya geldikten sonra, hiç kimse ve hiçbir şey onu imanından 
döndüremez.  

 
     Kalbin manevî hastalıkları   

Kalbin manevî hastalıkları çoktur.  

Fakat bunların en başında onun, nefsin keyf ve zevklerine, 
arzu ve isteklerine tutku derecesinde, taparcasına bağlan-
ması, kısaca benliğini ilâh edinmesi gelir. Bağlılık derecesine 
göre kişinin kalbindeki bu sahte ilâh, kalbi o kadar işgal eder ki, 
gerçek yaratanı olan Allahü Tealâ’nın tecellilerine yer kalmaz. 
Rabbini hiç hatırlamaz olur.  

Kalbin, mal, mevki, çeşit çeşit yiyecekler, çeşit çeşit elbise ve 
ziynetler, gezme, eğlenme, şehvetlerini doyurma gibi çeşitli 
dünya zevklerine ve dünya nimetlerine düşkünlüğü; dünyasına da 
ahiretine de yaramayan boş iş ve sözlerle zaman öldürme gibi 
tutkuları; kibir, kin, nefret, suizan, kötü niyet, hasetlik, 
tamahkârlık gibi kötü huylarının hepsinin altında yatan ana 
sebep, kalbin, bu "benliğini ilâh edinme" olgusudur.  

Böyle bir insan Rabbi huzurunda namaz kılarken bile hep 
kalbinde bu sahte ilâhın tecellileri, yani dünya düşünceleri ve 
görüntüleri bulunur.  
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Kalbin tasfiyesindeki birinci aşama   

Riyazet ve mücahede ile, yani Allahü Tealâ’nın yasakladığı, 
haram kıldığı bütün işlerden uzak durulup, buyrukları harfiyen 
yerine getirildiği zaman, bir başka ifade ile ahkâm-ı şer'iyeye 
dört elle sarılındığı zaman, bu nefsin arzuları yavaş yavaş 
azalmaya ve gönüldeki bu sahte ilâh yavaş yavaş silinmeye, 
yok olmaya başlar.  

Böylece kalbin temizlenmesindeki ilk ve en önemli aşama 
sağlanmış, nefsin tezkiyesi tamamlanarak kalbdeki etkisi yok 
edilmiş ve kalbde "La ilahe" (başka ilâh yoktur) sözünün 
anlamı gerçekleşmiş olur.  

 
     Kalbin tasfiyesindeki ikinci aşama   

İkinci aşamada ise kalbin, insanın gerçek Rabbi olan 
Allahü Tealâ’nın tecellileri, O'nun sevgi ve muhabbetiyle 
doldurulması gelir. Bu da ancak zikr, yani kişinin her an 
Rabbini hatırlaması ile sağlanır.  

“Her vakit Allahü Tealâ'yı zikretmek lâzımdır. Kalbde başka 
hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken, 
giderken hep zikr yapmalıdır.” (İmam-i Rabbani)[9]  

Kalbin, Rabbini hatırlamadan geçirdiği hallere "gaflet" denir. 
Kalb, bir an bile gaflet halinde olmamalıdır.  

 
     Bir aşk hikâyesi   

Sevgili yavrularım,  
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Gençlik yıllarımda, iyi görüştüğüm, sık sık bir araya gelerek 
hoşça vakit geçirdiğimiz bir arkadaşım vardı. İsim vermeye 
gerek yok. Anlatacağım olay gerçek ve yaşanmış bir olaydır. Bu 
arkadaşım bir ara mahallemizdeki bir kıza ilgi duymaya başladı. 
Bu, başlangıçta, her gencin başına gelebilecek basit bir ilgi idi. 
Bir gün gördüm ki saatin camını çıkarmış, camın iç kısmına bir 
kalb yapmış, içine de bu ilgi duyduğu kızın adının baş harfini 
yazmış. Neden böyle yaptığını sordum. Bana, her saate 
bakışımda onu hatırlayayım diye, cevabını verdi. Gerçekten de 
bu hatırlamalar onun kalbinde o kızın sevgisini öylesine 
perçinledi ki bir süre sonra o kıza aşık oldu. Halbuki kız, öyle 
pek güzel bir kız da değildi. Fakat gönül kimi severse, güzel 
odur. "Sevgi ile bakır altın olur." Ve bu aşk, sonuçta, mutlu bir 
evlilikle noktalandı.  

Gerçekten de sevdiğinin sık sık hatırlanması, kalbdeki sevgiyi 
pekiştiriyor. Sevilene olan gönül bağını kuvvetlendiriyor. Ve bu 
hatırlamalar durmadan tekrarlanırsa, zamanla, gönüldeki bu sevgi 
bir aşk, bir tutku halini alıyor. Dünya mallarına, mevkilerine, 
keyf ve zevklerine olan bağlılıklarımız da aynı şekilde, durmadan 
onları düşünmek suretiyle, zihinlerimizi her an işgal ederek sabit 
fikirler ve tutkular haline gelmiyorlar mı? Atalarımız, gözden 
ırak olan, gönülden de ırak olur, demişler. Ne kadar doğru. 
Görme ve hatırlanma olmaz ise, gönüllerdeki en kuvvetli sevgi 
bağları bile zamanla yok olup gidiyor.  

 
 

Muhabbetullahın, zikirle yeşerdiği unutulmamalı!   

İşte bu sebeple, sevgili yavrularım, kalbde Allah sevgisini, 
muhabbetullah'ı yeşerten ön önemli faktörün "zikr", yani 
Rabbini hatırlamak olduğu unutulmamalı ve zikr, hiçbir 
zaman terk edilmemelidir. Ve evde, yolda belde, işte, yürür-
ken, çalışırken, yerken, içerken, eğlenirken, otururken, yatarken, 
kalkarken, kısaca her vesile ile, Allah (c.c.), çok hatırlanmalıdır.  
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Rad suresi 30. ayet-i kerimesinde:  

"İyi biliniz ki, kalbler, ancak Allahü Tealâ’nın zikri ile 
itminana, rahata kavuşur." buyruluyor.  

Hadis-i şerifte de :  

"Allah'ı sevmenin alâmeti, O'nu zikretmeyi sevmektir." 
[Beyheki] buyruldu.  

Peygamberimiz (s.a.v.)'in bildirdiğine göre, "Zikrin efdali, 
Lâilâhe illallah demektir.” [Tirmizî]  

Olgun bir imanın esası   

Ancak zikrin, yani Allahü Tealâ'yı hatırlamanın, kalbi 
tasfiye edip kalbde muhabbetullahı yeşertmesi için, önce 
kalbin dünya muhabbetini, haramları terk etmesi lâzımdır.  

Beyheki'nin bildirdiği hadis-i şerifte:  

"Lâilâhe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça, 
azaptan kurtulur. Dini bırakıp dünyaya sarılırsa, kelime-i tevhit 
söyleyince, Hak Tealâ, yalan söylüyorsun buyurur." 
denilmektedir.  

Taberani'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte de:  

"İhlâsla Lâilâhe illallah diyen cennete girer. İhlâsla 
söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymaktır." buyrulmuştur.  

Sevgili yavrularım,  

Bu iki Hadis-i şerif dikkatle incelenir ve üzerinde düşünü-
lürse, imanın ve imanın nuru olan Allah sevgisinin kalbe 
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tamamen yerleşmesinin, bir başka deyimle, bir kişinin kâmil bir 
iman sahibi olmasının, haramlardan uzak durmasına, dünya 
sevgisini kalbinden çıkarmasına bağlı bulunduğu anlaşılır.  

Yalnız bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 
Dünyalığa sahip olmak başka, dünya sevgisi başkadır. 
Hatırlayacağınız gibi cennetle müjdelenen sahabe-i kiramın bir 
kısmı oldukça zengin idiler. Ama onların kalblerinde zerrece bir 
mal ve dünya sevgisi yok idi. Ve bugün nice fakirler vardır ki 
kalbleri korkunç bir dünya sevgisiyle doludur. Burada kınanan 
husus, dünyalık değil, dünyaya sevgi beslemek ve dünyasını 
dinine tercih etmektir.  

Demek ki zikirden kalbimiz adına bir fayda sağla-
yabilmek için, önce, nefsin tezkiye edilmesi, kalbdeki haram 
işlere karşı olan muhabbetin ortadan kalkması 
gerekmektedir. Ancak ondan sonra, zikrin, kalb üzerindeki 
etkileri görülmeye başlar.  

Allahü Tealâ, kendisini çok hatırlayan kişilere büyük 
mükâfatlar vaat etmektedir:  

"Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınların, 
günahları affolur ve büyük mükâfat verilir." [Ahzab, 35]  

Şüphesiz bu mükâfatların en güzellerinden biri, dünyada, 
kalbde “muhabbetullah”ın yeşermesi ile kişinin hayvanî 
sıfatlardan arınarak insan olma mutluluğuna ermesi, diğeri 
ahirette cennet ve cennette rüyet (Allahü Tealâ’yı görmek)'tir. 
Çünkü bazı kaynaklara göre, insan, dünyada Rabbini ne kadar 
hatırlarsa, ahirette de O'nu o kadar görecektir.  
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Kalb, bir an bile gaflette olmamalı!   

Büyük alim ve mutasavvıflarımız, kalbin, Rabbinden bir an 
bile gafil olmamasını, hep zikr halinde olmasını tavsiye 
ediyorlar.  

Ancak bu güçsüz babanız gördüm ki pratik olarak bunu 
gerçekleştirmek çok zor bir iştir. Ve şunu anladım ki, burada, 
kalbin bir an bile gaflette olmamasından maksat, kişinin kalbini 
sürekli denetim altında tutarak, herhangi bir günaha meylettiği 
zaman Rabbini hatırlayıp bundan vazgeçmesi, eline bir nimet 
geçtiği zaman Rabbini hatırlayıp şükretmesi, başına bir musibet 
geldiği zaman Rabbini hatırlayıp ona sabretmesidir. Yani her 
olay ve durumun, kendisine Rabbini hatırlatmasıdır.  

      

Şeriatı yaşamak zikirdir...   

İmam-ı Rabbani hazretleri, “Zikr demek, kendini gafletten 
kurtarmak demektir. Zikr, yalnız kelime-i tevhidi söylemek ve 
tekrar tekrar “Allah” demek değildir. Her ne şekilde olursa 
olsun, kendini gafletten kurtarmak, zikr olur. O halde, 
şeriatın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak, hep 
zikrdir. Şeriatın emirlerini gözeterek yapılan alış veriş zikrdir. 
Şeriate uygun olarak yapılan nikâh, talâk (boşanma) zikr olur. 
Çünkü, bunları yaparken, emirlerin, yasakların sahibi hep 
hatırlanmaktadır. Yani gaflet gitmektedir. Şu kadar var ki, Allahü 
Tealâ’nın isimleri ve sıfatları ile yapılan zikr, çabuk tesir eder ve 
sevgisini hasıl eder ve çabuk kavuşturur. Emirlere, yasaklara 
yapışmakla hasıl olan zikr, böyle değildir.”[10] buyuruyor.  

Bu sözlerden de açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allahü 
Tealâ’ya inanarak O’nun gönderdiği şeriatı bütün incelikleri ile 
yaşamak, yani dinin buyruklarına uymak ve yasaklarından 
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kaçınmak, başlı başına bir zikirdir. Bununla birlikte Allah 
(c.c.)’ın adı ve sıfatlarıyla ve kelime-i tevhit ile yapılan zikr, 
Allahü Tealâ’nın sevgisine daha çabuk kavuşturmaktadır insanı. 
Bir başka anlatımla Allah (c.c.)’ın adı ve sıfatları anılarak 
yapılan zikirle kalbde iman nuru daha çabuk parlamakta ve insan, 
iman-ı hakiki mertebesine daha çabuk ulaşmaktadır. Dolayısıyla 
kalbde marifetullah daha çabuk hasıl olmaktadır.  

 
     Her vesile ile Rabbini hatırlamalı...   

Sevgili yavrularım,  

Onun için insan sürekli bir zikr (hatırlama) halinde olmalı, her 
işe başlarken euzü besmele çekerek Rabbini rahman ve rahim 
sıfatlarıyla; kalbine bir kibir hali geldiği veya kalbinin masiva 
(Allahü Tealâ’dan gayri şeyler) tarafından işgal edilmeye 
başladığını hissettiği zaman Lâilâhe illallah diyerek kelime-i 
tevhit ile; Rabbinin şanının yüceliğini düşündüğü zaman 
Sübhanallah diyerek kelime-i tenzih ile; eline Rabbinden bir 
nimet geçtiği zaman Elhamdulillah diyerek kelime-i tahmid ile; 
Rabbinin ululuğunu düşündüğü zaman Allahü ekber diyerek 
kelime-i tekbir ile; Rabbinin gücünün her şeye yeteceğini 
düşündüğü zaman Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah diyerek 
kelime-i temcit ile; Rabbine her hususta güvendiği zaman 
Hasbinallah ve nimel vekil diyerek; bir günah işlediği veya 
geçmiş günahlarını hatırladığı zaman Estağfirullah diyerek 
kelime-i istiğfar ile Rabbini hatırlamalıdır. Hasılı yapılan her iş, 
karşılaştığı her şey ve her olay, ve içinde bulunduğu her durum, 
kişiye Rabbini hatırlaması için bir vesile olmalıdır.  

Bilhassa, zikrin efdali olan Lâilâhe illallah sözünü çok 
söylemelidir. O kadar çok söylemelidir ki karşıdan gören 
mecnun sansın. Hadis-i şerifte:  
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"Size mecnun deninceye kadar Allah'ı çok anın" [Hâkim] 
buyruldu.  

Zikri, ya kalben veya kendi işitebileceği kadar bir sesle 
yapmalıdır.  

 
     Günlük vird ve zikr   

Sevgili yavrularım,  

İnsanların Allah (c.c.)’a daha yakın olabilmek için sık sık 
tekrarladıkları sözlere vird denir. Çoğulu evrad'dır. Zikr de, 
anma, hatırlama demektir. Çoğulu ezkar'dır.  

Şimdiye kadar birçok kişinin, imanın kemaline ulaşarak olgun 
bir insan olmalarına yardımcı olan tasavvuf kurumları, 
kalblerde Allahü Tealâ’nın sevgisinin yerleşmesi için, riyazet, 
mücahede ve sohbet gibi çeşitli yöntemlerin yanında, bilhassa 
mensuplarına, vazgeçilmez bir yöntem olarak, düzenli 
günlük vird ve zikr programları uygulamışlardır. Bu güçsüz 
babanız, haramlardan uzak kalmak şartıyla, bu düzenli günlük 
zikr programlarının, hem kendi üzerimde, hem de diğer birçok 
insanlar üzerinde çok yararlı etkiler sağladığını ve kişileri, 
sürekli bir şekilde, Allah (c.c.)’a yakın tuttuğunu gözledim. Hatta 
dünyaya düşkün insanlar üzerinde bile zikrin etkileri açık seçik 
görülmektedir.  

Onun için sizler de, bir mürşid-i kâmil ile karşılaşıp onun 
terbiyesi altına girene kadar, kendinize göre böyle bir günlük 
vird ve zikr programı yaparak ona uymaya çalışınız.  

Ben burada, sizler için bir örnek olmak üzere, Kadirî-
Rufaî'nin bir kolu olan Galibîlerin günlük vird ve zikr 
programını, sizlere, yol önderi H. Galip Hasan Efendinin 
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"Tasavvuf ve Zikrullah" adlı kitabından [11] kısmen sadeleştirip 
kısaltarak sunmak istiyorum:  

• Müntesibin günlük virdleri ve zikirleri  

“Müntesip, şeriatıyla yükümlü olduğu Peygamberine, bütün 
Peygamberan-ı izam ve rusûl-i kiram hazretlerine salât-ü 
selâmla, bütün meşayıh-ı izam efendilerimize, derviş 
kardeşlerimizin ruhlarına, ehl-i iman ve ehl-i islâmın ruhlarına 3 
İhlâs, 1 Fatiha okuyarak zikirlerine başlar. Dervişler, bütün 
beşere, her gün bu vazifeyi yapmakla yükümlü kılınmıştır.”  

• Günlük evrad  

3 İhlâs 1 Fatiha ruhlara bağışlandıktan sonra Rabbine acz ve 
teslimiyetle, samimiyetle: Niyet ettim, ya Rabbi, senin rızan için 
günlük virdimi okumaya, der. Çünkü amentüye noksansız iman 
eden kulun, kulluktan başka arzusu yoktur. Virdini imkânı 
nispetinde her halde, ayakta, oturarak, yatarak, evde, yolda, her 
yerde, 24 saatte bir defaya mahsus yapar. Efdali kıbleye karşı 
oturup, huzur ve huşu ile virdini okumasıdır."  

• Galibi virdi  

51 adet Bir adedi binbir sebebe "Bilmillahirrrahmanir-
rahim"  

100 adet Ya Rabbi verdiğin nimetlere çok şükür, 
"Elhamdülillah"  

100 adet "Hasbünallahü ve ni'mel vekil" (sonunda "ni'mel 
Mevlâ ve ni'men Nasir ğufraneke Rabbena ve ileykel masir" der, 
Allah'a teslimiyetini arz eder)  
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100 adet "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve 
ala ali seyyidina Muhammed ve sahbihi ve sellim"  

100 adet Estağfirullah el-azim min külli zenbin ve etûbü 
ileyh (Bildiği bilemediği günahlarına Rabbinden özür diler.)  

500 adet "Lâilâhe illallah" (der. Kur'an'da mevcut ayetle 
"Fa'lem ennehu lâ ilâhe illallah" diye başlar.)  

500 adet "Allah" ("Ya" nidası ile başlar, ilkinde; 
durduğumuzda, her 100. de ve bitiminde (c.c.) der)  

"İlk ders bu kadar. Dervişin mizacına, samimiyetine, 
tahammülüne göre, huddemi alınmış, mürşidin salâhiyetine 
verilmiş esmalardan ilâve edilebilir. Esmanın azlığı, çokluğu 
kemalât ölçüsü olmayıp tavsiyem samimiyettir."  

 
     Esas olan samimiyettir   

Sevgili yavrularım,  

Böyle bir günlük vird ve zikr programından bir yarar 
sağlayabilmek için, esas olan, mutasavvıf Şeyh H. Galip Hasan 
Efendinin de belirttiği gibi samimi olmaktır.  

Daha önce de ifade ettiğim gibi haramlardan ve şüpheli 
şeylerden uzak durmalı, yaptığı her şeyi Allahü Tealâ’nın rızası 
için yapmalı, ibadetlerini kusursuz yerine getirmeye çalışmalıdır.  
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 Kötü insanlardan ve yayınlardan uzak olmalı   

Bunlar kadar önemli olan bir diğer konu da, kalbi zulmet 
dolu, dünya düşkünü insanlardan ve bu gibi insanların üstlendiği 
yayınlardan uzak durmaktır.  

Unutmayınız, kalbden kalbe yol vardır.  

Kalbi zulmet dolu insanlar ve onların yayınlarıyla haşır 
neşir olursanız, hiç farkına varmadan dünyaya olan muhab-
betinizin arttığını, kalbinizin karardığını, haram işlere olan 
eğiliminizin şiddetlendiğini hissedersiniz. Bunların hiçbirisi 
olmasa bile ömrünüzün en değerli zamanlarını Rabbinizden gafil 
olarak boş ve değersiz işlerle öldürüp gittiğinizin farkına 
varırsınız.  

Onun için daima kalbi nurlu salih kişilerle bir arada 
bulunmaya, salih kişilerin deruhte ettiği yayınları izlemeye 
çalışmalıdır. Böyle yaparsanız bir süre sonra hiç farkına 
varmadan kalblerinizin feyizlendiğini; Rabbimize, Peygamber 
Efendilerimize, veli ve salih kullara ve bütün müminlere karşı, 
hakka, iyiliğe ve güzel huylara karşı kalbinizde bir sevgi 
yeşermeye başladığını görürsünüz.  

Kötüler de, Allahü Tealâ’nın kullarıdır. Ama şu aşamada 
onların şerrinden uzak olmaktan ve onlara Allah'tan hidayet 
dilemekten başka çare yoktur. Gerçi kalblerinizde hidayet nuru 
ışımaya başlayıp her şeyi hak gözü ile görür duruma geldiğiniz 
zaman, bunların artık size fazla bir zararı olamaz.  

Değerli Yavrularım, herhangi bir kişi bu yazıda belirtilen 
tavsiyelere uyarsa, Allahü Tealâ'nın yardım ve ihsaniyle, 
inşaallah, zaman içinde "ihlâs" sahibi bir kul olur. Bütün her şey 
o kişinin samimiyetine bağlıdır.  
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Allah'a emanet olunuz.  

 
---------------------------  
[1] Der. Ali Güler. Tasavvuf Nedir? Bir Bilene Soralım köşesi.  
[2] Der. Abdullah Yıldız. Gönül kimi severse, ... TG Hikmetler köşesi.  
[3] Der. Abdullah Yıldız. Her şeyden önce lazım olan. TG Hikmetler Köşesi  
[4] Der. Abdullah Yıldız. Rükneddin Ebül Feth. TG Hikmetler köşesi  
[5] Der. Ali Güler. Nefsin terbiyesi. TG Bir Bilene Soralım köşesi  
[6] Der. Ali Güler. Nefsimizin mahiyeti. TG Bir Bilene Soralım köşesi  
[7] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 2, s.141  
[8] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 2, s.53  
[9] Dini Terimler Sözlüğü, Cilt 2, s.315  
[10] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. A.g.e. s.885  
[11] KUŞÇUOĞLU, H.Galip Hasan. Tasavvuf ve Zikrullah. H.Galip Hasan 
Kuşçuoğlu Kült.ve Eğt.Vakfı Yayınları, 2, Ankara  
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Varlığımızın mânâ boyutu: 4. Kalbin huzura kavuşması  

Sevgili yavrularım,  

Daha önce sizlere bir liste halinde sunduğum zina etmek, 
anaya babaya karşı gelmek, yalancı şahitlik yapmak, faizle para 
alıp vermek, alkollü içki içmek, kumar oynamak, rüşvet almak, 
kibirlenmek, gıybet etmek, cimrilik yapmak gibi Rabbimizin 
haram kıldığı, yapmamızı yasakladığı işlerden kaçınılır; 
namaz kılmak, oruç tutmak, helâlinden yiyip içmek, kanaat 
etmek, sabretmek, günah işlediği zaman hemen tevbe etmek ve 
benzerleri gibi buyrukları yerine getirilir; ve yukarıda verilen 
günlük vird ve zikir programı uygulanırsa, samimiyetinize 
bağlı olarak bir süre sonra, kalbinizden, nefsin heveslerine 
karşı duyulan aşırı arzular, dünya ve mal sevgisi, kibir, 
kindarlık, haset, tamahkârlık, suizan gibi kötü huylar 
kendiliğinden çıkar gider. Kalbiniz, Allahü Tealâ’nın sevgisi 
ile, "muhabbetullah" ile dolmaya başlar. Ve bu sırada kalbiniz 
Rabbini tanımaya başlar. Kalbinizde "marifetullah" hasıl olur. 
İmanınızdaki şek ve şüpheler ortadan kalkar. Kalbinizde, burada 
sözlerle anlatılması mümkün olmayan tarifi imkânsız olan bir 
huzur hali belirir.  

 
     Kalbin doyuma ve huzura kavuşması   

Artık kalbinizdeki nefsin arzularına ilişkin dünya 
görüntüleri silinmiş, Allahü Tealâ’nın zikri ve muhabbeti 
oraya yerleşmeye başlamıştır. Namazlarınızı artık, Rabbinizi 
görüyormuş gibi kılmaya başlarsınız. Ve artık kalbiniz, Allahü 
Tealâ’nın tecelligâhıdır. Bu hale "bekâ" hali denir.  
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Böylece kalbde, "illallah" (ancak Allah vardır) sözünün 
anlamı da gerçekleşmiş olur.  

Daha önce de nefsin tezkiyesi ile "Lâ ilâhe" sözünün anlamı 
gerçekleşmiş idi. Böylece "Lâilâhe illallah" kelime-i 
tayyibesinin kalbdeki anlamı tamamlanarak tevhit inancı 
hasıl olmuş ve kalb sahte ilâhlardan kurtularak, tek olan, her 
şeyi yoktan var eden, eşi, ortağı ve benzeri bulunmayan 
gerçek ilâhına kavuşmuş olur. Böyle bir kalb, artık mutmain 
bir kalbdir. Böyle bir nefis de artık imana gelmiş, Rabbinden 
razı ve mutmain bir nefistir.  

Bu noktadan sonraki insan artık, beşinci boyuta ulaşmış, 
naklî gerçekliklere vakıf, Rabbinin terbiyesinden geçmiş, 
kalbi doyuma ve huzura kavuşmuş "olgun" bir insandır.  

 
     Gerçek Müslüman   

Sevgili yavrularım,  

Hatırlayacaksınız, varlığımızın dördüncü boyutunu anla-
tırken, bu boyutta, bir düşünme mekanizması, bir analiz ve sentez 
yapabilme kabiliyeti olan aklın devreye girmesiyle, nefsimizin, 
artık bir benlik haline geldiğini belirtmiştim. Bu "benlik"in dıştan 
bakıldığı zamanki görüntüsüne kişilik deniyordu. Ve artık insan 
benlik ve kişilik sahibi olduktan sonra, kendi ürettiği düşünceler, 
aldığı kararlar, verdiği hükümlerle, kendi hür iradesini ortaya 
koymak imkânı buluyordu. Dolayısıyla bu kişisel iradenin 
başkalarınınkilerle uyuşup çelişmesine göre de onlardan olumlu 
veya olumsuz tepkiler alıyordu.  

Halbuki insanın "olgunluk" boyutu olan bu beşinci boyutta 
durum tamamen farklıdır. Çünkü bu boyutta insan, kendi 
rızasıyla, kendi iradesine (yani kendi nefsinin arzu ve istekle-
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rine, kendi nefsinin heveslerine, kendi nefsinin çıkarlarına) tabi 
olmaktan vazgeçerek, Rabbinin iradesine (yani Allahü 
Tealâ’nın arzu ve isteklerine) teslim ve tabi olmuştur.  

İslamiyet’in, “bir olan, her şeyi yaratan, eşi, ortağı, benzeri 
olmayan Allahü Tealâ’nın iradesine teslim ve tabi olmak” 
biçimindeki tanımını hatırlarsanız, İslamiyet’in bu 
tanımının, ancak, gerçek mânâda yalnız bu boyuttaki 
insanda, yani “olgun insan”da tam olarak tecelli ettiğini 
görürsünüz.  

İşte onun için bu boyuttaki insan, Rabbinin iradesine tam 
olarak teslim olmuş "gerçek bir Müslüman"dır.  

 
     Benliğin yok olması   

Sevgili yavrularım,  

Yukarıda anlatılanlardan da kolayca çıkarabileceğiniz gibi 
benliğin ya da kişiliğin (yani akıl sahibi olan bir nefsin) en 
önemli özelliği, analiz ve sentez yaparak yeni düşünceler 
üretebilmesi, yorumlar yapabilmesi, belli hükümlere vararak yeni 
kararlar alabilmesi, dolayısıyla bunlara bağlı olarak oy ve irade 
sahibi olmasıdır.  

İrade, Arapça kökenli bir kelime olup “isteme”, “istek” gibi 
anlamlara gelir. Halkın iradesine başvuralım, demek, halk ne 
istiyor, onu öğrenelim, demektir.  

İşte benlik veya kişiliğin en önemli ve ayırt edici vasfı, bu 
"irade" (istem) özelliğidir. Yani kişinin analiz ve sentez 
yaparak kendi kararlarını, kendi isteklerini ortaya koyması, 
bu istekleri herkese kabul ettirmeye ve herkesin bunlara göre 
hareket etmesini sağlamaya çalışmasıdır.  
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Bu “irade” önce kalbde, benliğin (nefsin) arzu ve istekleri 
olarak belirir. Bu arzu ve istekler, bedenin ihtiyaçlarından 
doğan çok basit arzu ve istekler olabileceği gibi, kişinin uzun 
ve ince çıkar hesaplarına dayalı, daha karışık bir sentezin 
ürünü olan arzu ve istekler de olabilir. Daha sonra sözle ifade 
edildiği zaman bu isteklere, o kişinin o konulardaki kişisel 
arzuları, oyu veya iradesi denir.  

Onun için dördüncü boyuttaki "kişilik" sahibi insan, ortaya 
koyduğu bu iradesiyle, çok defa birçok insanla çelişme, 
çekişme, çatışma durumunda kalır. Çünkü onun nefsi için 
ortaya koyduğu bu istekler, çoğu kez, başka insanların nefisleri 
için istemediklerini oluşturur. Ancak ortak çıkarların bulunduğu 
durumlar istisna tabi. Ortak istek ve çıkarların bulunduğu 
durumlarda ise insanlar o ortak çıkar etrafında toplanarak 
kümeler oluştururlar. Bu durumda küme içindeki insanlar 
arasında bir çıkar çatışması olmaz ama bu defa da kümeler 
arasında çıkar çatışmaları baş gösterir. Onun için, dördüncü 
boyutu aşamamış insanlar arasındaki bencillik sebebiyle ortaya 
çıkan bu çıkar çatışmaları kaçınılamaz bir şey olup, bu insanlar, 
bu çıkar çatışmalarının oluşturduğu kalbî huzursuzluklardan bir 
türlü kurtulamazlar.  

Halbuki beşinci boyuttaki olgun insan, kendi rızasıyla, 
kendi iradesinden vaz geçip, Rabbinin iradesine tabi olduğu 
için, onun bu tür “benlik” problemleri yoktur.  

Çünkü onun benliği artık, birçoğunu hayvanî ve içgüdüsel 
arzuların oluşturduğu insanî sıfatlardan (arzu ve isteklerden) 
temizlenmiş, Rabbinin terbiyesinden geçerek ve Rabbinin 
öğütlediği ahlâkla ahlâklanarak yeninden biçimlenmiştir. Bir 
başka anlatımla, onun benliğinden kaynaklanan kişisel 
iradesi, Rabbinin iradesinde yok olup gitmiştir. Bu makama 
tasavvuf terminolojisinde fena (yokluk) makamı veya fena fillah 
(Rabbinde yok olma) denir. Ve artık bu makama gelmiş bir 
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kişide, dördüncü boyutta olduğu anlamda, şehvet, gadap ve 
kişisel çıkar esasları üzerine kurulu bir “benlik” bulunmaz.  

[Sevgili yavrularım, gene burada bir açıklamayı çok gerekli 
buluyorum. “Allah (c.c.)’ta yok olmak” ifadesindeki anlam mecazi olup 
kulun nefsî isteklerinin Allah (c.c.)’ın isteklerinde yok olması anlamın-
dadır. Yoksa Ehl-i sünnet itikadı ile ilgili bölümden hatırlayacağınız gibi 
Allahü Tealâ hiçbir şeye hulul etmez, hiçbir şey de Allahü Tealâ’ya hulul 
etmez. Bunlar yaratıklara ait özellikler olup Allah (c.c.), bunlardan 
münezzehtir.]  

Benliğin yok olması demek, aslında, kalbdeki nefsin arzu ve 
isteklerinden oluşan dünya sevgi ve tutkularının yok olup gitmesi 
demektir.  

 
     Benlik olmayınca bencillik de olmaz   

Benliği yok olduğu için, olgun insanın bencilliği de olmaz. 
Hiçbir şeyde onun “bencillik” yaptığını göremezsiniz. Bir şeyi 
onunla paylaşmak durumunda kalsanız, ya adaletle hareket eder, 
ya da kendi haklarından size ihsanda bulunmaya çalışır. Onun 
ihtiyacı olan bir şeyi elinden almaya kalksanız, siz günaha 
girmeyesiniz diye onu size hediye eder. Onun için bu tür 
insanlarla anlaşmak kolay, arkadaşlık yapmak, her seviyedeki 
insan için, zevkine doyum olmaz bir şeydir. Bencillikten uzak 
oldukları için kimseye kötü zanda bulunmazlar. Hata etseniz, 
hemen bağışlarlar. Nefislerini doyurmak için mal mülk arayışı 
içinde olmadıklarından, hiç kimsenin elindeki şeylerde gözleri 
olmaz. Dolayısıyla kıskançlık, hasetlik gibi şeylere 
rastlamazsınız onlarda.  

Tabii benlikleri olmayınca, “olgun insanlar”, dıştan 
bakıldığında da çok defa “kişiliksiz” gibi görüntü sergilerler. 
Çok defa, yumuşak başlılıkları, merhametleri, her şeyi sabır 
ve tevekkülle karşılamaları, sık sık kendi çıkarlarından vaz 
geçip başkaları için kendi mallarını ve ömürlerini 
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tüketmeleri sebebiyle birçok kişi onlara ahmak veya aptal 
gözüyle bakar. Zaten Türkçe’mizdeki “aptal” sözcüğü de, 
tasavvuf termino-lojisinde bu tür Allah aşığı olgun kullar için 
kullanılan “ebdal” sözcüğünden türemiştir.  

 
     Onlar ne aptaldır, ne de kişiliksiz   

Fakat, sevgili yavrularım, gerçekte onlar, ne aptaldırlar, 
ne ahmak ve ne de kişiliksiz. Onlar sadece boyut değiştirmiş-
lerdir. Bu tıpkı, başkalaşım geçiren kelebeklerin, çirkin 
görünüşlü, önlerine gelen her şeyi yiyip bitiren bir tırtıl halinden 
çıkıp çok güzel görünümlü, çiçekten çiçeğe rayiha taşıyan bir 
kelebek haline dönmeleri gibi bir şeydir.  

Beşinci boyuttaki “olgun insan” da, mânâ boyutuna 
yükselmekle, tıpkı yukarıdaki kelebek gibi bir başkalaşım 
geçirerek üzerindeki “hayvanî sıfatları” sıyırıp atmış, Ulu 
Yaratan’ının öğütlediği güzel ahlâkla ahlâklanarak, O’nun 
ulu iradesinden bir an bile dışarı çıkmayan “bir meleğin 
olgunluk sıfatlarını” gösterir hale gelmiştir.  

Onlar, aslında bu yeni kişiliklerinde, önceki insanî kişilik-
lerine göre, çok daha ileri, çok daha gelişmiş, çok daha sert 
ve keskin bir görünüme sahiptirler. Onların bu durumlarını en 
iyi haksızlıklar karşısındaki tepkilerinde görürsünüz. Mazlum ve 
ihtiyaç sahibi insanlar yanında olabildiği kadar merhametli ve 
yumuşak başlı olan o insanların, adaletsizlik ve haksızlıklar 
karşısında, birdenbire nasıl bir kaya parçası gibi sertleşiver-
diklerini hayret ve şaşkınlıkla seyredersiniz. Zulümlerinden 
korkup zalimlere karşı herkesin sustuğu yerlerde, onların 
arslanlar gibi kükrediklerine tanık olursunuz. Onun için Allah 
(c.c.)’tan çok korkan bu insanlarda öyle bir vakar ve heybet 
vardır ki onları görenlerin yüreklerinde bir korku ve ürperti 
hasıl olur.  
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Türk tarihindeki bu tür olgunluk sahibi velilere “alperenler” 
adı verilmiştir. Alp, yiğit demektir; eren de, ermiş kişi, yani veli. 
Gerçekten de bu insanlar, haksızlığa uğramış insanlara karşı 
ne kadar yumuşak başlı ve merhametli idiyseler, haksızlık 
yapanlara karşı da o kadar sert ve yiğit idiler. Halk 
edebiyatımız bunların destanlarıyla doludur. Bu alperen sözcüğü, 
gerçekten bu boyuttaki olgun ve yiğit insanları çok güzel ifade 
eden bir sözcüktür. İslâm’a yüzyıllarca hizmet etmiş bulunan 
aziz milletimizin bütün özelliklerini anlatan tek bir kelime 
aransa, sanıyorum bu “alperen” kelimesinden daha iyisi 
bulunamaz.  

 
     Olgun müminin istekleri...   

Sevgili yavrularım, işte insan Rabbinin iradesine teslim ve 
tabi olarak gerçek anlamda bir Müslüman olduğu zaman, 
artık o, her zaman ve her yerde Yaratıcısı ve Rabbi olan 
Allahü Tealâ’nın iradesiyle hareket etmeye başlar. 
Dolayısıyla ondan ortaya çıkan istekler de, görünüş itibariyle 
o kişiye ait isteklermiş gibi görünseler de, gerçekte o istekler, 
anlam yönüyle, Allahü Tealâ'nın istekleridir.  

Konunun daha iyi anlaşılması için birkaç örnek vermek 
istiyorum:  

Diyelim ki böyle olgunluk mertebesine gelmiş bir alperen 
olan Ahmet Efendi, başına büyük bir felaket gelmiş olan terzi 
Ömer Beye, “Sabret yavrum, Kendini kapıp koyuverme. Allah 
sabredenlerin yardımcısıdır. Zamanla her şey yoluna girer. 
Hayrında şerrinde yaratıcısı Allah’tır. Ben senden sabır 
göstermeni ve metin olmanı istiyorum” dese, bu sözler Ahmet 
Efendinin istekleri gibi görünse de, aslında bizlere sabırlı 
olmamızı tavsiye eden Allahü Tealâ’dır.  
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"Yavrum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ve 
başına gelene sabret. Çünkü bunlar (Allah'ın yapmanı 
emrettiği) kesin işlerdendir.” [Lokman, 17]  

Gene aynı Ahmet Efendi, mali durumu iyi olduğu halde, 
borcunu ödemesi için sıkıntı içinde olan işçi Yusuf’u sıkıştırıp 
duran tüccar Kâzım Beye “Yahu Kâzım Efendi, o garip delikanlı 
şu günlerde işsiz kaldı, biraz sıkıntı içinde. Senin nasıl olsa bir 
sıkıntın yok. Ne olur kendisine biraz zaman tanıyıver. Yarın iş 
bulup çalışmaya başlar başlamaz sana öder. Garibi ne diye bu 
kadar sıkıştırıp duruyorsun?”, dese, bu istek Ahmet Efendinin 
isteği gibi görünse de gerçekte bu istek Allahü Tealâ’nın 
isteğidir.  

“Borçlu darda ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet 
verin. Bilmiş olsanız borcu bağışlamanız sizin için daha 
hayırlıdır.” [Bakara, 80]  

Veya Ahmet Efendi kendi yanında alış-veriş yapıp birbirine 
borçlandıkları halde, birbirlerine güvenmeleri sebebiyle senet 
yapmayan iki kişiye, “Evladım, aranızda senet yapmayı neden 
birbirinize güvensizlik olarak değerlendiriyorsunuz. Bak şimdi 
sen arkadaşına şu kadar lira borçlandın. Diyelim ki, Allah 
göstermesin, buradan çıktıktan sonra beklenmedik bir kaza 
geçirip ölüverdin. Ya senin varislerin bu adamın sözlü olarak 
belirttiği alacağını ödemek istemezlerse!?... Gelin ben şahit 
olayım. Bak burada komşu Zeynel Bey var, o da şahit olsun. 
Kendi aranızda bir senet yapın” dese, bu istek Ahmet Efendiden 
gelmiş istek gibi görünse de gerçekte o istek Rabbimizin 
isteğidir.  

“Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için 
borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir katip doğru 
olarak yazsın; katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi 
yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, Rabbi 
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olan Allah'tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin ...”. [Bakara, 
282]  

Ahmet Efendi, yolda gördüğü, ellerine aldıkları leblebileri 
hem yiyip hem de birbirlerine atarak şakalaşan iki delikanlıya 
“Leblebileri güzel güzel yiyorsunuz. Ülkemizde bu kadar aç 
insan varken, neden nimeti oyuncak gibi birbirinize atarak israf 
ediyorsunuz a yavrum? İsraf etmeyin. İsraf haramdır.” dese, bu 
sözler ve bu istek Ahmet Efendiye ait gibi görünse de gerçekte 
bizlerden israf etmememizi isteyen yine Rabbimizdir.  

“Yiyin, için, fakat israf etmeyin! Allahü Tealâ israf edenleri 
elbette sevmez.” [Araf, 31]  

“İsraf etme! İsraf edenler, şeytanların kardeşleridir.” [İsra 
26,27]  

Yine Ahmet Efendi, iki komşunun birbirine basit bir mesele 
yüzünden küstüğünü öğrenerek, her ikisi ile de ailecek görüşen 
üçüncü komşuya, “Ziya Efendi sen onları senin eve davet et. 
Onları barıştıralım. Komşunun komşuya dargın durması iyi 
değildir.” dese, yine Ahmet Efendinin bu arzusu, aslında, anlam 
olarak Rabbimizin isteğinden başka bir şey değildir.  

"Mü'minler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin 
arasına düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz." 
[Hucurat, 10]  

Sevgili yavrularım,  

Bu örnekler uzayıp gidebilir. Arif olan anlar. Sözü uzatmanın 
gereği yoktur. İşte bir kişi nefis odaklı dördüncü boyuttan mânâ 
odaklı beşinci boyuta geçip olgun bir insan olduğu zaman, artık 
o, kendi benliğinden gelen nefsanî arzularla değil, Rabbinin 
istek, arzu ve tavsiyelerine göre hareket etmeye başlar. Zamanla 
bu davranış biçimi, onda, kalbi bir meleke haline gelir.  
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     Onlar, kendi nefisleri için kimseden bir şey istemezler...   

Bu kâmil insanlar, insanî benlikleri yok olduğu için, kimseden 
kendi nefisleri için bir şey istemezler. İstedikleri her şey, hep 
Allahü Tealâ ve O’nun sevgili elçilerinin istedikleri şeylerdir. 
Zaten bir insanın olgunlaşma yoluna girdiğinin ilk belirtisi 
de, kendi nefsi için kimseden bir şey istememeye 
başlamasıdır.  

Hadis-i şeriflerde,  

“İnsanlardan bir şey istemeyeni, Allahü Tealâ zengin eder. 
Kanâat edene de Allah kâfidir.” [Bezzâr]  

“Açgözlü olmak ve istemekten sakın! Tamah, fakirliğin tâ 
kendisidir.” [Taberânî]  

“Halktan bir şey istemeyeceğine söz verenin cennete 
girmesine kefilim.” [Nesai] buyruldu.  

İşte beşinci boyuta ulaşmış olgun bir kişinin bizden istediği 
her şey, Allahü Tealâ’nın ve O’nun sevgili elçilerinin, yine 
bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz için, bizlerden 
istedikleri şeylerdir. Onun için bu noktaya gelmiş olgun 
insanların sözleri kulak ardı edilmemeli, onların tavsiye ve 
nasihatlerine çok değer verilmelidir. Hatta onların hikmet dolu 
sözlerini işitebilmek için uygun ortamlar oluşturulmaya 
çalışılmalıdır. Konuşurlarken ikide bir gereksiz sorularla sözleri 
kesilmemelidir ki onlardan daha çok şeyler öğrenilebilsin.  
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 Olgun müminin bakış açısı   

Sevgili Yavrularım,  

Olgun müminin iradesi, istekleri, nasıl ki onun kendi 
benliğinden kaynaklanan arzu ve istekler değilse, onun bakış 
açısı da kendi benliğinden kaynaklanan nefis odaklı bir bakış 
açısı değildir. O her şeye, Rabbinin terbiye ederek kendisine 
kazandırdığı Hak ve Hakikat nuruyla bakar. Biraz daha 
açarak anlatmaya çalışayım.  

Dördüncü boyuttaki “benlik” sahibi insan, aleme ve alemdeki 
olaylara “ben” gözlüğünden bakıyordu. “Benlik”i yok olmuş 
beşinci boyuttaki olgun insan ise aleme ve olaylara, Muhammedî 
Nur da dediğimiz mânâ gözlüğünden, feraset gözlüğünden, Hak 
ve Hakikat gözlüğünden bakar.  

“Ben” gözlüğü bir at gözlüğüdür. Dar bir bakış açısı vardır. 
Her şeyi sadece “kişisel çıkar“ penceresinden görür. Halbuki 
mânâ gözlüğü bir Hak gözlüğüdür. Her şeyi “Hak” ve "Hakikat 
(gerçek)" penceresinden görür. Onun için gerçeklere gözü 
kapalı olan dördüncü boyuttaki insan, aslında kördür. 
"Dünyada kör olan bu kişiler ahirette de kör olarak haşr olunur. 
Ve kendi kendilerine derler ki, biz dünyada iken her şeyi 
görüyorduk, şimdi niye göremiyoruz. O zaman onlara denilir ki 
sizin dünyada da gerçeklere gözünüz kapalı idi, burası ise gerçek 
alemidir. Onun için gözleriniz görmüyor."[1] Ayeti kerimelerde;  

"Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahirette de kördür." 
(İsra, 72)  

"Benim Kitap'ımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir 
geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşr ederiz." 
(Taha, 124)  



 220

"O zaman: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşr ettin, oysa 
ben gören bir kimseydim, der." (Taha, 125)  

"Allah: Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları 
unutmuştun, bugün de öylece unutulursun der." (Taha, 126)  

buyruldu.  

 
     Körlükten kurtulmak için  

Onun için, Değerli Yavrularım, bir insan, daha dünyada iken 
körlükten kurtulmaya, her şeye İslâm’ın nuru ile, kısaca Cenab-ı 
Hakk’ın bizlere lûtuf ve ihsan buyurduğu Hak ve Hakikat nuru 
ile bakmayı öğrenmeye çalışmalıdır. Bu da ancak nefsin 
tezkiyesine (temizlenmesine), kalbin tasfiyesine (arınmasına) 
bağlıdır. Yoksa nefis, dünya heves ve arzularıyle dopdolu iken, 
kalb her an bu dünya tutkularına bir an önce kavuşmak için yanıp 
tutuşurken, yani özetle benliğin bütün bencillikleri kalbi sarmış 
iken, kişi, aleme nasıl Hak nuru ile bakabilir. O olsa olsa her şeye 
“bencillik” “çıkar” ve “menfaat” aymazlığı ile bakabilir.  

Olgun bir mümin olma yolunda bütün mesele kalbdeki 
“benlik” sevgisini çıkarıp onun yerine “Allah” sevgisini, yani 
en büyük gerçeklik olan “Cenab-ı Hakk”ın sevgisini 
yerleştirmektir. Bu da ancak, tekrar kısaca özetleyelim, Allahü 
Tealâ’ya inanarak O’nun yasaklarından (haram ve mekruh-
lardan) uzak durup buyruklarını (farz ve vacipleri) eksiksiz 
yerine getirmek ve Peygamberimizin sünnetine tam olarak 
uymakla sağlanır. Tabii bunu da severek, isteyerek, gönül rızası 
ile, yani samimiyet ve ihlâsla yapmalıdır. Ve ayrıca her an Rabbi 
olan Allah (c.c.)’ı hatırlamalı, yani ondan bir an bile gafil 
olmamaya çalışmalıdır.  
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     Beşinci boyuta ulaşmış olgun insanın bazı nitelikleri   

Sevgili Yavrularım,  

İşte beşinci boyuta ulaşmış bu kâmil insan, artık, baktığı her 
şeye Hak nazarıyla bakar. Gördüğü her şeyden ibret alır. Yaptığı 
her işte önce Rabbinin rızasını gözetir. Verdiği her hükümde 
adaletle hareket eder. O artık herkesin güven duyduğu emin bir 
insandır. Onun çifte standartları yoktur. O kendi yararına olan 
işlerde bir türlü, kendi zararına olan işlerde başka türlü konuşup 
davranmaz. Çünkü o gerçek bir mümin olup onun ölçüleri 
Yaratan'ın kendisine verdiği Hak ölçüleridir. Onun, Rabbinin 
hoşnutluğuna mazhar olabilmekten başka hiçbir kaygusu, 
kuşkusu, korkusu ve endişesi yoktur. Bu sebeple o daima 
Hakkaniyet (doğruluk, adalet, gerçeklik) üzeredir.  

 
• Gerçeklerin adamı  

O batılın değil, hakkın peşindedir. O artık hurafelerle 
uğraşmayıp her şeyde hakkı ve gerçeği arar. Kendi aleyhine bile 
olsa gerçeklerin ortaya çıkmasından, gerçeklerin dile 
getirilmesinden rahatsız olmaz. Düşmanı için bile, gerçek ne ise 
onu söyler, hak ne ise onu ister. Çünkü o artık gerçeklerin 
adamıdır. Ve onun, artık, dördüncü boyuttaki insanda olduğu 
gibi, yalan dolanla yürütmeye çalıştığı karmaşık planları, ince 
çıkar hesaplarına dayalı entrikalı işleri yoktur.  

"Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin." 
(Bakara, 42)  

"Kendiniz için istediğinizi din kardeşiniz için de istemedikçe 
olgun bir mümin olamazsınız" [Buhârî, Müslim]  
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• Sabır ve şükür ehli..  

Her şeyin, bu düzenin yaratıcısı, ayakta tutucusu, çekip 
çeviricisi ve koruyucusu olan Allahü Tealâ tarafından belli bir 
ilahi takdirle gerçekleştirildiği konusunda onun artık en küçük bir 
tereddüdü kalmamış; Rabbine karşı tam bir tevekkül ve 
teslimiyet içine girmiştir. O sebeple o, başına gelen her sıkıntıyı 
ve her iyiliği, her hayrı ve her şerri, her musibeti ve her 
selâmeti Rabbinden bilir. Onların hepsini gönül hoşnutluğu 
ile karşılar. Başına bir sıkıntı geldiğinde üzülmeyip sabreder, 
eline bir nimet geçtiğinde sevinip taşkınlık yapmayıp şükreder.  

"Sabredenleri müjdele!" [Bakâra, 155]  

"Sabrın îmândaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." 
[Deylemî]  

"İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür." [Beyheki]  

 
• Haya ehli..  

İnsan beşinci boyuta geçince, utanma duygusunun mahiyeti 
de değişir. Önceki boyutta nefsini küçük düşüren olaylar 
karşısında çok utanan insan, bu boyutta bunları 
önemsememeye, fakat Rabbinin rızasına uygunsuz herhangi 
bir iş yaptığı zaman utanmaya başlar. Onun için bu boyuttaki 
olgun insan, büyük bir haya ve edep sahibidir.  

"Haya, baştan başa hayırdır." [Müslim]  

"Haya imandandır." [Buhari]  

"Haya ile iman bir aradadır. Biri giderse, öteki de durmaz." 
[Hakim]  
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• Alan el değil, veren el!  

Beşinci boyuttaki olgun insan artık nefsi için durmadan 
alan değil, Allah rızası durmadan veren bir insandır.  

"Veren el, alan elden üstündür." [Buhari]  

O artık yalnız kendisi için değil, başkaları için de yaşayan 
biridir. Bu sebeple dünya düşkünü insanların çoğu, onu bir türlü 
anlayamazlar. Onların gözünde, o koskoca bir enayidir. O ise 
insanların değerlendirmelerine hiç önem vermez, yalnızca 
Allahü Tealâ’nın ne diyeceğine bakar. Ve kendisinin Allah 
(c.c.) katındaki değerini, daha doğrusu değersizliğini düşünür. Bu 
sebeple de o, daima, boynu bükük, gözü yaşlı, yumuşak huylu, 
mahlûkata karşı merhametli ve edep sahibi bir insandır. Rabbi 
her duasını kabul ettiği halde, Rabbinin onun her halini bildiğini 
düşünerek, O'ndan dünyalık herhangi bir şey istemeye utanır. O 
emri altındaki bütün insanları, Allahü Tealâ’nın bir emaneti 
olarak görür. Onların her şeyinden kendisini sorumlu hisseder.  

İnsanların kötü halleri onu üzer, iyi halleri ise onu sevindirir.  

 
• Bedeni halk içinde, fakat kalbi Hak ile...  

O her anında, artık, kalben Rabbi ile birlikte olup bu yakınlık 
ona her şeyi unutturmuş gibidir. Kısaca onun bedeni halk 
içinde, fakat kalbi her an Halık'ı iledir.  

O artık insanda bulunan ve insanı bazı durumlarda 
hayvanlardan daha aşağı derekelere düşüren çeşitli “nefsî 
sıfatlar”dan arınmış, Rabbinin öğütlediği ahlâk ile 
ahlâklanmış, Rabbinin yeryüzündeki halifesi olmaya hak 
kazanmış gerçek bir kuldur. Ve sizler ona baktığınızda, sanki 
onun kişiliğinde Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin davra-
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nışlarını görür gibi olursunuz. Ve onu gördükçe hep 
yaratanınız olan Allahü Tealâ’yı hatırlarsınız.  

 
     Sırat-ı müstakim  

Değerli Yavrularım,  

İlk yazımdan bu yana, bu güçsüz babanız, sizlere, 
Rabbimizin bildirdiği Hak ve Hakikat yolunu (sırat-ı 
müstakimi), zihinlerinizde duru ve açık bir biçimde yerleşsin 
diye, çeşitli anlatım biçimleri kullanarak, elimden geldiğince 
kolay anlaşılır bir dille, tekrar tekrar anlatmaya çalıştım. Ancak 
bunları yaşamadan anlamak, öğrenmek mümkün değildir. 
Kör bir insana renklerin nasıl olduğu anlatılamadığı gibi, mânâ 
körü bir insana da mânâ alemi, manevî olaylar ve onların manevî 
zevkleri anlatılamaz...  

Mânâ körlüğünden kurtulmanın yolu ise, başlangıcı 
"iman" olan, manevî bir operasyondur. Bu gelişim sürecinin 
temeli samimiyetle, gönül rızasıyla, hak ve hakikat yoluna 
girmektir. Naklî (manevî) gerçeklikleri öğrenmenin yolu, 
“iman”dan geçer. İnsan bu gerçekliklere ancak imanı kadar 
vakıf olur. İmanı olmayan, ya da imanını yeterince olgun-
laştıramayan da kör olarak gelir, kör olarak geçer. Bu 
gerçeklikleri göremediği için de onları yok sanır.  

Değerli Yavrularım “hakikat”in görünür alemdeki 
görüntüsüne “şeriat” denir. Şeriat demek, en büyük gerçeklik 
olan Allah (c.c.)‘ın bizlere bildirdiği iman esasları, yasaklar 
ve buyruklar demektir. İnsan Rabbine samimiyetle inanarak, 
O’nun bu yasak ve buyruklarına, yani şeriata dört elle 
sarılırsa, bu yol onu, o şeriatın özü ve mânâsı olan hakikate, 
yani “sırat-ı müstakim”e kendiliğinden götürür. Yeter ki 
imanında da, işlerinde de “samimi” olsun. İmanında ve işlerinde 
samimi olmayana bu mânâ deryasından zırnık koklatmazlar.  
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     Beşinci boyutun şükrü  

Pek Değerli Yavrularım,  

Varlığımızın bu beşinci boyutu, insanın, sıradan bir "adem" 
olmaktan çıkıp gerçek mânâda "insan" olduğu bir boyuttur. Bu 
"olgunluk" noktası, tamamen Allahü Tealâ’nın bir lûtuf ve 
ihsanı olup, bu ilâhi rahmetini ancak dilediği az sayıda insana 
nasip etmektedir.  

Eğer bu lûtuf ve ihsana mazhar olan mutlu kullardan biri 
olmak şerefine ulaşırsanız, çok az insana lûtfedilen bu 
manevî nimet için hadsiz hesapsız şükürler etmelisiniz.  

Ve olgun bir insan olmak yolunda kat edilen iman, ilim, 
kulluk, takva, vera, ihlâs, sabır, rıza, teslimiyet, muhabbet, 
marifet gibi manevî mertebelerin her biri için ayrı ayrı 
şükretmeli ve başta Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz olmak 
üzere bu nimete erişmenize vesile olanlar için de hayır dualar 
etmelisiniz.  

Rabbimiz, herkesi, olgun bir insan olmak şeref ve mutlu-
luğuna erenlerden eylesin!.. Ve hepimize son nefeslerimizde 
iman selâmeti  nasip eylesin.  

Allah'a emanet olunuz.  

28.06.1999 03:26  

 
---------------------------  
[1] KUŞÇUOĞLU, Galip H., 1998. Metafizik. H. Galip Hasan Kuşçuoğlu Kült.ve 
Eğt. Vakfı Yayını, No:4, Ankara  

 



 226

 
 
 
 

İmanın iki yarısı 

Sevgili yavrularım,  

Dünya ve ahiret mutluluklarımızı, bizlere ulaştırdığı ilâhi öğüt 
ve tavsiyelere borçlu olduğumuz, gönüllerimizin aydınlığı, 
kalblerimizin nuru sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i 
şeriflerinde,  

"İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür" [Beyheki] 
buyuruyor.  

Mutluluk adını verdiğimiz ve insanın fiziksel, biyolojik ve 
sosyal çevresine uyumunun esasını teşkil eden her şeyden 
memnun olma duygusunun, kısaca Rabbinden ve O'nun 
yarattığı her nesne ve olgudan razı olma duygusunun “iman” 
ile ilişkisini belirleyen bundan daha kısa, daha özlü bir 
anlatım olabilir mi?  

Biz güçsüz kullar, Rabbimize inanarak olgunlaşma 
sürecine girdiğimiz zaman, ilk olarak nefsimizin gerçek bir 
varlık olmadığının, fani, gelip geçici, ancak çeşitli 
ihtiyaçlarının giderilmesiyle ayakta kalabilen, mecazi bir 
varlık olduğunun idrakine varırız. Bu nokta, “kibrin” yerini 
“tevazu”ya bıraktığı noktadır. Hakk’ın tanınmaya başladığı 
noktadır. Bir bakıma bu nokta, gerçek bir imana (iman-ı 
hakikiye) ilk adımın da atıldığı noktadır.  

Gerçekleri görmeye başlayan insan, zamanla ihtiyaçlarını 
gideren çeşitli nimetlerin gerçek sahibini de tanımaya başlar. 
Kişi eğer kafir (hakkı, hakikati örten, gerçekleri görmemezlikten 
gelen) bir kişi değilse, inkarcı değilse, elbette o nimetlerin gerçek 
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sahibine çok teşekkür eden bir kul olacaktır. Bu nokta insanın, 
nimetleri değil, o nimetlerin sahibini görmeye başladığı 
noktadır. “Şükür” noktasıdır.  

Fakat öyle insanlar vardır ki “inandık” derler. Fakat akılları, 
fikirleri o nimetlerdedir. Nimetlerin sahibinin ise farkında bile 
değillerdir ki teşekkür etsinler. Onların o nimetlerden başka 
hiçbir şeyi gözleri görmez. Varsa yoksa dünya nimetleri. Her gün 
daha iyisine kavuşabilmek için helâl haram demeden yapmadık 
şey bırakmazlar.  

Şükür noktası... İşte insanın, kendi ihtiyaçlarını giderenin, 
kendini varlıkta tutanın, nimetlerin asıl sahibinin, ihtiyaçsız ve 
gani (zengin) olanın, yerin göklerin sahibinin idrakine vardığı bu 
“şükür” noktası, bütün olgunlukların da başlangıç 
noktasıdır. Bu nokta Rabbini ilk tanıma noktasıdır. İnsan bu 
noktada, olgunluğa ilk adımını atar. Bu nokta, imanın da 
taklidî bir iman olmaktan çıkıp, gerçek bir inanca dönüştüğü 
noktadır.  

Sevgili yavrularım,  

Taklidî iman böyle gerçek bir inanca dönüşünce, insanın, 
ilahî programa, yani kadere, bir başka anlatımla hayır olsun, 
şer olsun her nesne, her durum ve her olayın Allah (c.c.) 
tarafından yaratıldığına olan inanç ve güveni de gittikçe daha 
sarsılmaz bir şekilde pekişmeye başlar. Bu nokta “sabır” 
noktasıdır. Artık bu noktadaki insan, kendi varlığını ayakta tutan 
bütün nimetlerin Allah (c.c) tarafından geldiğini bildiği gibi, 
başına gelen bütün sıkıntıların da yine O’nun tarafından 
yaratıldığını idrak etmekte, dolayısıyla bir nimet geldiğinde aşırı 
sevinmediği gibi, bir sıkıntı geldiğinde de aşırı üzülmemektedir. 
Rabbine inanıp O’nun isteklerine tabi olduğu sürece, bunların 
hepsinin, kendisi için birer hayır olacağını bilmektedir. Bu 
sebeple de kalben mutmaindir.  
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Sevgili yavrularım, “şükür” ve “sabır”la imanını tamamla-
mış ve kalben mutmain (doygun, doyumlu) hale gelmiş bu 
nefislere, "Nefs-i Mutmainne" denir.  

İnsan, her nimete şükür, her sıkıntıya sabır ede ede, ve kendi 
nefsinin isteklerine tabi olmaktan vaz geçip Ulu Yaratan’ının 
iradesine tabi ola ola, zaman içinde, her konuda Rabbine 
güvenmeyi, O’na tevekkel olmayı öğrenir. Zamanla bu 
“tevekkül”, onda, kalbi bir meleke haline gelir. Artık bu 
noktadan sonra da O’ndan gelen her şeyi gönül hoşnutluğu, 
gönül rızası ile karşılamaya başlar. İşte bu nokta “rıza” 
noktasıdır.  

Bu tür Rabbinden ve O’nun bütün işlerinden razı olan 
nefislere, "Nefs-i Radiye" adı verilir.  

Rabbinden ve Rabbinin bütün işlerinden razı olan, başına 
gelen hiçbir şeyden şikayetçi olmayıp hepsini gönül hoşnutluğu 
ile karşılayan, her şeyin memnun olunacak yönünü bulup her şeyi 
ve herkesi seven, Yaratan’dan ötürü yaratılana sevgi ve 
muhabbetle bakan bu insandan, zamanla Allahü Tealâ da 
razı olur ki işte Rabbi tarafından hoşnut olunan bu kullara, 
"Nefs-i Mardiye" denir. Razı olmadığı kullarına bile şu 
dünyada rahmetinden ve kereminden bir çok nimetler vererek 
onların hayatta kalmalarını, sağlık için de yaşamalarını sağlayan 
Ulu Yaratan’ın rızasına kavuşanların dünya ve ahirette sahip 
olacakları lûtuf ve ihsanların haddi hesabı olur mu?  

İşte sevgili yavrularım, bir Müslüman, olgun bir mümin 
olduğu zaman, yani sıkıntılara katlanıp nimetlere şükrettiği, her 
hayrı ve şerri Rabbinden bilip O'nun verdiği her şeye gönül 
hoşnutluğu ile razı olduğu zaman, bir başka deyişle, kendi 
gözünde sıkıntı da nimet de aynı olduğu zaman imanın 
kemaline ve rıza makamına kavuşmuş olur ki dünya ve 
ahiret mutluluğunun temeli de, işte bu, Rabbinden razı 
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olarak O'na güvenme ve O'na tam anlamı ile teslim olma 
duygusudur.  

Sevgili yavrularım,  

Dikkat ediniz! Kalbdeki her “olgu”nun dışa, yani davra-
nışlarımıza yansıyan bir belirtisi vardır.  

Şükrün belirtisi, her nimetin Rabbinden olduğunu bir an bile 
unutmayarak kişinin, o nimeti kullanmaya başlarken Rabbini 
hatırlayıp besmele çekmesi, kullanırken kibir ve gösterişten uzak 
olması, nimeti Rabbinin rızasına uygun işlerde kullanması ve 
o nimetten yararlandıktan sonra da onun sahibine, yani 
Rabbine hamdüsena etmesidir.  

Sabrın, yani sıkıntılara katlanmanın belirtisi de durumun-
dan kimseye yakınmamaktır. Kişi, dayanmakta güçlük 
çekiyorsa sıkıntılarını Rabbine arz etmeli ve yalnız O'ndan 
yardım istemelidir. "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden 
yardım dileriz" [Fatiha, 4] mealindeki ayet-i kerime, yardım 
konusundaki tek yetkili makamın Rabbimizin katı olduğunu 
göstermektedir. İnsanın, sıkıntılar ve onların çarelerinin 
Rabbinden olduğuna inanarak, sıkıntısı ile ilgili konularda, 
yardım için, o konuda bilgi ve ihtisas sahibi olan salih 
kişilere, meselâ bir hekime başvurması, sabra ve tevekküle 
mâni değildir.  

Allahü Tealâ sizleri ve bizleri, Rabbinden razı olan ve 
kendilerinden razı olunan kullarından eylesin. Hiçbirimizi rahmet 
ve mağfiretinden mahrum bırakmasın. Amin.  
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Edep 

Sevgili yavrularım,  

Beşinci boyuttaki olgun insanın en belirgin özelliklerinden 
bir tanesi de edep sahibi olmasıdır. Edep, bir mümini süsleyen 
en önemli güzelliklerden birisidir. İman, kalbde olan bir şeydir. 
Gözle görülmez elle tutulmaz. Ama bir müminin haya ve 
edebinden onun imanının derecesini hemen anlayabilirsiniz. 
Edep, imanın dışa yansıyan en önemli belirtilerinden biridir. O 
sebeple her mümin edep sahibi olmaya çaba göstermeli ve 
kendisini haya ve edeple süslemelidir. Bu güçsüz babanız, 
sizlerin edep sahibi kişiler olmanızı çok arzuladığımdan, sizlere 
bu konularda bazı bilgiler vermenin ve bazı tavsiyelerde 
bulunmanın çok yararlı olacağını düşünüyorum.  

 
     Edep, güzellik demektir   

Sevgili yavrularım, edep, güzellik demektir. Kişinin 
davranışlarının herkes tarafından beğenilip takdir edilen en güzel 
hali alması demektir. Bu da insanın Rabbine inanıp, Rabbinin 
bildirdiği sırat-ı müstakim (doğru yol, hak yol, hak ve hakikat 
yolu) üzere yaşaması, Şeriat-ı Muhammedi’ye samimiyetle ve 
bütün incelikleriyle tam olarak uyması ile elde edilir. Bir başka 
deyişle edep, insanın, sırat-ı müstakimi, madde ve mânâsıyla 
tam olarak ve samimiyetle yaşaması demektir.  

Kısaca edep, olgun iman sahibi olgun insanın, olgun 
ahlâkıdır. Edep, güzel ahlâkın, doruk noktasındaki halidir.  
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     Edep, haddini bilmektir   

Edep, haddini bilmektir. Kişinin, özellikle Rabbi karşısın-
daki değerinin, daha doğru bir ifade ile, Rabbi karşısındaki 
değersizliğinin farkında olmasıdır. Daha açık bir şekilde 
anlatmak gerekirse, Allah (c.c.) karşısında Peygamberimiz 
(a.s.)'ın, Peygamberimiz (a.s.) yanında hulefa-i raşidinin, hulefa-i 
raşidin yanında sahabe-i kiramın, sahabe-i kiram yanında evliya-i 
izamın, onlar yanında da salih kulların bulunması gereken hal 
içinde olması demektir. Edep, kişinin, kendisini küfre kadar 
götüren en kötü huylardan birisi olan kibirden arınması; 
büyüğünü büyük, küçüğünü küçük bilmesidir.  

Edebi, "güzel ahlâk ile ahlâklanmak, büyüklere hürmet, 
küçüklere merhamet göstermek, diye tarif edenler vardır."[1]  

Edep, kendini bilmektir.  

 
     Edep, haramlardan sakınmaktır   

"Ebu Zeyd, edebi, insanı fazilet şahikalarına yükselten 
perhizkârlığın adıdır, diye tarif etmiştir."[1]  

Edep, kişinin eline, diline, beline hakim olmasıdır. Eli 
harama uzanmamalı; dilinden küfür, fahiş ve kötü söz sadır 
olmamalı; belini, yani edep uzuvlarını ve gözünü, haramdan uzak 
tutmalıdır.  

Edep, haramlardan, mekruhlardan ve hakkında kesin bir 
kanaat sahibi olunmayan şüpheli şeylerden uzak durmak 
demektir. Bunların bir kişi üzerindeki tezahürüne, iffet denir. 
Hadis-i şerifte;  
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"Haya, iffet, dile sahip olmak ve akıl imandan; cimrilik, 
müstehcenlik, çirkin söz ve hayasızlık nifâktandır." [Beyheki] 
buyruldu.  

     Edep sahibi kadın   

Edep sahibi bir kadın, yabancı erkeklerden uzak durmalı, 
gözü haramda olmamalıdır. Erkeklerin kendisine meyletme-
sini sağlayacak her türlü söz ve hareketten sakınmalıdır. Halk 
arasında bir söz vardır: Dişi köpek kuyruk sallamadan erkek 
köpek ardından gitmez, diye.. Kadının iffeti, kendini 
haramdan koruduğu gibi, erkeği de haramdan korur ve onun 
zinaya düşmesine mani olur. Ayet-i kerimede;  

"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (haramdan) koru-
sunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler." (Nur, 31) buyruldu.  

Hadis-i şerifte de;  

"Haya güzeldir, fakat kadında daha güzeldir." (Deylemi) 
buyruldu.  

Bir kadın, yalnız helâl olan eşi için süslenmeli, yabancı 
erkeklerin dikkat ve ilgisini üzerine çekecek şekilde avret yerleri 
açık, bedeninin bütün hatlarını ortaya koyan veya dıştan 
bakıldığında ya da arkadan ışık vurduğunda vücudunu gösteren 
edep dışı kıyafetler giymekten sakınmalı, kokusu metrelerce 
öteden duyulan parfümler sürünmemelidir. Hadis-i şeriflerde;  

"Bir kadın koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu 
duyurmak için bir topluluğun yanından geçerse, ona bakana 
da, kendisine de zina günahı yüklenir." [Nesai]  

"Ahir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek 
elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek 
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şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lanetliktir." [İbni Hibban] 
buyruldu.  

Kadın, burada lanetlenen kadınlar gibi olmamalıdır. İmam-ı 
Rabbani hazretleri; "Kadınların, kocasından başkasına, erkek ve 
kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir." 
buyurdu. Kadın edepli olmalıdır. Edepli davranışını da, 
kocasından veya erkek akrabalarından çekindiği için değil, 
yalnızca Allah rızası için yapmalıdır. Aksi halde, Allah 
korkusuyla ve ihlâsla, yani yalnızca Allahü Tealâ’nın rızasını 
kazanmak için yapılmayan bu tür davranışların, bu dünyada 
kendisini taciz edilmekten korumak gibi bir faydası olursa da, 
ahireti için kendisine yeterli bir faydası olmaz. Orada yalnız 
Allah rızası için yapılan davranışlara mükâfat verilir.  

 
     Edep sahibi erkek   

Edep sahibi bir erkek de gözünü ve gönlünü haramdan 
uzak tutmalı, yabancı kadınlara, onların kalbinde zina meyli 
oluşturacak şekilde, şehvetli bakmamalıdır. Ayet-i kerimede;  

"(Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikme-
melerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri 
için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların 
yapmakta olduklarından haberdardır." [Nur, 30] buyruldu.  

Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerlerine bakması da helâl 
değildir. Hadis-i şerifte:  

"Erkek, erkeğin; kadın, kadının avret yerine bakması helâl 
olmaz." [Müslim] buyruldu.  

Bir erkek, saçı başı açık, dekolte kıyafetli, bütün avret yerleri 
ortada olan yabancı kadınlarla karşılaşırsa bunları görür görmez 
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başını çevirmeli, böyle kadınlarla konuşmak mecburiyetinde 
kalırsa bakılması helâl olan yüzünden başka yerlerine 
bakmamalı, yüzüne bakarken de kalbine sahip olmalıdır. 
Gerekirse başını önüne eğmeli veya bir bahane bulup gözlerini 
kaçırmalıdır. Artık öyle bir zamana gelmiş bulunuyoruz ki 
kadınlarımızın iffetsizliğinden, erkeklerimiz, başlarını önlerine 
eğmek zorunda kalıyorlar. Tabii o da birazcık edep sahibi iseler.  

Sevgili yavrularım,  

Edep sahibi bir kadın, yabancı erkeklerle konuşmak, ya da 
onlarla göz göze gelmek için fırsat aramamalıdır. Bir misafir-
liğe gidildiğinde, evin erkeği ile değil evin hanımı ile 
ilgilenmelidir. Aynı şekilde edep sahibi bir erkek de, yabancı 
kadınlardan uzak olmaya çalışmalı, yabancı kadınlarla ve 
kızlarla konuşmak için fırsat kollamamalı, gözünü haramdan 
sakınmalıdır. Bir yere gidildiğinde, evin erkeğinden çok hanımı 
ile ilgilenmemelidir.  

     Büyüklere karşı edep   

Edep sahibi bir kadın, kocası kendisine bir söz söylediği 
zaman, ona on misli ile cevap vermeye çalışmamalı, kocasının 
karşısında sesini yükseltmemelidir. Hadis-i şerifte;  

"İnsanlar içinde en büyük hak sahibi, erkeğin üzerinde 
annesi, kadının üzerinde de kocasıdır." [Hakim] buyruldu.  

Aynı şekilde edep sahibi bir çocuk, ister abla ve ağabeyleri 
olsun, ister ana-babası olsun, büyüklerinin karşısında yüksek 
sesle konuşmamalı, onlara karşılık vermemeli, susmalı ve 
kendisine denileni yapmalıdır. Eğer kendisine herhangi bir 
haksızlık yapılıyor ise, konuşmak için büyüklerinden izin 
istemeli, kendisine izin verilirse bağırıp çağırmadan, alçak sesle 
ve sakin bir şekilde kendisine yapılan haksızlığı izah etmeli, 
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kendisine konuşmak için izin verilmezse muhakkak konuşmak 
için ısrarlı olmamalı, izin alarak büyüklerinden huzurundan 
ayrılmalıdır.  

 
     Alışverişte edep   

Bir kadın, mecbur kalmadıkça, kocasından izinsiz ve 
yanında mahremi bir erkek olmadan alışverişe çıkmamalıdır.  

Edep sahibi bir kadın, kocası ile alışverişe çıktığında kocası 
özellikle istemediği sürece kocasının önünden yürümemeli, 
mağazalara, işyerlerine kocasından önce girmemeli, bir şey için 
herhangi bir şey söylenecek olduğu zaman sanki grubun sözcüsü 
gibi ileri atılıp konuşmamalıdır. Sözü daima kocasına ve mahrem 
büyüklerine bırakmalıdır. Ancak kendisi ile ilgili konularda, 
meseleyi kendisinin anlatması istendiği zaman kendisi 
konuşmalıdır. Bütün bunlar, çocuklar için de aynı şekilde 
geçerlidir.  

     Çevreye açık yerlerde edep   

Edep sahibi bir kadın, çevresindeki erkeklerin yanlış 
değerlendirmelerine sebep olacak ve onlara mesaj niteliği 
taşıyacak şekilde yüksek sesle aşk şarkıları söylememeli, 
bunların söylendiği radyo, teyp ve benzeri gibi cihazları, sesi her 
yana ulaşacak şekilde açmamalı, balkon gibi çevreye açık 
yerlerde süslenme, saçını tarama, göğüslerini kabartarak 
gerinme, cinselliği çağrıştıracak imalı sözler söyleme gibi yanlış 
yorumlamalara sebep olabilecek hal ve hareketlerden 
kaçınmalıdır. Komşu kadınla balkondan balkona bağıra bağıra 
sohbet etmemeli, karşı komşuya balkondan bir şeyler söylemek 
ihtiyacı varsa karşısındakinin işitebileceği kadar alçak sesle 
konuşmalı ve çok kısa kesmelidir.  
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Benzer şeyler edep sahibi erkekler için de söz konusudur. 
Bilhassa erkekler, balkonlarda, çevreyi rahatsız edecek şekilde 
gürültülü sohbetler yapmamalı, tavla gibi şakırtılı şukurtulu 
oyunlar oynamamalıdır.  

Avret yerleri açık kıyafetlerle balkonlarda oturmamalıdır. 
Hadis-i şeriflerde:  

"Avret yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine 
bakanlara, Allah lanet etsin!" [Beyheki]  

"Avret yerlerinizi örtün! Yalnız iken de Allahü Tealâ'dan 
haya edin!" [Tirmizi]  

buyruldu.  

     Tenha yerlerde dolaşmamalı, yalnız seyahat etmemeli   

Edep sahibi bir kadın, tenha sokaklarda, kimselerin olma-
dığı park ve bahçelerde yanında mahremi bir erkek olmadan 
yalnız başına veya kadın kadına dolaşmamalı, mecbur kalma-
dıkça yalnız başına seyahat etmemelidir. Hadis-i şerifte:  

"Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadının, yanında 
babası veya oğlu veya kocası veya erkek kardeşi veya bir 
mahremi olmadan üç günlük ve daha fazla bir yola, gitmesi 
helâl olmaz." [Buhari, Müslim] buyruldu.  

Yalnız başına seyahat etmek mecburiyetinde kalırsa güvenilir 
firmaları seçmeli ve biletini hanımlar için ayrılan özel 
koltuklardan almalıdır.  
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Halvet haramdır. Halvetten çok sakınmalıdır.   

Yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin bir odada, kapalı 
bir yerde yalnız kalmalarına “halvet” denir. Halvet 
haramdır.  

Peygamberimiz (s.a.v.),  

"Allah'a ve kıyâmet gününe inanan yabancı bir kadınla 
yalnız kalıp halvet etmesin." [Zevâcir]  

"Bir erkekle bir kadın halvet ederse, üçüncüleri şeytan 
olur." [Tirmizi]  

buyurmuştur.  

Cami, mağaza gibi umuma açık yerlerde yalnız kalmak halvet 
olmaz ise de yine de bu tür yerlerin dehliz, bodrum veya benzeri 
gözden uzak yerlerinde yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.  

Sevgili yavrularım, insanın helâli kim, mahremi kim, 
namahremi kim, bunları iyice öğreniniz. Zamanımızda bunlar 
pek önemsenmiyor. Çoğu insanlar, dostlukları, yakınlıkları veya 
akrabalıkları sebebiyle içli dışlı oldukları yabancıları, mahremleri 
gibi görüp öyle davranıyorlar. Ve sürekli günah işliyorlar. Bu 
konuda çok hata yapıldığını gördüğümden, ben sizleri özellikle, 
kayınlar, yengeler, enişte ve baldızların dinen birbirlerinin 
yabancısı oldukları ve birbirlerine yabancı erkek ve kadınlar 
gibi davranmaları gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.  

Yeri gelmişken önemli bir konuya daha temas etmek 
istiyorum. Televizyonların edep dışı yayınlarının etkisi ile, son 
yıllarda kadın erkek karşılaşır karşılaşmaz mahrem 
namahrem demeden kucaklaşmak veya yanak yanağa öpüş-
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mek modası çıktı. Bunun dini risklerini hiç kimse dikkate 
almıyor. Hadis-i şerifte:  

"Yabancı kadınla kucaklaşan, şeytanla beraber zincire 
vurulup ateşe atılır." [Şir’a] buyruldu.  

Sevgili yavrularım, ister yabancınız olsun ister mahremi-
niz olsun, ben size, bu tür bir hareketten uzak durmanızı 
tavsiye ederim. Televizyonlardaki dinden, imandan, edepten 
haberi olmayan ve geçici dünya kazançları için ebedî ahiret 
hayatlarını heder eden insanlar, bizler için ölçü olmamalıdır.  

Kuşkusuz bizler için en güzel ölçü, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), Hulefa-i Raşidin ve Sahabe-i Kiramın örnek yaşa-
yışlarıdır. Peygamberimizin, bırakın bu tür davranışta bulun-
mayı, ömrü boyunca hiçbir yabancı kadınla tokalaştığı bile 
görülmemiştir. Hadis-i şeriflerde:  

"Resulullah, kendisine helal olan kadınlardan başka, hiçbir 
kadınla tokalaşmadı." [Buhari, Müslim]  

"Elbette ben kadınlarla tokalaşmam." [Nesai, İbni Mace, 
Taberani]  

buyruldu.  

 

     Evli kadının edebi, itaatli olmaktır   

Sevgili yavrularım,  

Evli bir kadının edebi, kocasına itaatli olmaktır. İtaatli 
olmak demek, kocasının yapılması haram veya mekruh olmayan 
yani günah olmayan emirlerini itiraz etmeden, herhangi bir şey 
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söylemeden yerine getirmek demektir. Bunu yaparken severek 
yapmalı, yüzünü buruşturmamalı, suratını asmamalıdır. Nefsine 
ağır geliyorsa, sabır göstermelidir. Unutmayınız, kadının dünya 
ve ahiret mutluluğu kocasının rızasındadır.  

"Kadının, kocasına son derece hürmetkâr ve itaatkâr olması 
gerekir. Hz. Muhammed aleyhisselâmın: Eğer insanlardan 
birinin, bir kimseye secde etmesini emretmem mümkün olsaydı, 
kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. Allah'a and olsun 
ki kadın, kocasının hakkını ödemedikçe Rabbinin hakkını 
ödeyemez., buyurduğu rivayet edilir.  

Allah'a bağlı, kocasına itaatkâr, çocuklarına şefkatli kadınlar, 
cennetle müjdelenmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: Kadın beş vakit namazını kılar, bir aylık orucunu 
tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: Cennetin 
hangi kapısından dilersen oradan gir, denilir. Hz. 
Peygamber'in, kocaya itaati, dini farzlar arasında sayması, bunun 
önemini belirtmeye kâfidir."[2]  

Değerli Yavrularım, bir kadın her zaman kocasının rızasını ve 
memnuniyetini önemsemelidir. Bu konu ile ilgili diğer bazı 
hadis-i şeriflerde de:  

“Kocası razı oluncaya kadar, kadının namazları ve hiçbir 
iyiliği kabul olmaz.” [Taberani]  

"Kocası razı olduğu halde ölen kadın Cennete girer." 
[Tirmizi]  

buyruldu.  
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Kocasını küçümsememeli   

Edep sahibi bir kadın, kocasını daima, kendisinden büyük 
ve saygı duyulacak biri olarak görmelidir. Onu, veli-i nimeti, 
hayat arkadaşı, iyi gününde kötü gününde daima yanında olacak 
bir dostu olarak görmelidir.  

Özellikle bazı güzel, zengin veya tahsilli kadınların 
kocalarını küçük gördükleri, kocalarının kendilerine lâyık 
olmadığını düşünerek söz ve hareketleriyle onu küçümsedikleri 
gözlenmektedir.  

Sevgili yavrularım,  

Bu, kibirden başka bir şey değildir. Unutmayınız, kibriya 
(büyüklük) Allah'a mahsustur. Allahü Tealâ kibir edenleri 
küçültür, tevazu edenleri yüceltir. Allah (c.c.) yanında insanların 
değerleri takva ile ölçülür. Allahü Tealâ, insanların suretlerine, 
güzelliklerine, çirkinliklerine bakmaz. Onların kalblerine bakar. 
Ve insanlar kalblerindeki Allah korkusu ve Allah sevgisinin 
miktarı oranında Rabbi önünde değer kazanırlar veya küçülürler.  

Diğer yandan erkeğin kadına üstün kılınması, ilahi bir 
takdirdir. Allahü Tealâ, Kuran-ı kerimde;  

"Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler 
üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir 
derece üstünlüğe sahiptir.” [Bekara, 228]  

"Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir. Çünkü Allahü Tealâ, 
bazı kullarını bazısından üstün yaratmıştır.” [Nisa, 34]  

buyruluyor. Hal böyle iken Allahü Tealâ'nın hükmüne razı 
olmayıp hâlâ kocasına üstünlük davasında olmak ne kendini 
bilmezliktir!..  
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 Kocasını hizmetçi gibi görmemeli   

Bir kadın çok mecbur kalmadıkça kendisinin yapması 
gereken ev işlerinde kocasından yardım istememeli, hele hele 
kocasını bir hizmetçi gibi çalıştırma gayreti içinde olmama-
lıdır. Eğer gerçekten çok sıkışık bir durumda ise veya kendi gücü 
ile başaramayacağı işler varsa, ancak o zaman, kocasından 
yardım istemelidir.  

Son zamanlarda bazı çalışan kadınların kendi iş hayatlarının 
yoruculuğunu bahane ederek kocalarını bir hizmetçi gibi 
çalıştırdıkları, sonra da, bununla, kadın meclislerinde öğündük-
lerini işitiyoruz. Bir kadının kocasının kendisine beslediği 
sevgiyi, merhamet duygularını ve iyi niyetini böylesine istismar 
etmesi, şüphesiz samimiyet, dürüstlük ve iyi niyetle bağdaşma-
yan bir ihanet olup edep sahibi bir kadına yakışmayan bir 
davranıştır. Bunların kocaları, hanımlarının bu istismarını 
öğrense, herhalde bir daha ömür boyu onlara en ufak bir yardım 
yapmaz. Hangi koca hanımı tarafından bir hizmetçi olarak 
görülmek ister? Annelerinin hizmetçi olarak gördüğü bir babaya 
evlâtlar saygı gösterir mi?  

Eskiden kadınlar kocalarından "efendim" diyerek söz ederler 
ve her vesile ile kocalarının rızalarını kazanmaya çalışırlardı. 
Kocaları da onlara o kadar sevgi dolu ve şefkatli davranırlardı. 
Bir de şimdiki hanımların kocalarını nasıl gördüklerine bakınız! 
Ne günlere kaldık ya Rabbi? Ondan sonra da birbirlerine saygı ve 
muhabbetleri olmadığı için üç gün sonra boşanıyorlar.  
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Kocasına itaatsizliğin cezası   

Sevgili yavrularım,  

Bir kadın kocasıyla üstünlük yarışı içinde olmamalıdır. 
Karı ve koca, bir elmanın birbirini tamamlayan iki yarısı 
gibidir. İkisi arasındaki üstünlük, izafidir. Allahü Tealâ, kocayı 
üstün tutarak kadını ona tabi kılmış ve itaati emretmiştir. Kadın 
kocasının meşru isteklerini yerine getirerek ona itaat eder, 
koca da ona merhamet ve şefkat gösterirse, her ikisi de 
Allahü Tealâ’nın rızasını kazanırlar; ve Rabbi'l-alemin, 
onların kalblerinde, nefsin arzularından daha farklı ilâhi bir 
muhabbetin doğmasına yardım eder; evlâtlarını da onlara 
itaatli kılar.  

Aksine kadın, kocasının rıfk (acıma) ve hilm (yumuşaklık) 
sahibi olmasını fırsat bilerek ve onun hoşgörüsünü kötüye 
kullanarak kocasına karşı itaatsizlik yaparsa, Allahü Tealâ ona, 
kendisinden daha edepsiz ve itaatsiz evlâtlar ihsan eder. Bu söz, 
ebeveynine karşı itaatsiz olan çocuklar için de geçerlidir.  

Edep sahibi bir kadın, kocasına karşı yumuşak başlı ve 
itaatli, evlâtlarına karşı müşfik ve emredici olmalıdır. Bir 
başka ifade ile kocasına tabi, evlâtlarına egemen olmalıdır. 
Bunun aksi olur, kocasına karşı egemen ve evlâtlarına itaatli 
olursa, çocuklarda henüz nefis terbiyesine dayalı bir olgunluk 
gelişmediğinden, onların en süfli nefsanî isteklerini ve bitip 
tükenmek bilmeyen heva ve arzularını yerine getirmek, onların 
adeta kulu kölesi olmak zorunda kalır. Bunlar yerine 
getirilmeyince de, onların edepsizlik ve hakaretlerine maruz 
kalır. Unutmayınız kaynağının nefsten alan her iş, insanları 
daima şerre ve sıkıntıya sürükler.  
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Kadınlarımızın edebi, milletimizin geleceğidir   

Sevgili yavrularım, kadınlarımızın edebi üzerinde bu kadar 
çok duruşumun sebebi, onların sahip oldukları güzel ahlâkın 
doğrudan yavrularımıza yansımasıdır. Çocuklar her şeyi taklit 
ederek öğrenirler. Onlar, her davranışlarında, en yakınlarındaki 
büyükleri örnek alırlar. Çocuk sahibi olup onları yetiştirme 
durumunda kaldığınızda bunu çok açık bir biçimde görürsünüz. 
Her davranışınızı taklit ederler. Tam olarak taklit edebilmek için 
de tekrar tekrar sizin hareketlerinizi gözlerler. Siz çok kere 
onların bu gözlemlerinin farkında bile olmazsınız. Ne zaman ki 
sizin hareketinizin o gözden kaçan en küçük ayrıntılarını biraz da 
abartıp karikatürize ederek ortaya koyarlar, ne kadar iyi 
gözlendiğinizin, ancak, o zaman farkına varırsınız. Çok kere 
onların bu taklitleri çok hoşumuza gittiğinden onları bir güldürü 
filmi seyreder gibi seyrederiz.  

Onun için çocuklarını iyi terbiye edip güzel ahlâk sahibi 
yapmak isteyen ana baba, önce, kendilerini iyi bir şekilde 
terbiye edip güzel ahlâk sahibi olmaya çalışmalıdırlar. Zaten 
başkaca özel bir eğitim vermelerine de gerek yoktur. Çocuklar 
kendiliğinden güzel ahlâk sahibi olurlar.  

Ev hanımının çocuklara daha yakın olması sebebiyle 
çocuklar üzerindeki etkisi daha çoktur. Bunun için kadınları-
mızın edep ve güzel ahlâk sahibi olmaları, aynı zamanda 
yavrularımızın da edep ve güzel ahlâk sahibi olmaları 
demektir. Bu da, büyük milletimizin geleceğinin, değerli 
kadınlarımızın ellerinde şekilleneceği anlamına gelir.  
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 İtaat, her türlü olgunluğun başlangıcıdır   

Sevgili yavrularım,  

Kadınların Beylerine itaatli olmaları konusu üzerinde bu 
kadar ısrarla durunca, kim bilir belki de zihinlerinize “Biz 
kocalarımızın esiri miyiz?” gibi bir düşünce gelmiştir. Hayır, 
elbette hayır!.. İslâm dini hak dinidir. Bu dinde hiç kimsenin 
kimseye zulmetmesi helâl değildir. Ben sizlere sırat-ı 
müstakim üzere bulunmanızı tavsiye ediyorum. Bu yol, doğru 
yoldur; hak ve hakikat yoludur. Rabbimizin bize emrettiği, 
peygamberimizin yaşadığı yol, hiç insanları sıkıntıya sokan bir 
yol olur mu? İnsanları asıl sıkıntıya sokan şey, onların nefislerine 
uymaları, nefislerinin arzularına göre hareket etmeleridir.  

Sevgili yavrularım, daha önceki bölümleri dikkatlice okudu 
iseniz elbette anlamışsınızdır ki her türlü olgunluğun temeli, 
kendini bilmek, nefsini tanımak, nefsinin bitip tükenmek 
bilmeyen isteklerini bir yana bırakıp Rabbinin isteklerine tabi 
olmak, kısaca kendi canının istediğine göre değil, Allahü 
Tealâ'nın arzu ettiğine göre yaşamaktır. Bu da ancak ve 
ancak nefsini terbiye etmekle, yani nefsinin yapmak 
istediklerini yapmayıp, yapmak istemediklerini yapmakla (yani 
riyazet ve mücahede ile) sağlanır. İşte böyle bir nefis eğitiminin 
başlangıç noktası, itaat etmeyi öğrenmektir.  

Edebin aslı itaat ve teslimiyettir, sevgili yavrularım. Edep, 
isyan etmek ve karşı gelmek elinde iken, kişinin, kendi rızası 
ile, kendi nefsinin arzu, istek ve heveslerinden vaz geçerek 
karşısındakinin isteklerine tabi olmasıdır. Bu da nefis 
kontrolünün esasıdır.  

İtaat etmek demek, kendi nefsinin isteklerini yapmayıp, itaat 
edilen kişinin isteklerini yapmak demektir. Bu da şüphesiz nefse 
çok ağır gelen bir şeydir. Çünkü insanın nefsi isyankârdır, 
başkaldırıcıdır, hiç kimsenin boyunduruğu altına girmek istemez. 
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Onun için başkalarına itaat etmek insana çok zor ve ağır gelir. Bu 
her babayiğidin yapabileceği bir iş değildir. Fakat bunun 
meyveleri çok tatlıdır. Zorla yapılan bu iş sayesinde, yani “itaat” 
sayesinde, insan “olgunlaşma” yoluna ilk adımı atmış olur.  

Bakınız bizim köylerimizde, askerlik yapmayanla evlenme-
yeni hiç adam yerine koymazlar. Hatta okuyup bir mühendis 
veya doktor olsa bile. Neden? Çünkü bu iki kurum, yani askerlik 
ve evlenme, insanı olgunlaşma yoluna sokan en önemli 
kurumlardır. İnsan ancak askerlik yaptığı ve evlendiği zaman, 
başkalarına itaat etmesini, başkalarının isteklerini dikkate 
almasını, kendi isteklerinden vazgeçip başkalarının isteklerine 
göre hareket etmesini öğrenir. Yalnız kendine değil, başkalarına 
da önem vermeye başlar. Kısaca insan kıymeti bilmeye başlar. 
Yani olgunlaşır.  

Sevgili yavrularım, işte bir kadına da kocasına itaat etmesi 
şüphesiz çok zor gelen bir iştir. Hele kocası biraz da edepsiz bir 
insan olup onun bu itaatini istismar eden biri olursa bu daha da 
zor olur. Ama bu “itaat”, ona, kısa sürede “olgunlaşma” 
yolunun kapılarını sonuna kadar açar. Çünkü kocasına itaat 
etmeyi, yani kendi nefsinin isteklerini bir yana bırakıp kocasının 
isteklerine tabi olmayı öğrenince, artık o kadına, kendi 
isteklerini bir yana bırakıp Rabbinin isteklerine tabi olmak o 
kadar zor gelmez. Bunu daha kolay başarır. Bu ise dünya ve 
ahiret mutluluğunun esasıdır.  

İnsan en yakın büyüklerine karşı, itaat etmeyi öğrenemezse, 
ona Rabbine karşı tam bir itaat ve teslimiyet içinde olmak çok 
zor gelmez mi? Babasına karşı edepli ve itaatli olmayan bir evlât, 
babası için en küçük bir hevesini terk edemeyen, babası için en 
küçük bir keyfinden vaz geçemeyen, buna kendisini alıştırmamış 
bir evlât, hiç Rabbi için onca sıkıntılara kolayca katlanabilir, 
O’nun her emrini kolayca yerine getirebilir, O’nun için her şeyi 
yapabilir mi?  
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     Evlâda yapılabilecek en büyük kötülük!...   

Sevgili yavrularım, işte o sebeple, bir ana babanın 
evlâtlarına yapabilecekleri en büyük kötülük, onların her 
isteklerini yaparak onları nefislerinin esiri haline getirmek, 
kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, nefis odaklı, 
bencil ve hodbin bir insan olarak yetiştirmektir. Çoğu 
anneler, çocuklarının her istediğini yapmayı, şefkat ve 
merhametin bir gereği sanmaktadırlar. Bunlar evlâtlarının hem 
dünyalarını hem de ahiretlerini mahvettiklerinin farkında bile 
değillerdir. Bu çocuklar bunun sıkıntısını daha sonra hayatta çok 
çekerler.  

     Aile bir sorumluluklar kurumudur...   

Sevgili yavrularım, evlilik şüphesiz bir sorumluluklar 
kurumudur. Bu kurumda hem kadının hem de erkeğin kendine 
özel sorumlulukları vardır. Erkeğin sorumluluğu daha büyüktür. 
Çünkü o aile reisi olarak bütün bir ailenin yükümlülüğünü 
taşımaktadır. Kadının itaatli olması, çocukların da itaatli 
olmalarına sebep olarak erkeğin sorumluluklarını daha kolay 
bir şekilde yerine getirmesine, dolayısıyla aile içinde huzur ve 
mutluluğun hakim olmasına sebep olur. Kadın itaatsiz ve 
edepsiz olursa, çocuklar da itaatsiz ve edepsiz olurlar. Aile içinde 
hiyerarşik düzen bozulur. Herkesin kendi istediğini yaptığı, 
herkesin kendi istediğince yaşadığı karmakarışık, anarşik bir 
ortam ortaya çıkar. Görünüşte herkes kendi istediğince 
yaşıyormuş gibi görünür ama gerçekte herkes huzursuzdur bu 
ortamda. Çünkü herkesin nefsine uyduğu ortamlarda, istek ve 
çıkar çatışmalarının önünü almak mümkün değildir.  

     Aile içinde erkeğin edebi   

Aile içinde erkeğin edebi, başta hanımı olmak üzere bütün 
aile bireylerine müşfik ve merhametli davranmaktır. Müşfik 
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ve merhametli olmak demek, onların dünya ve ahiret 
mutluluklarını sağlamak, onları ebedi cehennem ateşinden 
korumak demektir. Bu da onları Allah (c.c.)’ın yasakladığı 
işlerden uzak tutup Allah (c.c.)’ın buyurduğu şeyleri onlara 
emretmekle, yani bir başka anlatımla, onları sırat-ı 
müstakim üzere bulundurmakla sağlanır.  

Bunun için erkek, önce kendisini çok iyi yetiştirmeli, olgun 
bir insan olmaya çalışmalı, sonra da elinden geldiği kadar aile 
bireylerine bilmediklerini öğretmeli, kendi bilmediği konularda 
başkalarından veya başka kaynaklardan öğrenmelerine yardımcı 
olmalıdır. Çünkü aile başkanının ilk görevi, aile bireylerine 
İslâm’ı öğretmektir.  

Aile başkanının, her gün, günün uygun bir zamanında, bütün 
aile bireylerini bir araya toplayarak onlara birkaç hadis-i şerif 
okuması, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin örnek hayatını onlara 
öğretmek bakımından çok büyük faydalar sağlayacaktır. Anne de 
bu konuda babaya yardımcı olmalıdır.  

 

Hidayet Allah (c.c.)’tandır...   

İslâm’ı öğretiyorum diye hiç kimseye zulm etmemelidir. 
Zulüm haramdır. Hidayet Allahü Tealâ’ya mahsustur. Bizler 
sadece birer vesileyiz. Allahü Tealâ’nın hidayete erdirmediği bir 
kişiyi, hiç kimse hidayete erdiremez. Bakınız bazı peygamber 
efendilerimizin, en yakınlarına bile yardımcı olamadığı birçok 
durumları kitaplarda okumadınız mı? Onların peygamber 
oldukları halde başaramadıkları bir şeyi biz nasıl başarabiliriz. 
Bizim görevimiz yalnız tebliğdir. Yani İslâm’ı duyurmak, 
bildirmek, öğretmektir. Onlara dinlerini en iyi şekilde öğrenip 
yaşamaları için gerekli imkân ve fırsatları hazırlamaktır. Gerisi 
Allah (c.c.)‘a kalmış bir şeydir.  
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Bir yandan tebliğ görevi yapılırken diğer yandan da onların 
sırat-ı müstakim üzere bulunmaları için çok "dua" 
edilmelidir.  

Erkek, ister dinî konularda olsun isterse başka konularda, 
“Ben ailenin reisiyim, istediğimi yaparım” havasına girip 
kimseye zulm etmemelidir. Hangi sebeple olursa olsun, hiç 
kimsenin kimseye zulm etmesi helâl değildir. Mazlumun ahı 
yerde kalmaz!...  

     

 Hayat arkadaşını üzmemelidir   

Hele hanımını, hayat arkadaşını hiç üzmemelidir. Küçük 
sebeplerle onu kırmamalıdır. Onun kendi üzerinde birçok 
hakkı olduğunu unutmamalıdır. Onun sıkıntılarını kendi 
sıkıntıları bilmelidir. Yorgun olmadığı zamanlarda, ev işlerinde 
ona yardımcı olmaya çalışmalıdır. Onun kendisine yaptığı 
hizmetleri, onun bir görevi olarak değil, kendisine yapılmış bir 
lûtuf ve ihsan olarak algılamalıdır. Elinden geldiğince kendi 
işlerini kendisi görmeye çalışarak hanımının ve çocuklarının 
hakkını üzerine geçirmemeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde:  

"İman yönünden en üstün mümin, hanımına, en iyi 
davranandır." [Tirmizi]  

"Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü Tealâ'nın size 
emanetidir. Allah’ın emanetine yumuşak olun, iyilik edin!" 
[Müslim]  

"Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel 
olanı, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır." [Tirmizi]  
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"Bir mümin, hanımına kızmasın! Kötü huyu varsa, iyi huyu 
da olur." [Müslim]  

"Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları 
kabul olmaz." [Mürşid-ün-nisa]  

"Haksız olarak hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben 
olurum. Hanımını döven, Allah ve Resulüne asi olur." 
[R.Nasıhin]  

"Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat 
etmiş sevabı yazılır." [R. Nasıhin]  

buyruldu.  

 
     Hanımı huysuz ise...   

Eğer hanımı huysuz ve edepten yoksun biri ise, haddi çok 
aşmadığı sürece, onun huysuzluklarını sabır ve tevekkül ile 
karşılamalıdır. Hadis-i şerifte:  

"Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belâlara 
sabreden Hazret-i Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur." [İ.Gazali] 
buyruldu.  

Onun kötü ve uygunsuz sözlerine cevap vermeye 
kalkışmamalıdır. Çünkü sözünü cevaplamak, edepsiz insanın 
edepsizliğini artırmaktan ve bir ağız dalaşına sebep olmaktan 
başka hiçbir işe yaramaz. En iyisi susmak ve oradan 
uzaklaşmaktır. Bana hayatta en zor işin ne olduğunu sorarsanız, 
huysuz bir insanla bir arada yaşamaktır, derim. Çünkü bu 
gerçekten çok büyük olgunluk gerektiren bir şeydir. Her 
babayiğidin harcı değildir.  



 250

     İnsanların huysuzluklarının sebebi   

İnsanların huysuzluklarının sebebi nefislerinin hevasına 
uymalarıdır. Olgunluk ise bunun tam zıddıdır: Yani nefsinin 
hevasına uymamaktır. İşte bu huysuz insanlar nefislerinin 
heves ve arzularına uyup sürekli onu doyurmaya çalıştıklarından 
ne istekleri ve ne de dünya telâşları hiç bitmez. Çünkü nefsin 
istekleri sonsuzdur. Dünyaları da verseniz nefsi doyuramazsınız. 
İşte bu tür huysuz insanlarla bir arada yaşamanın en büyük 
tehlikesi de, kendini farkında olmadan onların kaprislerine, 
heva ve isteklerine kaptırıp ahiretine zarar verecek şeyler 
yapmaktır. Onun için böyle huysuz, doyup tükenmek bilmeyen 
istekleri olan bir eşle yaşamak durumunda olan bir erkek veya bir 
kadın, sakın ola ki böyle bir oyuna gelmemeli, eşinin isteklerini 
yerine getireceğim diye Rabbinin razı olmayacağı şeyler 
yapmamalıdır.  

Ahiretine zarar vermeden evliliğini sürdürebilirse, aslında 
bu tür huysuz bir eşle yaşamak onun için bir nimet olur. 
Çünkü bunlarla yaşamak, gerçekten insanda “sabır” gibi çok 
güzel bir hasletin gelişmesine ve kısa sürede kişinin 
olgunlaşmasına vesile olur. Fakat şüphesiz insanın saliha ve 
olgun bir eşe sahip olması, insanın dünyasının da ahiretinin de 
ihyasına sebep olan ve herkese nasip olmayan çok büyük bir 
mutluluktur. Hadis-i şerifte:  

"Saliha bir hanım, iyi bir binek, geniş ve rahat ev mutluluğa 
sebeptir. Huysuz kadın, kötü binek, dar ve sıkıntılı ev de 
bedbahtlığa sebeptir." [Ebu Davud] buyruldu.  

 
     Edepsizlik muhakkak cezalandırılır   

Sevgili yavrularım, ben edepsizlik yapıp da bu edepsizliği 
Rabbi tarafından cezalandırılmamış kimse hatırlamıyorum. 
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Unutmayınız, siz Rabbinize, ve O'na daha yakın olan büyük-
lerinize ne kadar itaatli olursanız, Rabbiniz de size, o kadar, sizi 
sayan küçükler ihsan eder. Siz, Rabbinizden ne kadar korkar 
iseniz, herkes de sizden o kadar korkar. Siz Rabbinizi ne kadar 
severseniz, herkes de sizi o kadar sever. Siz Rabbinize ne kadar 
yakın olursanız, herkes de size o kadar yakın ve sevecen olur.  

 
     Edep, nezaket ve incelik demektir   

Edep, nezaket demektir. Kadın olsun, erkek olsun edep 
sahibi bir insan gayet nazik ve görgülü olmalı, yüksek sesle 
konuşmamalı, yolda ne çok hızlı ne de çok yavaş yürüme-
melidir. Lokman sure-i celilesinde Hz. Lokmanın evlâdına,  

"Yürüyüşünde tutumlu ol, sesini de kıs. Çünkü seslerin en 
çirkini, eşeklerin sesidir." [Lokman, 19]  

diye öğüt verdiği anlatılmaktadır.  

Bir iki kişinin ancak geçebileceği dar bir geçit veya kapı 
aralığı gibi yerlerde karşılaşıldığında geriye ve yana çekilerek 
karşısındakine yol vermelidir. Hele karşıdan gelen büyüğümüzse, 
bu, artık vacip olur.  

     Büyüklerin  yanında   

Edep sahibi bir insan, büyüklerinin karşısına çıkacağı 
zaman, ya da büyüklerinin yanında bulunurken kendine çeki 
düzen vermeli, nefsinin isteklerinden ileri gelen keyfi ve 
uygunsuz hareketlerden kaçınmalıdır. Bizim gençlik 
yıllarımızda atalarının yanında bir babanın terbiye için çocuğunu 
azarlaması bile edebe aykırı bulunur, hoş karşılanmazdı. Edepli 
bir insan, büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atarak ya da 
ayaklarının uzatarak oturmamalı, yan gelip yatmamalı, 
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yellememeli, sigara içmemeli, şarkı türkü söylememeli, kısaca, 
nefsinin keyf, zevk, arzu ve heveslerini kontrol edemeyen 
ilkel bir insan durumuna düşmemelidir. Siz büyüklerinizin 
yanında ne kadar nefis kontrolü sağlarsanız, evlâtlarınız ve 
sizden ufaklar da daha küçük yaşlarında edep sahibi olmasını, 
nefislerini kontrol etmesini, yani kısaca, “insan” olmasını 
öğrenirler.  

Büyüklerimize karşı itaatli olmalı, onların ricalarını, emir 
kabul etmelidir. Bizden herhangi bir şey istedikleri vakit, onu 
savsaklamamalı ve ikinci bir kez daha söylenmesine fırsat 
vermeden yerine getirmeli ve onların hayır dualarını almaya 
çalışmalıdır. Bu hayır dualarla hayatının akışı değişmiş nice 
insan vardır. Hele hele dedelerimizin, ninelerimizin, 
ebeveynimizin, hasta, güçsüz ve ihtiyarların, misafirlerin, 
alim, olgun ve salih insanların dualarını almayı bir nimet 
bilmelidir.  

 
     Aile içinde diğer bazı edepler   

Aile içindeki fertlerin birbirleriyle ilişkileri yönünden bir 
edep de, aile içindeki kişilerin birbirlerine güvenmeleri ve 
birbirlerinin özel hayatlarına saygılı olmalarıdır. Şahıslara 
gelen mektup, paket, koli v.b. gibi şeyler, kendilerinin izni 
olmadan, onun büyüğü bile olunsa, kesinlikle açılmamalıdır. 
Bunu, bilhassa büyükler, hiç yapmamalılardır ki küçüklere örnek 
olsunlar. Küçükler de kendilerine ait böyle bir paketi açarken 
nezaketen büyüklerinden izin almalıdırlar.  

     Birbirinin malını izinsiz kullanmamalıdır   

Bir başka husus da, birbirlerinin mallarına izinsiz el 
uzatmamalarıdır. İslâm'da, ferdi mülkiyet söz konusudur. Bazı 
din büyükleri, bir kadının, kocasının cüzdanından izinsiz olarak 
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bir ekmek parası alması halinde bile, hırsızlık yaptığı için, büyük 
günaha gireceğini bildirmişlerdir. Sevgili yavrularım, böyle 
büyük bir günahtan kaçınmak için kocaların eşlerine, "İhtiyacın 
olduğunda benden izin almaksızın, cüzdanımdan her zaman 
ihtiyacın kadar para alabilirsin" veya "Benden izin almadan 
eşyalarımı kullanabilirsin" gibi sözlerle genel bir izin vermeleri 
uygun olur.  

Aile içinde veya çok samimi olduğumuz arkadaş grupları 
içinde, hele hele izinsiz almamıza razı olunmaması ihtimalinin de 
söz konusu olduğu durumlarda, birbirlerinin mallarını aradaki 
samimiyete güvenerek izinsiz alıp kullanmamalıdır. Hadis-i 
şerifte:  

"Bir müminin malını, onun rızası olmadan almak helal 
değildir." [Ebu Davud] buyruldu.  

 
     Toplu yaşanan yerlerde...   

Evde uymamız gereken edeplere, dışarıda da uymalıdır. 
Hatta buralarda bunlara uymaya daha fazla titizlik göstermelidir 
ki başkalarına iyi örnek olalım. Örnek olduklarımız da 
başkalarına örnek olurlar. Hepsinin sevabından bize de gelir. 
Böylece amel defterimizde kıyamete kadar devam edecek yeni 
bir sayfa açmış oluruz.  

Toplu taşıma araçlarında veya umuma ait kalabalık bekleme 
salonlarında ayakta kalan yaşlı, ihtiyar ve güçsüzlere, bazı 
organları eksik olduğu için hayatını sürdürmekte güçlük çeken 
engellilere, hamile ve çocuklu bayanlara, büyüklerimize yer 
vermeli ve bunun karşılığında bize teşekkür etmezlerse “yer 
verdim, bir teşekkür bile etmedi” diye düşünmemelidir. İyilik 
“Allah rızası” için yapılır. İyiliğin karşılığını da Allahü 
Tealâ’dan beklemelidir. Yaptığı iyiliğin karşılığını, iyilik 
yaptığı kişiden beklemek, o iyiliğin Allah rızası için değil de 
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kendi nefsimiz için yapıldığını gösterir. Bunun, yani bir işi 
nefsimiz için yapmanın, olgunlaşmamız önündeki en büyük 
engel olduğunu unutmayınız. Allahü Tealâ bizlere iyilik 
etmemizi ve iyilikte birbirimizle yardımlaşmamızı emrediyor.  

"İyilik etmekte, kötülüğü önlemekte birbirinizle yardımla-
şın!" [Maide, 2]  

Hadis-i şeriflerde de Rasulullah efendimiz;  

"Bir mümini sevindiren, beni sevindirmiş olur." [Ebuşşeyh]  

"Her iyilik sadakadır." [Tirmizi]  

"Mümin, yaptığı her işten sevap alır. Yoldaki bir şeyi 
kaldırsa, birisine yol tarif etse, sözünü anlatamayana yardım 
etse, birine keçisini sağarak yardım etse, sevap alır." [Ebu Ya’la]  

"İnsanların en iyisi, insanlara iyilik edendir. İnsanların en 
kötüsü, insanlara zarar veren, onları incitendir." [R. Nasıhin]  

"İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır." [Kudai]  

"Halkın efendisi onlara hizmet edendir." [Ebu Nuaym]  

"Hep iyilik eden, kötülük yapmaktan uzak duran kimseye 
müjdeler olsun!" [Buhari]  

"Din kardeşine yardım edenin yardımcısı, Allahü 
Tealâ'dır." [Müslim]  

"Yaşlılara saygı göstermek, Allahü Tealâ'ya tazimdendir." 
[Ebu Davud]  

buyurdu.  
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Allahü Tealâ, iyilik etmeyi yalnız sevdiği iyi kullarına nasip 
eder. Sevmediği kullarının kapısına dilenci bile göndermez. O 
sebeple, değerli yavrularım, iyilik etmek için önüne bir fırsat 
çıkmasını bir nimet bilmeli ve herkese iyilik etmeye çalışmalıdır.  

 
     Organlarımızın edepleri   

Kalbin edebi, küfürden ve kibirden uzak durmak, kin ve 
nefret beslememek, haset etmemek, kötü zanda bulunmamak, 
herkese muhabbetle yaklaşmaktır.  

Vücudun edebi, avret yerlerini açmamak ve her türlü haram 
işlerden uzak durmaktır.  

Elin edebi, başkalarının canlarına, ırz ve namuslarına, 
mallarına el uzatmamaktır. Daha da açık söylemek gerekirse 
adam öldürmemek, sarkıntılık yapmamak, kimsenin malını 
gasbetmemek, hırsızlık, yankesicilik, kap kaç, üçkağıtçılık gibi 
şeylerden, kumardan, rüşvetten, piyango, kazı-kazan gibi 
şeylerden uzak durmaktır.  

Ayakların edebi, haram işlere gitmemektir.  

Dilin edebi, küfür sözler ve yalan söylememek, gıybet 
etmemek, alaylı, insanları küçük düşürücü, aşağılayıcı, hor 
görücü veya suçlayıcı sözler söylememek, insanın ne dünyasına 
ve ne de ahiretine bir faydası olmayan boş ve gereksiz sözlerden 
sakınmak, hep hayır konuşmaktır.  

Gözün edebi, harama bakmamaktır.  

Kulağın edebi, gıybet ve dedikodu dinlememektir.  

Cinsel uzuvların edebi, zina yapmamaktır.  
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Ağzın ve boğazın edebi, haram lokma yememektir.  

 
     Ebu Osman Hiri hazretlerine göre edep   

Ebu Osman Hiri hazretlerine [3] göre:  

"Allahü Tealâ’ya karşı edep, O'ndan devamlı korku üzere 
bulunmaktır  

Resûlullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmaktır.  

Evliyaya karşı edep, onlara hürmet etmek, hizmetlerinde 
bulunmaktır.  

Çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlâk ile muamele 
etmektir.  

Arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara karşı güler yüzlü 
olmaktır.  

Cahillere karşı edep, onlara dua etmek ve merhamet 
göstermektir."  

 

     Edepsizliklerden uzak durmalı...   

Yavrularım,  

Her durumda, edepsizliğin her çeşidinden ve haram 
işlerden uzak olmalıdır. Zinaya yaklaşmamalıdır. Nefsinin arzu 
ve isteklerini, cinsel iştiyaklarını helâl yollardan, yani evlenerek 
nikâhlı eşi ile tatmin etmelidir. Gözünü ve gönlünü, bedeninin 
bütün organlarını haramdan uzak tutmadığı halde namaz kılanın, 
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oruç tutanın hali; tıpkı bir yıl boyunca durmadan çalışıp 
çabalayıp hububat üreten, fakat tam mahsulü hasat olumu 
dönemine gelince bir kibrit çalarak bütün ürününü yakan bir 
çiftçinin haline benzer. Haram işleyenlerin, yaptığı ibadetlerin 
sevapları yok olur gider.  

Sizler, edep ve güzel ahlâk sahibi olunuz ve haram işlerden 
uzak durunuz ki böyle ürettiği mahsulü yok eden akılsız 
çiftçilerin durumuna düşmeyiniz.  

 

Eğer bir edepsizle karşılaşırsanız!   

Sevgili yavrularım,  

Olur ya, eğer bir edepsizle karşılaşır ve size karşı 
yakışıksız sözlerine muhatap olursanız sakın ola ki cevap 
vermeye kalkışmayınız. Aksi halde her sözünüze en az on söz 
ile cevap verecek, sizin onu edebe davet eden her hareketiniz, 
onun edepsizliğini ve şirretini artıracaktır. Bunların karşısında 
yapılacak en iyi şey, bunlara muhatap olmamak, sözlerine cevap 
vermemek, susmak ve hemen oradan uzaklaşmaktır.  

Dinsizin hakkından imansız geldiği gibi, edepsizin hakkından 
da ancak ondan daha edepsiz olan bir başkası gelir.  

Sevgili yavrularım,  

Edep konusu o kadar geniş bir konudur ki kitaplar dolusu 
yazılsa bitmez. Ben burada yalnız günlük hayatımızda sık 
karşılaştığımız için önemli gördüğüm bazı konulara değindim. 
Sizler yemek, misafirlik, davet, iş, yolculuk, ilim öğrenme ve 
öğretme, ticaret ve benzeri gibi birçok konulardaki edepleri 
ilmihal kitaplarından okuyup öğreniniz ve onlara elinizden 
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geldiğince uymaya çalışınız. Edebin bir müminin ziyneti ve hal 
güzelliği olduğunu hiçbir zaman unutmayınız.  

 

Edepte ihlâs...   

Sevgili yavrularım,  

"Edep", kişinin kendi rızası, kendi gönül hoşnutluğu ile 
kendi nefsinin isteklerinden (haramlardan) vaz geçip 
Rabbinin isteklerine (buyruk ve yasaklarına) uymasıdır. 
Ondan bundan korkup çekinerek, baba baskısı, koca korkusu ya 
da toplum ayıplar düşüncesi ile kendi nefsinin isteklerinden vaz 
geçip onları yapmamak, gerçek anlamda “edep” olmaz.  

Gerçi onun bunun baskısıyla haram işleri yapmamak da 
insanı günah işlemekten korur ise de, önemli olan, Rabbine 
olan bu teslimiyetin, kendi gönül hoşnutluğu ile ve kalben 
meydana gelmesidir. Kalbi, Yaratanına karşı isyan ve nifak 
içinde olan bir insanın, toplum baskısıyla, dış görünüş olarak 
Rabbine karşı teslimiyet içinde imiş gibi görünmesi, riyadan 
başka bir şey değildir. O hali oluşturan toplumsal baskı ortadan 
kalkınca da, böyle bir kişi, tekrar mânâsındaki eski haline döner.  

“Takva” (haramlardan uzak durma), “şükür” (nimetlere 
minnet duyma), “sabır” (sıkıntılara katlanma), “rıza” 
(Rabbinden her yönüyle hoşnut olma) ve “teslimiyet” (elinden 
geldiğince Rabbinin bütün buyruk ve yasaklarına uymaya 
çalışarak Rabbinden gelen her şeyi kabullenip O’na karşı tam bir 
teslimiyet içinde olma) gibi insanı olgun bir insan yapan bütün 
unsurlar, “edep”te toplanmıştır. Ancak bütün bunlar tam bir 
gönül hoşnutluğu ile yerine getirilmelidir ki kişide “tam bir 
olgunluk” hasıl olsun.  
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Onun için, sevgili yavrularım, her şeyi Allah rızası için 
yapmaya, bütün işlerinde olduğu gibi, sahip olduğu edebinde 
de samimi, yani "ihlâs" sahibi olmaya çalışmalıdır.  

Allah (c.c.), hepimizin ahlâkımızı güzelleştirsin, edebimizi 
artırsın, bizleri haya ehli kullarından eylesin.  

09.05.1999 00:30  

---------------------------  
[1] Tecrid-i Sarih Tercemesi, Cilt 12, s.119  
[2] ATEŞ, S., 1996. Yeni İslâm İlmihali, 5.Baskı, s.535. Gonca Yayınevi, Beyazsaray, 
No: 18-19, Beyazıt, İstanbul.  
[3] Der. Abdullah Yıldız. Ruh, işlediği günahları unutmaz. TG Hikmetler köşesi 
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Babamızın günlük duası 

Allahü Tealâ’nın izni ile sizlere yazmak isteğim ve olgun bir 
insan olmanıza yardımcı olacağını düşündüğüm tavsiye ve 
öğütleri, burada tamamlamış buluyorum. Rabbime hamdüsenalar 
olsun. Bu kitapta genel olarak insanın kainat içindeki yerini ve 
bizatihi insan'ı anlamanıza yardımcı olacak ve sizlerin olgun bir 
insan olmanızı sağlayacak, size dünya ve ahiret mutluluklarının 
kapısını açacak anahtar niteliğindeki genel bilgi, tavsiye ve 
öğütlerimi vermeye çalıştım. İnşaallah, Allah (c.c.) nasip ederse 
ayrıntılar daha sonra.  

Ancak burada kitabıma son noktayı koymadan önce 
sizlere bir de, bu garip ve güçsüz babanızın imkân ve fırsat 
bulduğu günlerde ve mümkünse her gün Rabbine arz etmeye 
çalıştığı dileklerinden oluşan "günlük duasını" buraya 
kaydederek sizlere armağan etmek istiyorum. Kim bilir böyle 
bir fırsat bundan sonra bir daha elime ya geçecek, ya 
geçmeyecek. Ben bu dua demetinin ihtiyaç duyduğum 
kısımlarını hulûs-i kalble her gün okumaya çalışırım. Ve bu 
dualar sayesinde Rabbimin birçok lûtuf ve ihsanlarına mazhar 
oldum. Allah (c.c.) sizleri de yararlandırsın. Kerem sahibi 
Rabbim, samimiyetle isteyenleri hiçbir zaman boş çevirmez.  

Bu duayı ezberleyerek, ihtiyaç duyduğunuz kısımlarını, 
mümkünse her gün sabah namazlarından sonra veya 
kendiniz için uygun olan bir zamanda, kalbinizi Rabbinize 
yönelterek, güçsüz ve aciz kulların boynu büküklüğü içinde 
okuyunuz. Duadan sonra da Allahü Tealâ’ya karşı tam bir 
teslimiyet içinde olunuz.  
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(Bir duanın kabul olması için imanın kusursuz olması, 
günahlardan ve özellikle haram lokmadan uzak durulması ve 
ibadetlerde gevşeklik gösterilmemesi gerekir. Bu nedenle önce 
ehl-i sünnet itikadını öğrenip imanını ona göre düzeltmeli, sonra 
helâli, haramı ve ticaret fıkhını öğrenip haram lokmadan ve 
haram işlerden uzak kalmaya çalışmalıdır. Bundan sonra da 
Allahü Tealâ’ya hulûs-i kalb ile dua etmelidir. Her duaya 
besmele ile, Allah (c.c.)'a hamd ederek ve Peygamberimiz 
(s.a.v.)'e salâvat getirilerek başlanmalı, salâvat ve hamd ile de 
bitirilmelidir. Allah (c.c.), hepimizi, duaları ind-i ilâhisinde kabul 
olunan salih kullarından eylesin! Amin.)  

 
     1. Tevbe ve istiğfar için   

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrrahmanirrrahim,  

Elhamdulillahi Rabbilalemin,Vessalâtü vesselâmü ala 
Resûlina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain  

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, 
ellezi lâilâhe illa hû, el-hayye'l-kayyume ve etûbü ileyh.  

Tevbe Ya Rabbi (3 defa)  

Ya Rabbe'l-alemin, bulûğa erdiğim andan şu ana kadar 
benden şirk, küfür, inkâr, isyan, nifak, fitne, zulüm, yalan, 
farkında olduğum olmadığım, gizli açık, büyük küçük her ne 
günah sadır oldu ise ben onların hepsine tevbe ettim. Nadim ve 
pişman oldum. Bir daha işlememeye azm ü cezm ü kast ettim. Ya 
Rabbi, günahlarımı bağışla ve bu aciz kulunu bir daha onlara 
döndürme!  

Tevbe Ya Rabbi, estağfirullah. Tevbe-i nasuh ile tevbeler 
olsun estağfirullah. Estağfirullah el-azim, el-kerim, ellezi lâ ilâhe 
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illa hû, el-hayye'l-kayyume ve etûbü ileyh; tevbete abdin zalimin 
linefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayaten ve lâ nuşura, 
ve es'eluhu't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu 
hüve't-tevvabu'r-rahim.  

 
    2. İmanımızı tazelemek için   

Amentü billahi ve bima cae min indillah, ala muradillahi 
mucmelen ve mufassala,  

Amentü bi rusulillahi ve bima cae min indi rusulillah, ala 
muradi rusulillahi mucmelen ve mufassala.  

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve'l-
yevmil ahıri ve bi'l-kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi Tealâ, 
vel ba'sü ba'de'l-mevt. Hakkun eşhedü en lâilâhe illallah ve 
eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resûluhü.  

Allahümme inni üridü en üceddidel imane (ven nikâha) 
tecdiden bikavli "Lâilâhe illallah, Muhammedur resûlullah."  

 
             3. Şirke ve küfre düşmemek için   

Allahümme, ya mukallibe'l-kulûb, sebbit kulûbena ala dinike. 
Allahümmahşurna fi zümreti's-salihin.  

Allahümme inni euzübike min en üşrike bike şey'en ene 
alemü, ve estağfirüke li ma lâalemü, inneke ente allamü'l-guyub. 
(3 defa)  

Allahümme inni euzü bike mine'ş-şirki ve'l-küfri ve'n-nifaki 
ve sui'l-ahlâk.  
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  4. Kendiniz, yakınlarınız ve bütün müminler için   

Ey yerin, göklerin ve bütün alemlerin yaratıcısı ve Rabbi olan 
Allah'ım!  

Ya hayyü ya kayyum, ve ya ze'l-celâl ve'l-ikram. Lâilâhe illa 
ente, sübhaneke, inni küntü mine'z-zalimin.  

Ya Rabbi! Sana inandım, sana yöneldim, sana güvendim, sana 
sığındım, sana tevekkel ve teslim oldum. Hayrı ve şerri senden 
bildim ve verdiğin her şeye razı oldum.  

Ya Rabbi! Bizleri, herhangi bir sıkıntı verdiğinde, o sıkıntıyı 
senden bilip kimselere şikâyetçi olmadan güzel bir sabırla 
sabreden; herhangi bir nimet verdiğinde, o nimeti senden bilip 
gurur, kibir ve gösterişe kapılmadan, daima şükür ve hamd eden 
kullarından eyle!  

ooo 

Ya Rabbi! Kendimi, aklımı, imanımı, ilmimi, irfanımı, 
sağlığımı, mallarımı ve bana bahşetmiş olduğun bütün 
nimetlerle, anamı, babamı, kardeşlerimi, eşimi, çocuklarımı, 
bütün akraba ü taallûkatımı, bütün komşularımı ve bütün 
müminleri sana emanet ettim, sana ısmarladım.  

Ya Rabbi! Bizlere, sonu küfür olmayan bir iman ver. 
Kalblerimizi, dinin üzere sabit kıl. Bizleri mümin olarak yaşat, 
mümin olarak öldür ve salih kulların arasında haşr eyle.  

Ya Rabbe'l-alemin! Bizleri, şirkten, küfürden, nifaktan, 
fitneden, inkâr ve isyandan, farkında olduğumuz ve olmadığımız, 
gizli açık, büyük küçük bütün günahlardan muhafaza buyur. 
Bizleri, yasakladığın bütün işlerden uzak durup buyurduklarını 
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yerine getiren mümin, alim, abid, muhlis, salih, adil, cömert, 
muhsin, takva ve vera sahibi zahid kulların arasına sok ve onlarla 
birlikte haşr eyle.  

 
  5. Dünya sıkıntılarından Allah'a sığınmak için   

Bizleri, her türlü dünya ve ahiret sıkıntılarından uzak tut! 
Bizlere, çekemeyeceğimiz yük yükleme! Bizlere, dayana-
mayacağımız acı ve ıstırap verme! Bizleri, bu dünyanın her türlü 
kötülüklerinden, kazalardan, belâlardan, hastalıklardan, 
musibetlerden, yangın, sel, deprem, fırtına felâketlerinden ve 
akla hayale gelmedik bütün afetlerden muhafaza buyur!  

ooo 

Kâfirlerin, münafıkların, zalimlerin, fasıkların şerrinden; 
katillerin, canilerin, zanilerin, terörist ve anarşistlerin şerrinden; 
hainlerin, hırsızların, gaspçıların, yankesicilerin, kapkaççıların 
şerrinden; müfterilerin, yalancıların, dolandırıcıların, hilekârların, 
sahtekârların şerrinden; rüşvetçilerin, faizcilerin, kumarbazların, 
sarhoşların şerrinden; kindarların, hasetçilerin ve diğer bütün 
şerir kullarının şerrinden bizleri koru!  

Ya Rabbi! Kalblerimize vesvese verdiğinde iblisin şerrinden, 
haram işlere ve günaha sürüklediklerinde kötü arkadaşların ve 
kötü yayınların şerrinden, ve heveslerine uyduğunda 
nefislerimizin şerrinden sana sığınırız. Bizleri bir an dahi olsa 
nefislerimizin ve iblisin eline bırakma, ya Rabbi!  

 
   6. Hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm için   

Ya Rabbi! Bizleri, daima, bizden daha hayırlı insanlarla bir 
arada bulundur!  
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Dünyada ve ahirette, bizlere hayır ve iyilikler ihsan eyle!  

Bizlere, hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm ver. Hepimize 
oruçlu ve namazda iken şehit olarak ölmek nasip eyle! 
Ölümlerimizi bize mübarek kıl!  

Ölüm hastalığımızda yataklara düşüp aylarca, yıllarca ellere 
baktırma ya Rabbi! Üç gün yatak, dördüncü gün toprak nasip 
eyle! Ruhlarımızı en güzel havalarda, en mübarek zamanlarda, 
sana ve kullarına olan borçlarımızı ödemiş ve af ve mağfiretine 
mazhar olmuş bulunduğumuz bir halde al.  

Son nefeslerimizde iman ve Kur’an nasip et! Sekeratü'l-
mevtimizi asan eyle! Ölüm anının şiddetinden ve o anda şeytan 
aleyhü'l-lânenin tuzağına düşmekten bizleri muhafaza buyur.  

    

7. Ahiret sıkıntılarından uzak olmak için   

Kabir azaplarından, kıyamet sıkıntılarından, mahşer gününün 
ve hesap anının sıkıntılarından sana sığınırız.  

Ya Rabbi! Kimsenin kimseye yardım edemediği, ana babanın 
evlâdından kardeşin kardeşinden kaçtığı o günde, bizleri, 
kabirlerinden Rabbini hatırlayarak kalkan, yolları iman nuruyla 
aydınlanmış, hesap defterleri ön veya sağ taraflarından verilmiş, 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin sancağı 
altında toplanarak O'nun şefaatlerine mazhar olmuş, hesabı çok 
kolay görülüp sıratı yel gibi geçmiş olan salih kullarından eyle! 
Bizleri cehennem azaplarından uzak tut! Bizleri firdevs 
cennetlerine koy ve orada her an cemaline rüyet eden mutlu 
kullarından eyle!  
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8. Yavrularımız için   

Ya Rabbi! Bizleri, nimetlerin en güzeli olan İslam'la 
şereflendirdin. Sana sonsuz hamdüsenalar ediyoruz. Ve bundan 
sonrası için de senden hayırlı bir ömür, hayırlı mallar ve hayırlı 
evlâtlar diliyoruz. Zürriyetimizden ebediyete kadar iman, ilim ve 
takva ehli hayırlı insanlar ortaya çıkar. Yavrularımızı güzel ahlâk 
ve fazilet sahibi, analarına babalarına itaatli, dinine, devletine, 
milletine yararlı insanlar eyle!  

 
    

9. Devletimiz ve devlet adamlarımız için   

Ümmetimize, milletimize, devletimize zeval verme! 
Devletimizi hem bilim ve teknoloji, hem ekonomik ve siyasi 
yönden güçlendir! Devlet adamlarımızı iman, ilim ve takva ehli, 
insâf ve merhamet sahibi, dürüst, adil, her hususta önce dinini ve 
milletin hukukunu gözeten kullar eyle! Onların dinimiz, 
imanımız, devletimiz ve milletimiz hakkında hayırlı kararlar alıp 
uygulamalarını nasip eyle!  

 

10. Ordularımız ve güvenlik güçlerimiz için   

Ordularımızı ve güvenlik güçlerimizi iman, ilim ve takva ehli, 
yiğit insanlara teslim eyle! Bu kurumlarımızı imansız ve zalim 
insanların eline bırakma, ya Rabbi! Ordularımızı ve güvenlik 
güçlerimizi, karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde 
mansur ve muzaffer eyle! İç ve dış düşmanlarımızın hile ve 
desiselerini boşa çıkar. Onları, kahhar isminle kahr eyle! Onlara 
karşı bizlere yardım et!  
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    11. Din kardeşlerimiz için   

Darda, bunda, sıkıntıda olan din kardeşlerimize yardım et! 
Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ver! Borçlularımıza 
borçlarını kolaylıkla ödemek nasip eyle! Evi barkı, sığınacak yeri 
olmayanlara başlarını sokacakları mutlu bir yuva; yiyecek, 
içecek, giyeceği olmayanlara bu ihtiyaçlarını giderecekleri çeşitli 
imkânlar ihsan eyle! İşsiz ve parasız kalmış din kardeşlerimize 
geçimlerini sağlayacak helâl kazanç kapıları aç! Müslüman iş 
adamlarımızın, tüccarlarımızın, sanayicilerimizin, yetiştiricileri-
mizin, işçi ve memurlarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın işlerini 
başarılı kıl, kazançlarını helâlinden ve bol eyle! Zor durumda 
olanlara bir çıkış ve kurtuluş kapısı aç! Karada, havada, denizde 
yolculuk yapan din kardeşlerimize selâmetler ihsan eyle!  

Ya Rabbi! Hepimize hayırlı işlerimizde destek, şerli ve kötü 
işlerimizde köstek ve engel ol! Toplumumuzdaki münafık, 
inkârcı, çıkarcı, fasık, zalim, şerli ve kötü insanlara fırsat verme! 
Bunlara karşı dürüst devlet adamlarımıza ve dürüst 
hakimlerimize yardım et! Toplumumuzun dirlik ve düzenliğini 
bozma, Ya Rabbi!  

Dualarımızı ind-i ilâhinde ve dergâhı ulûhiyetinde kabul ve 
karin eyle, ya Rabbi!  

 
 12. Sevaplarımızı bütün din kardeşlerimize bağışlamak için   

Ya Rabbi! Şu ana kadar yaptığım ve ind-i ilâhinde kabul 
görmüş bütün iyilik, ihsan, ibadet, taat, zikir, kıraat ve duaların 
sevaplarını, başta sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa 
(s.a.v.), âli ve ashabının aziz ruhları olmak üzere, dünya 
kurulduğundan bu yana gelip geçmiş bütün peygamberan-ı 
izamın, bütün evliya, alim ve salih kullarının, bütün 
şehitlerimizin, bütün akraba ü taallûkatımın, ölmüş ve halen 
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yaşamakta olan bütün din kardeşlerimin ruhlarına hediye 
eyledim. Onlara ulaştır ve ruhlarını haberdar eyle, ya Rabbi!  

Es-salâtü ve's-selâmü aleyke ya Resulallah,  

Es-salâtü ve's-selâmü aleyke ya Habiballah,  

Es-salâtü ve's-selâmü aleyke ya seyyide'l-evveline ve'l-ahirin, 
ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ve ala cemiı'l-enbiya-i ve'l-
mürselin. Ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-alemin.  

Tekabbel minna bir hürmeti'l-Fatiha. (Fatiha okunur.)  

03.07.1999 19:44  

 

---------------------------------------  

Dikkat!  

Sevgili yavrularım,  

Bildiğiniz gibi, Arap dilindeki bazı seslerin Latin alfabesinde 
tam karşılıkları yoktur ve Arapça duaları Latin harfleriyle onların 
mahreçlerine uygun şekilde yazmak mümkün değildir. Bu 
sebeple lûtfen burada verilen Arapça duaların orijinal metinlerini 
bularak duaları oradaki telâffuzlarına uygun şekilde okumaya 
çalışınız.  
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Bazı güzel dualar 

Sevgili yavrularım,  

Şimdi de çoğu Peygamberimiz (s.a.v.)'den gelen günlük 
olarak okuyabileceğiniz bazı duaları vermek istiyorum.  

1. Sabah akşam 3 defa,  

"Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şey'ün fi'l-erdı ve lâ 
fi's-semai ve hüve's-semiul alim."  

okuyan, her türlü belâ ve zararlardan emin olur.  

2. Evden çıkarken, 

"Bismillah, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billah."  

diyen, Rabbine tevekkel olur, tehlikelerden korunur ve şeytan 
ondan uzaklaşır.  

3. Sabah akşam 7 defa,  

"Hasbiyallahü, lâilâhe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve 
Rabbü'l-arşi'l-azim."  

 

okuyup sonunda 
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"Hasbünallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevlâ ve ni'men 
nasir, ğufraneke Rabbena ve ileykel masir."  

diyenin dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.  

4. Bir kimse sabah akşam  

100 defa "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o 
gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.  

5. Sabah akşam 7 defa,  

"Allahümme ecirni mine'n-nar."  

okuyup sonunda 

"Dareke dar el-karari, bilûtfike ve keremike ya azizü ya 
gaffar. Harrim hazihi'l-vücühe ale'n-nar bi hurmeti habibike 
ve nebiyyike'l-muhtar.  

diyen cehennemden korunur.  

6. Sabah akşam 25 defa,  

"Allahümme barikli fi'l-mevt ve fi ma ba'de'l-mevt."  

okuyan şehit olarak ölür.  

7. Namazlardan sonra,  

"Rabbena, atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti 
haseneten ve kına azabe'n-nar."  

okuyan dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşur.  
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"Rabbenağfirli ve li valideyye ve li'l-müminine yevme 
yekumü'l-hisab.  

okuyan ana babasına ve müminlere mağfiret dileyerek onla-ra 
karşı olan şükrünü eda etmiş olur.  

Allahümme inni es'elüke's-sıhhate, ve'l-afiyete, ve'l-
emanete, ve hüsne'l-hulkı, ve'r-rızae bi'l-kaderi.  

okuyan sağlık, emniyet ve güzel ahlâka kavuşur.  

8. Günde 100 defa,  

"Lâilâhe illallah"  

diyen kimsenin, kıyamette yüzü ay gibi parlar.  

9. Sabah akşam 10 defa,  

"Lâilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh, lehü'l-mülkü ve 
lehü'l-hamdü, yuhyi ve yümit, ve hüve hayyün la yemüt, ve 
hüve ala külli şey'in kadir."  

okuyan kimse, kötülüklerden korunur.  

10. Bir yere geldiğinde,  

"Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka"  

okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.  

 

11. Sabah akşam,  
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3 defa "Euzü billahi's-semiı'l-alimi mine'ş-şeytanir-racim" 
diyerek "Haşr suresinin son üç ayeti" ni okuyana, 70 bin melek 
dua eder. O gün ve o gece ölürse şehit olur.  

12. Gece,  

"Amenerrasülü" yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki 
ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı 
verilir.  

13. Akşam,  

"Tebareke" yi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her 
gece Tebareke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba 
kavuşur.  

14. Gece yatarken,  

Her defasında besmele çekerek 3 defa "İhlâs" suresini okuyan 
Kur'an-ı kerimi; 1 defa "Sübhanallahi ve'l-hamdü-lillahi ve 
lâilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billahil aliyyilazim" okuyan Allahü Tealâ'yı; "Allahümme salli 
ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiı'l-enbiya-i ve'l-
mürselin" okuyan Peygamberimiz (s.a.v.)'i ve diğer bütün 
peygamberleri; "Allahümmağfirli ve li'l-mümini-ne ve'l-
müminat ve'l-müslimine ve'l-müslimat" okuyan da bütün 
müminleri sevindirmiş olur.  

15. Gece yatarken okunacak diğer bazı dualar: 

"Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe 
illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin 
günahları, deniz köpüğü kadar da olsa da, affolur." [Tirmizi] 
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"Yatarken Fatiha ve İhlâs'ı okuyan, ölüm hariç, her şerden 
emin olur." [Bezzar] 
 
     "Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur." 
[Tirmizi] 

16. Gece uyanınca okunacak bazı dualar: 

"Uykudan uyanınca, Allahümmağfirlî diyenin duası kabul 
olur." [İ. Ebi-d-dünya] 
 
"Gece uyanınca, “Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, 
lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” 
diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü Tealâ onun 
günahlarını bağışlar." [İbni Sünni] 
 
"Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her isteğine kavuşur: Lâ ilahe 
illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü 
ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Sübhanallahi velhamdülillahi 
ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billah-il aliyyil azîm." [İslam Ahlakı] 

17. Her zaman okunabilecek bazı dualar: 

“La ilahe illa ente, sübhâneke, innî küntü minezzâlimin” 
duasını okuyan, dert ve belâdan kurtulur." [Hakim] 

 
"İstiğfar'a devam edeni, çok okuyanı, Allahü Tealâ, 

dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden 
rızıklandırır." [Nesai] 
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Bir annenin kızına öğütleri 

Sevgili yavrularım,  

Son olarak sizlere bir de, hali vakti yerinde soylu bir aileye 
mensup olgun ve saliha bir hanım olan Ümame Hatunun 
gelinlik çağındaki kızına yazdığı, ve aradan yüzyıllar geçmesine 
rağmen hâlâ tazeliğini ve geçerliliğini koruyan pek değerli 
öğütlerini içeren mektubunu[1] aktarmak istiyorum. Bunları 
dikkatli bir şekilde okuyup aynen kendi annenizin öğütleri gibi 
gereklerini yerine getirirseniz dünyanızda mutlu bir yuvaya sahip 
olursunuz, ahiretinizde de kocası kendisinden razı bir hanım 
olarak hesabınızı Rabbinize çok kolay verirsiniz.  

ooo 

"Yavrum,  

Şimdi sana kırk yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak 
bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu tavsiyelerimi iyice öğrenip 
icap ettiği şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin. 
Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dünyada mutlu bir 
ömür geçirdiğin gibi, ahirette de ebedi saadete ulaşırsın.  

1. Kanaatkâr ol! Yani, kocan tarafından getirilen yiyecek ve 
giyecek her şeyi memnuniyetle kabul et! Çünkü kanaat kalbi 
huzura kavuşturur. İsteklerin, arzuların sonu yoktur. İnsan her 
istediğine kavuşamayacağı için huzursuz olur.  

2. Söylenenleri daima iyi dinle, ve her zaman kocanın meşru 
emirlerine itaat üzere bulun! Kocana itiraz etme! İtirazcı, inatçı 
kimseler sevilmez. Onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekilde 
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hareketlerin, aynı zamanda, Cenab-ı Hakk'ın rızasına da muvafık 
olur.  

3. Evin, her zaman muntazam ve düzenli olsun! Evinin 
dağınık olmamasına itina ve ihtimam göster! Beyinin gözüne 
çirkin, düzensiz bir şeyin ilişmesinden sakın! Dış görünüş içe, 
kalbe de tesir eder. Evin, her zaman temiz ve güzel kokulu olsun.  

4. Eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin! 
Yemeğini adeti nasılsa, ona göre hazırlamalısın. Vaktinde 
uyumanız için işlerini zamanında bitir. Çünkü açlık insanı 
huysuz eder. Uykusuzluk ise, öfkelenmeye sebep olur.  

5. Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru! Mal ve eşyayı 
koruman, senin iyi iş bildiğini gösterir. Yaptığın işleri, iyilikleri 
başa kakma! Başa kakarsan, iyilik, fayda yerine zarar getirir. 
Kırk iyilik, bir başa kakma ile yok olur. Sakın kocanın 
huysuzluklarına karşı, kocana misilleme yapmaya kalkışma! 
İyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur, fakat kötülüğe karşı yapılan 
iyilik unutulmaz.  

6. Eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun! Güzel 
muamelede bulun ki, o da senin yakınlarına iyi davransın. Gülü 
seven dikenine katlanmalıdır. Zaten dünyada nimetler ve 
mihnetler beraber bulunur. Kocanın evde, çocuklarına, 
yakınlarına karşı otoritesini sarsacak, onu küçük düşürecek 
söz ve hareketlerde sakın bulunma! Hatalarını, yalnız iken, 
bilgiçlik taslamadan, yumuşak bir şekilde söyle!  

7. Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme! Karı koca 
arasındaki sırlar kabre beraberlerinde gömülmeli. Eğer sırlarını 
etrafa yayacak olursan, sana darılır. Vefasızlık etmeyeceğinden 
bile emin olmaz. Sevgide azalma olur...  

8. Eşine hürmette, emirlerini yerine getirmede kusur 
etmemelisin! Sözlerinin aksini söyleyerek, ona karşı gelme-
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melisin! Eğer karşı gelir, isyan edersen, kızıp öfkelenmesine, 
hatta düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Evde huzurun 
olması için mutlaka son sözü bir kişi söylemeli. Aksi takdirde, 
sıkıntı olur. Eşinin üzüntülü ve kederli zamanlarında sen de öyle 
görün! Onun üzüntüsünü onunla paylaş! O neşeli ise sen de 
neşeli görünmeye çalış! Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı 
ol!  

9. Kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan, kendini o 
kadar çok sevdirirsin. Rızasına ne derece uygun hareket 
edersen, o nispette sevgisini kazanırsın. Aranızdaki problem-
lernizi kendiniz halledin! Sakın bunları, bize veya başkasına 
taşıma! Bizi yok farz et! Birçok sıkıntının en güzel ilâcı zaman-
dır. Bir ayağın baba evinde olmasın, iki ayağın ile kendi evinde 
ol! Kimseden medet umma!  

10. Kocandan, almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği 
şeyler isteme! Bu hem senin, hem de onun helâk olmasına sebep 
olur. Nitekim hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz, Bir zaman 
gelir ki, adamın helâki, hanımının, ana-babasının ve 
çocuğunun elinden olur. Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün 
yetmediği tekliflerde, isteklerde bulunurlar. Böylece o kimse, bu 
istekleri temin için dininin gideceği yollara sapar ve helâk 
olur., buyurmuşlardır.  

11. Kadının güzel huylusu, saliha olanı, eşine cennet 
nimetidir. Kötüsü, şerlisi de cehennem azabından sayılır. Sen 
kocana cennet nimeti ol! Azap çektirme!  

Bunları yapabilmen, ancak, onun isteklerini, kendi 
isteklerine, onun rızasını kendi arzularına tercih etmenle 
mümkün olabilir. Hep kendi istek ve arzularını ön plana 
çıkarırsan, bu öğütleri tutabilmen mümkün olmaz."  
---------------------------  
[1] Anneden kızına mektup. TG Bizim Sayfa  
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Sonuç olarak 

Sevgili yavrularım,  

Ümame hatunun mektubundan da bir kere daha 
anlaşıldığı gibi insan olmanın yolu, tamamen, kendi keyf, 
zevk ve arzularından fedakârlık etmekten, yani bir başka 
deyimle "nefsini kontrol" etmekten geçmektedir. Kişi bunu 
başaramadığı ve kendi keyf, zevk ve arzularına göre hareket 
ettiği sürece hayvanî sıfatlardan kurtulamaz ve ömür boyu, 
görünüş olarak insan, fakat davranışları bakımından bir hayvan 
gibi yaşamaya mahkûm olur.  

Kişinin bu hayvanî sıfatlardan arınması, ancak ve ancak 
Rabbine inanıp O'nun ipine sarılması, Allah'ın iradesine 
teslim ve tabi olması ile mümkündür. Rabbinin iradesine 
teslim ve tabi olmak demek, kendi istediği gibi değil, 
Rabbinin istediği gibi yaşamak demektir. Yani, kısaca insan, 
ya kendi nefsine tabi olarak hayvan gibi yaşar, dünya ve ahiret 
hayatını berbat eder; ya da Rabbinin iradesine tabi olarak insan 
gibi yaşar ve ebedî bir mutluluğa kavuşur.  

Rabbinin iradesine tabi olmak da, O'na inanıp O'nu 
sevmekle mümkün olur. İnsanlara sorulduğu zaman hemen 
herkes Allah'ı sevdiklerini söylerler. Halbuki çoğu bu sözlerinde 
samimi değildirler. İnsanların Allahü Tealâ’ya olan 
sevgilerinde samimi olup olmadıkları, O'nun sevgili 
peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e uyup uymama-
larından ve O eşsiz insan örneği gibi yaşama gayreti içinde olup 
olmamalarından anlaşılır.  
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Sonuç olarak, bu garip ve güçsüz babanızın sizlere 
tavsiyesi, istekleri bir türlü bitip tükenmek bilmeyen ve sizi 
sürekli felâkete sürükleyen süflî nefsinize uymak yerine, sizin 
Yaratan’ınız ve en güvenilir dostunuz olan, size çeşitli yerlerden 
çeşitli vesilelerle gelen bütün nimetlerin asıl sahibi olup size 
daima hayrı tavsiye eden, kötü ve şerli şeylerden sakındırarak 
sizi insan olmaya ve kurtuluşa yönlendiren, sizi ebedî mutluluğa 
ulaştırmak için kitaplar ve elçiler gönderip sizleri terbiye eden 
Rabbinize tabi olmanızdır.  

Allah (c.c.)'a tabi olmak için O'nun sevgili Peygamberine 
uymak, O'nun yasakladığı bütün işlerden uzak durup O'nun 
buyurduğu her şeyi yerine getirmek gerekir. Yasaklardan 
uzak durmak, daha önemlidir. Haram işlerden ve bilhassa içinde 
kul hakkı olan işlerden ve de haram lokmadan çok sakınınız. Bir 
an bile Yaratan’ınızı, ve her türlü hayrın ve şerrin O'ndan 
geldiğini unutmayınız. Kalbleriniz gaflette bulunmasın. Ve her 
vesile ile Rabbinizi ve O'na döneceğiniz günü (yani ölümü) 
hatırlayınız. Ölümü hiç hatırına getirmemekle, ölüm gerçeği 
ortadan kalkmaz. Öyle veya böyle bir gün muhakkak başa gelir. 
Ölüm, müminler için bir sevinçtir. Nefsinin peşinde koşup 
ahiretini düşünmeyenler için ise bir felâket ve korkudur. Hadis-i 
kutsîde Allahü Tealâ;  

"Bana kavuşmak isteyen kuluma ben de kavuşmak isterim. 
Bana kavuşmaktan hoşlanmayandan ben de hoşlanmam." 
[Buhari, Müslim, Tirmizi, Darimi]  

buyurdu.  

Rabbinizin buyruklarını yerine getirmek için insanlardan 
utanıp korkup çekinmeyiniz. Asıl utanılacak ve korkulacak 
olan Rabbinizdir. O'nun hükmü yanında, bütün insanların 
hükmünün bir zerre kadar kıymeti yoktur.  

Sevgili yavrularım,  
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Rabbinizin rahmetinden bir an bile ümidinizi kesmeyiniz. 
Onun rahmeti sonsuzdur. Ve her an bütün evrenin her noktasına 
sağanak bir yağmur gibi yağmaktadır. O rahmetten yararlanıp 
yararlanmamak sizlerin cüz'i iradesine kalmıştır. Sizler, o 
rahmetten layığı veçhile yararlananlardan olunuz. İlâhî rahmete 
kapılarını kapayan, ilâhî rahmetten kaçan cahil ve akılsız 
kullardan olmayınız.  

Hiç kimsenin kalbini kırmayınız. Unutmayınız kalbler, 
Allahü Tealâ’nın tecelligâhıdır. Gönül inciten, Rabbini incitmiş 
olur.  

Herkesi, kendinizden hayırlı ve üstün biliniz. Unutmayı-
nız, insanların gerçek durumları son nefeste belli olur.  

Nefsinizi, az yiyip az konuşup az uyuyarak, haram 
işlerden uzak durarak ve ibadetlerinizi yaparak temizlemeye 
çalışınız. Sürekli Rabbinizi hatırlayarak kalbinizi, masivadan 
(Allahü Tealâ dışındaki her şeyden) arındırmaya çalışınız.  

Bir insanın rahmetten uzak oluşunun belirtisi malâyani, yani 
ne dünyasına ne de ahiretine yaramayan boş iş ve sözlerle ile 
meşgul olmasıdır. Ömrünüzü, boş ve gereksiz iş ve sözlerle 
harcamayınız. Size verilmiş bu en kıymetli ömür hazinesinin 
her saniyesini Rabbinizin rızasına uygun hayırlı işlerle 
doldurmaya çalışınız. Yaptığınız her işin ve ağzınızdan çıkan 
her sözün bir hesabı olduğunu unutmayınız. Boş zamanlarınızı 
kıymetli dinî eserleri okuyarak geçiriniz.  

Ulu Rabbim, hepimizin ilmini artırsın, bizleri kesin bir iman 
ve güzel bir ahlâk sahibi, olgun kullarından eylesin!  

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) efen-
dimizin, ve O'nun âl'inin ve ashabının mübarek ruhlarına salât ve 
selâm olsun. Sizlere bir ışık olacağını umduğum bu küçük eseri 
başarı ile tamamlamayı nasip eden Rabbime hamdüsenalar olsun.  
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“Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun, ve selâmün 
ale’l-mürselin, ve’l-hamdulillahi Rabbi’l-alemin.”  

 
     Dr. İsmail Ulukuş  

Antalya, 10.07.1999 13:19  
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Abid 
Acz 
Ahdetmek 
Ahkâm-ı şer'iye 
Aktivasyon 
Âl 
Arz etmek 
Ashab 
Azm etmek 
Aziz 
Bahşetmek 
Baki 
Beşer 
Binaenaleyh 
Cezm 
Dahl 
Dergâh 
Deruhte 
Desise 
Dûçar olmak 
Eda 
Efdal 
Enaniyet 
Enbiya 
Esma-i hüsna 
Evliya 
Fasık 
Fazıl 
Fena 
Feragat 
Feyz 
Fıkıh 
Gaip 
Gadap (Gazap) 
Gaflet 
Hacet 
Hakkaniyet 
Halık 

: İbadet eden, tapan, kul 
: Güçsüzlük, beceriksizlik, zayıflık 
: Söz vermek 
: Şer'i hükümler 
: Etkin hale getirme, hızlandırma 
: Aile 
: Sunmak 
: Peygamberimizi gören Müslümanlar 
: Niyetlenmek, kesin karar vermek 
: Sayın, sevgili 
: Bağışlamak, vermek 
: Kalıcı 
: İnsan 
: Bundan dolayı, dolayısıyla 
: Kesin karar, niyet 
: Karışma 
: Kapı önü, tekke 
: Üstüne alma, yüklenme, yönetme 
: Hile, oyun 
: Maruz kalmak, tutulmak, yakalanmak 
: Ödeme, yerine getirme 
: İyi, üstün, en âlâ 
: Benlik 
: Nebiler, peygamberler 
: Allah (c.c.)'ın güzel isimleri 
: Veliler, erenler 
: Günah işleyen 
: Fazilet (erdem) sahibi 
: Yokluk, yok olma, geçip gitme 
: Vazgeçme 
: Bolluk, gürlük, bereket 
: İslâm hukuku, şeriat 
: Kayıp, yitik 
: Öfke, kızgınlık 
: Dalgınlık, uyku hali 
: İhtiyaç, gereklik, lûzum 
: Doğruluk, hak ve adalete uygunluk 
: Yaratan 
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Helâk olmak 
Hemdem 
Heva 
Hıyanet 
Hidayet 
Hikmet 
Hilm 
Huddem 
Hulul 
Hulûs 
Hurafe 
Husumet 
Huşu 
Hürmet 
İdame 
İhlâs 
İhsan 
İhtilâf 
İhtimam 
İhtiras 
İntibak 
İrfan 
İştigal 
İtikat 
İtminan 
izafi 
İzhar 
İzzet 
Kahhar 
Kâmil 
Kemalât 
Kerem 
Keyf 
Kibriya 
Mağfiret 
Mahzur 
Maksat 
Makbul 

: Mahvolmak, ölmek 
: Sıkı fıkı arkadaş 
: Arzu, istek, heves 
: Hainlik 
: Kurtuluş yolu, hak yol, doğru yol 
: Bilgelik 
: Yumuşaklık 
: Hadimlik, manevî hizmet ve yetki 
: Girme, yanaşma, geçme 
: İçtenlik 
: Uydurma, düzme, yalancı hikâye 
: Düşmanlık 
: Gönül alçaklığı 
: Saygı 
: Devam ettirme, sürdürme 
: Samimiyet 
: İyilik, bağış 
: Uyuşmazlık 
: Devamlı bir dikkat, özenme, özen 
: Tutku 
: Uyum 
: Anlayış 
: Uğraşma, meşgul olma 
: İnanma, inanç 
: Doyum 
: Göreli, bağıntılı 
: Gösterme, açığa vurma 
: Şeref, değer, ululuk 
: Kahredici, yok eden, mahv eden 
: Olgun 
: Olgunluklar 
: Cömertlik, eli açıklık 
: Arzu, istek, heves 
: Büyüklük, ululuk 
: Af, merhamet, şefkat, bağışlanma 
: Sakınca, çekince 
: Kasdolunan şey, amaç, niyet, meram 
: Kabul edilmiş, geçerli 
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Mevzu 
Mihnet 
Misilleme 
Mizan 
Muazehe etme 
Muhabbetullah 
Muhatap 
Muharebe 
Muhlis 
Muhsin 
Muntazam 
Murakabe 
Musaheret 
Mutmain 
Muvaffak 
Muvafık 
Muzaffer 
Mücahede 
Müfteri 
Mülâyemet 
Münezzeh 
Münferit 
Münkerat 
Müntesip 
Mürafaa 
Mürşit 
Müşrik 
Mütalaa 
Mütekâmil 
Müteşekkir 
Mütteki 
Müyesser 
Naçizane 
Nadim 
Nazir 
Nedamet 
Nifak 
Olgu 

: Konu 
: Dert, çile, keder, sıkıntı 
: Benzerini karşısındakine yapma 
: Terazi, tartı 
: Çıkışma, azarlama 
: Allah sevgisi 
: Kendisine söz söylenilen 
: Savaş, harp etme 
: İhlâs sahibi, samimi, içten 
: İhsan eden, iyilik eden, cömert 
: İntizamlı, düzgün, düzenli 
: Denetim 
: Evlilikle oluşan akrabalık 
: Doygun, doyuma ulaşmış 
: Başarmış, başarılı 
: Uygun, yerinde 
: Zafer kazanmış 
: İbadet, uğraşma, din için savaşma 
: İftira eden, yalan suçlamada bulunan 
: Yumuşak huyluluk 
: Tenzih edilmiş, (fena bir şeyden) uzak, arı, beri 
: Bireysel 
: Dinin yasakladığı şeyler 
: İntisap eden, giren, kapılanan 
: Muhakeme olma, duruşma 
: Doğru yolu gösteren 
: Allah'a ortak koşan 
: Fikir, düşünce 
: Gelişkin 
: Teşekkür eden, şükredici 
: Allah'tan korkan 
: Kolaylaştırılmış, sonu hayırlı olmuş 
: Değersiz bir şey olarak 
: Pişman 
: Eş, benzer 
: Pişmanlık 
: İki yüzlülük, ara bozma 
: Olup biten şey, vakıa, hadise, gerçek 
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Rüyet 
Salâhiyet 
Salât 
Salâvat 
Siluet 
Süfli 
Şefaat 
Şehvet 
Şek 
Şer 
Şeriat 
Şerir 
Taat 
Takva 
Tarikat 
Tasavvuf 
Tasavvur 
Tazim 
Tebeyyün etmek 
Tecelli 
Tekfir 
Tenkid 
Tesis 
Tevazu 
Tevekkül 
Tezkiye  
Turuk 
Turuk-ı aliye 
Ucub 
Ulema 
Vakıf 
Valide 
Vaz'etmek 
Vera 
Zahir 
Zan 
Zani 
Zehabına kapılmak 

: Görme, bakma, görülme 
: Yetki 
: Dua 
: Peygamberimize yapılan dualar 
: Karaltı, gölge 
: Bayağı, aşağılık 
: Affı için araya girme 
: Tatlı gelen şeye duyulan istek 
: Kuşku, işkil, şüphe 
: Kötülük, kötü 
: Müslümanlık yolu, dini hükümler 
: Kötülük eden 
: İtaat, ibadet, kulluk 
: Allah korkusu, günahtan sakınma 
: Allah'a götüren yollar 
: Yüksek ahlâk ve manevî hallere ulaşmak isteyenlerin yolu 
: Düşünme, tasarlama 
: Saygı gösterme, ağırlama, ululama 
: Belirmek, belirginleşmek 
: Görünme, meydana çıkma, belirme 
: Kâfirliğine hükmetme 
: Eleştirme 
: Kurma, yapma, yerleştirme 
: Alçak gönüllülük 
: İşi Allah'a bırakma, O'na bel bağlama 
: Temizleme, arıtma 
: Tarikler, yollar 
: Başı Hz. Ali (r.a.) efendimize uzanan tasavvuf yolları 
: Kendini beğenme 
: Alimler, bilginler 
: Bilen, haberli 
: Anne 
: Koymak 
: Haram ve şüpheli şeylerden kaçınma 
: Görünen 
: Sanma 
: Zina yapan  
: Sanmak 
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