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Muhabbet üzerine kurulan kainat muhabbet ile başlayıp,yine onunla devam eder
ve etmektedir.
Ailenin manevi bir zenbereğidir muhabbet...
Küçük bir manevi cenneti hatırlatan aile,aksi durumda cehennemi bir halete
döner.
Ailenin saadeti ve sağlıklı olarak devamı;iman ve sevgi iledir. Onlar
üzerinedir,Onların içerisindedir,onlarladır,onlarsız olamaz ve düşünülemez.
İmanın tesiri azim ve büyüktür.1
Aileyi ayakta tutan en büyük iman esası;öldükten sonra tekrar beraber olma
düşüncesi,o mânevi rabıtayı temin etmektedir.2
Bu muhabbetin ve ahirette tekrar beraber olma düşüncesi,beraberliği ve o
beraberliğin devamlılığını da sağlamış olacaktır.
İhtiyarların ihtiyarladıkça,ahirete yaklaştıkça dindarlıklarının artmasındaki en
önemli faktör;bu ahiretteki beraberlik düşünce ve inancıdır.3
Ailedeki bu manevi hat ve bağlar onları ayakta tutarken,bunların gitmesi anne
babayı yıktığı gibi,düzensiz çocukların yetişmesine,başarısızlığa kapı açarak,nesilleri
etkileyecektir.
Bir kaset gibi,kamera gibi çocuklar yanlış sesler ve görüntülerle dolmuş olacak ve
topluma da onları boşaltacaktır.
Aile;4 nikahla başlar. Nikahta bazı şartlar vardır. Bunlar;
Hanefi:İki şahit.
Şafii: Velinin rızası.
1 Bak. Şualar. B. Said Nursi.11.şua.8.mesele.sh.226,Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. II / 211, Sözler. B.
Said Nursi.32.söz.2. nokta.2.Mebhas.sh.699,644,648-de 3. işaret.
2 Bak.Şualar.age.9.şua.4.delil.sh.183.
3 Bak. Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi.sh.124.
4 Bak. Devlet Felsefesi. (aile) S. Mürsel.sh.135, Hadislerle Müslümanlık. M. Yusuf Kandehlevi. 2 /
585(Kadınların savaşı)

Maliki: İlan,esas demiştir.
Böylece aile bu bağla bağlanır,bu manevi bağın kopmasıyla da kopar.
Ayriyeten Mut’a ile yani geçici bir süre için evlilik ile ilgili olarak;Prof.İ.Cananın;”Namus fitnesi Mut’a”adlı kitabında titiz bir araştırma neticesinde ortaya konan
husus şudur ki;
-Ehli sünnet ve cemaatın ittifakla kabulü;Mut’a Haramdır.
-Şiiler bunu sırf Hz. Ömer’e muhalefetten (ondan rivayet edildiği sebebiyle)
mut’ayı meşru görür,yaparlar.
-Acaba bu insanlar kızları için bunu nasıl düşünmektedirler? Abes görmemekte
midirler?
Mut’a;fuhşun meşru kılıf giydirilmeye çalışılan vechesidir.
Mut’a;paralı fuhşun biraz daha uzun süreli olanıdır.
Mut’a;aileyi ve aile mefhumunu bozar.
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BULANIK HAYATIN

BULANIK ÇOCUKLARI

Saf ve berrak bir hayattan gelen bu insanlar,bulanık bir su,bulanık bir havayla
karşılaştılar. Tuttular,kendilerini hayatın bu bulanıklılığına attılar,daha doğrusu terk
ettiler. Çok şeylerini,değer ve kimliklerini terk ettikleri gibi...
İnsanlar onları terk etti,onlarda insanları ve ailelerini... Eller uzatılmadı ki,o
ellere uzansınlar,gerçek sahiplerine ulaşsınlar.
Terkedilmiş bölgelerin,metruk insanları oldular.
Hilelerle onlara yaklaşıldı,hayatları tüketilmek üzere.
Boşlukları doldurulmadı. Bilakis boşluklarına boşluklar açıldı. Kapanmaz
boşluklar oluştu. Topluma kapatılmaz maddi-manevi yaralar açtı.

Kapatmak isteyenlerin ağızları kapandı,yerleri-yurtlar zan altında bırakılarak
kilitler vurulmaya çalışıldı.
Yani;birisinin hayatına kilit vurulurken,diğerlerinin hayat kaynaklarına kilitler
vuruldu. Kilitleri kırmak isteyen ellere kelepçeler vuruldu,hayatına son verildi.
Öldüren bu asırda;hem maddi hayata,hem de manevi hayata gem vuruldu.
Manen öldürülen insanlar,madden de ölmeye başladı.
Ödüllendirilen bu asırda;öldürenler,ölmeyen ölüler olarak yaşadılar. Harama
verilen müsaade ve yetki,helale verilmedi.
Günah illetine tutulanlara –Helal olsun-denildi. Toplumun sırtına binenler
alkışlandı,binmeyip de inenler, toplumu sırtlayanlar taşlandı;buda yetmemiş gibi,her
türlü eziyetlerle haşlandı.
Onlar bir yandan taşlayıp haşlarken,kader-i İlahi;” Hamdım-PişdimYandım”misali onları pişirdi. Pişkin ve seçkin insanlar kıldı.
Bulanık hayatın bulanık çocuklarının ve insanların her şeyleri de bulanık idi. Her
şey toz-pembe görülüyordu.
Bir rüya da gibi..Ama bir gün uyanacak,uyandırılacak idi. Ölmeden evvel
uyanmalı,uyandırılmalı idiler.
Onların topluma ihtiyacı olduğu kadar,toplumunda onlara ihtiyacı vardı.
Sarhoşlar güruhu,neden uyanıklar güruhu olmasın? Uyuyanlar ne kadar uyanık
olabilir? Bu bulanık kafayla nereye kadar gidilebilir?
Gelin,millet olarak uyuyan sarhoşlarımızı uyandıralım! Ayık insanlar olalım!
Uyur-gezer. Nereyi? Ne kadar? Gerçekleri nasıl sezer? Hayatın kirini ve pasını
nasıl süzer?
Ayık gezelim..gerçekleri sezelim..faydalıyı süzelim...
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ÇOCUĞUN

FERYADI

“Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da
beslemeliyiz”
Anneciğim bir bilsen sana ne kadar minnettarım. Zira benim dünyaya gelmeme
Rabbim seni vesile kıldı. Bana hayatın ve insanlığın verilmesinde sen sebeb oldun,senin
vesilenle yaratıldım. Ne kadar fedakar bir anne imişsin ki,kış demeden,gece demeden
dokuz ay beni mutlu ve umutlu bir vaziyette taşıdır.Çehreler beşuş,yüzler nurlu idi.
Çünkü ben geliyordum. Bir aziz misafir bekliyordunuz. uzun yolculuklardan,zahmetli
dönemlerden yuvarlana yuvarlana bir çok imkansızlıklar içerisinde var edildim. İşte
anneciğim senin şefkatli kucakların arasında,her kesin sevinçle bana baktığı ve benimde
tanımadığım ve görmediğim insanlar içerisindeyim.
Babamı bile bilmiyorum. Zira hiçbir kimseden bir ses ve sadâ duymaz iken senin
şefkatle kalbinin sesini işitiyor,o yalnızlıkta onunla teselli buluyor,mest oluyordum.
Şimdi ise kalbinle beraber tüm duygularını teneffüs ediyor,senin beni kokladığın gibi
bende seni doyasıya kokluyorum ama yinede biliyorum ki,doyulmazsın. Belki sen ana
doyarsın ama ben sana doyamıyorum ve de doymayacağım.
Annemin kucakları arasında yıkanmaktayım. Ne de çabuk kirlenmişim. Yoksa
kirletilmiş miyim? Devamlı mı böyle kirlenip yıkanacağım? Oysa dokuz aydır böyle bir
şeyle karşılaşmamıştım. Demek herkes böyle kirleniyor ve yıkanıyor. Bazı bakışlar ve
konuşmalarla da kirleniyorum. O nasıl temizleniyor,bilmiyorum? Demek kirli bir yere
gelmişim? Kirlenmemeliyim. Daha doğrusu kirletilmemeliyim. Diğerleri bu konuda ne
yapıyor,nasıl temizlik yapıyorlar? O halde anneme yalvarayım,annemden sorayım ve
isteyeyim:
-Anneciğim,ben kirlenmemeliyim. Kirletilmemeliyim. Her zaman temiz kalayım.
Şimdi olduğu gibi her zaman seveyim,sevileyim.
O halde anneciğim,bana rabbimi anlat,bana yaradanımı anlat,bana ondan
bahset,ondan bana haber ver. Benden ne ister,nasıl olmamı ister? Ne yapmamı
emreder?Bunları bileyim anneciğim. Bunları öğreneyim anneciğim. İnsanların,kirlenen
kimselerin istediği gibi değil,beni yaradanımın istediği gibi olayım. Onu bulayım. Her an
onunla olayım. Onu bilmek ve bulmak hakkım değil mi anneciğim? istediklerini yerine
getirmek gerekmez mi anneciğim?
Oku bana onun kitabını,bildir bana onun mesajını,anlat bana onun
anlamını,yaşat bana ondakini. Bileyim ne diyor,olayım ne istiyor,yapayım neler
emrediyor. Bildir anneciğim,anlat anneciğim,yalvarayım nolur anneciğim...
Peygamberimi anlat,gerekirse ağlat,beni ona bağlat. Onun gibi olayım. Onu
sorayım. Kalbime sadece onun sevgisini sarayım,onu seveyim. Nolur anneciğim,beni
ondan,onun sevgisinden mahrum etme,dünyamı da,cennetimi de haram etme,zehir
etme...
Anneciğim,istemiyorum bu dünyayı. Beni cennete götür yada cenneti bize getir.
Orada meleklerle,melek gibi insanları görmek,onlarla gezib arkadaş olmak istiyorum.
Bunlar,buradakiler beni sıkıyor. Beni sıktırma anne,beni bıktırma anne,beni bunların

eline terk edip atma anneciğim. Sonra beni yakarsın,ebedi hayatımı yıkarsın. Ahiretimi
yıktırma,yaptır. Bana kıyma anneciğim. Beni getirdin,beterine götürme,getirdiğine
pişman ettirme,beni bitirme. Batmak istemiyorum,bitip tükenmek değil,biterek yeşerip
gelişmek istiyorum. Ölmek için gelmedim ben bu dünyaya,olmak istiyorum,beni
oldur,güllerle doldur. Ama soldurma ne olur.. Temiz geldim,temiz gideyim. Her zaman
sana dualar edeyim.
Anlat bana insan olduğumu,niçin var olduğumu? Ben boş bir saksıyım. Ek içime
gülleri,ötsün üstünde bülbülleri. Dökme pislikler,ekme zakkum,etme her şeyi bana
zıkkım. Derilsin benden cennet çiçekleri,şakısın bülbülleri. Kargalar ötmesin,merkebler
anırmasın istemiyorum. Ya ben orda olmıyayım,yada onlar burda... Kıyma bana anne.
İşte bak senin elindeyim,oda kurbanlık bir koyun gibi.. Beni kurban için de
adarsın,meyhane için de... O göklerden yüksek şefkatin müsaade eder mi anne?
Anneciğim,biricik anneciğim.Seni hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum. Ne bu
kısa dünyada nede ebedi dünyada. Devamlı benimle olasın. Cennette de kucağına
alasın,orada da beni sevesin. Bunu istiyorum senden,senin şefkatinden...
İşte elinde hamurum. Beni istediğin şekilde biçimlendirebilirsin. Ama ne olur
biçimsiz biçimlendirme beni. Cehenneme değil,cennete layık şekillendir beni...
Anneciğim,ruhumu aç. Karnımı doyurduğun gibi,kalbimi de,ruhumu da doyur.
Asi bir evlat,asi bir kul olmayayım. Bana anarşist demesinler. Bana sokak
çocuğu,sürünenler, silinenlerden demesinler. Sürünmek ve silinmek istemiyorum.
İnsan,gerçek bir insan olmak istiyorum. Kıymasınlar bana,beni kıydırma
anneciğim.
Ne olur beni anla,kolumdan tut,beni kaldır.
Feryadım değil,ben kalayım...
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İLGİSİZ ÇOCUKLAR

Tinerci dedik,sokak ve sahibsiz çocuklar dedik,şimdi de ilgisiz çocuklar diyoruz.
Aslında başlık “Saldım çayıra,Mevlam kayıra” olmalı idi. Zira bir çok ailenin
ilgisizliğini millet olarak çekmekteyiz.
Hepimiz çocuklarımızdan şikayetçiyiz. Ancak çocuklarımıza neyi, ne kadar
verdiğimizi de hiç düşünmemekteyiz! Çocuklarımıza
vermediklerimizi,veremediklerimizi onlardan istemekteyiz!
Tinercilerden daha çok tehlikeli olan,adeta potansiyel suçlu olabilecekler
toprağın altında,sessizce beklemekteler. Çocuklar ihmalle çok şeyden de mahrum
bırakılmaktadır.
Yeni yetişecek nesillerin;fikirleri hür,vicdanları hür,inançlarını söylemekten ve
yaşamaktan sıkılmayan dinleri hür nesiller olarak yetiştirilmeleri gerekir. İlim ve irfan
sahibi olmalı. Faziletli ve atılımlı olmalı.
Bahçe bahçıvansız,çiçek bakımsız,akçe sahibsiz bırakılmamalı,korunmalıdır.
Fıtrat fıtri olmayan bir şeyi –ister fikir bazında olsun,ister uygulamaya yönelik
her hangi bir uygulamada olsun- istifrağ ile,ifrağ eder, def-u hacetle def ve ref ve ihraç
eder. Yanlış uygulamalar,batıl ideolojiler de bu kabildendir. Ma’kes bulamaz.
Bu gün Rusya-nın yıkımı,dış da ve iç-de gücünü yitirmesi;fıtrata muhalif bir
icraatta bulunmasındandır. Dünya onu kustu.
Dünya fuhşu kusacak.. Dünya içtiği kanı kusacak.. Dünya kendisine uygun
olmayan şeyleri dışarıya atacaktır. Er veya geç.
Geç kalanlar düşünmeli,tedbirini almalıdır.
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ÇOCUK

TERBİYESİ

Hadis-de ‘İslam fıtratı üzere yaratıldığı’ ifade edilen insanın
şekillenmesinde,yoğrulup biçimlendirilmesinde en büyük amil başta annesi,sonra
babasıdır.
Bediüzzaman Hazretleri kırk bin zatlardan aldığı terbiyeden ziyade annesinin
üzerindeki köklü terbiyesinin daha müessir olduğunu ifade ederken;
Çocuk doğmadan önce anne ve babanın yedikleri helal ve haram yiyeceklerin
tesirinden,doğmakla birlikte yıkanması,isimlendirilmesi,hal ve kal dili ile yapılan
telkinler çocuğun ruhunda önemli rol oynamaktadır.
Hadis-de;” Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri de (Ona güzel bir isim
vermesi) terbiyesini güzel yapmaktır.”
Çocuğun terbiyesinde iki husus göz önünde bulundurulmalıdır; 1) Hayırlı
evlatlara sahip olmak ve iyi nesiller yetişmesi için Allah-a dua edip yalvarmak.
Nitekim İbrahim Peygamber duasında:” Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun
eğenlerden kıl,neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar,bize ibadet usullerimizi
göster,tevbemizi kabul et;zira,tevbeleri çokça kabul eden,çok merhametli olan ancak
sensin.
Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak,onlara
kitap ve hikmeti öğretecek,onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünki,üstün
gelen,her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”5
Diğer bir duasında da ;” Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı
devamlı kılanlardan eyle;ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”6
Zekeriya peygamber duasında:” Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil
bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin,dedi.”7
Hz. Havva annemi de hamileliği ağırlaştığında yapmış olduğu duada :” Andolsun
bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız,diye dua ettiler.”8

5 Bakara.128-129.
6 İbrahim.40.
7 Al-i İmran.38-41.
8 A’raf.189.

Kur’an-ı Kerim-de Salih insanlar tavsif edilirken:” (ve o kullar);Rabbimiz! Bize
gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder
kıl!derler.”9
“Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı
ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi,otuz ay sürer. Nihayet insan,güçlü
çağına erip kırk yaşına varınca der ki= Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete
şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim içinde,zürriyetim içinde
iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.”10
Ve peygamberimiz nur torunları Hz. Hasan ve Hüseyin-e devamlı şöyle dua
ederdi:” Eûzü küma bi kelimâtil-lahit-Tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min
külli aynin lâmmetin.”
Her türlü şeytani vesvese ve tehlikeyle beraber,her türlü kötü nazardan Cenâb-ı
Hak-kın bütün kelamını vesile yaparak kavli dua ile sığındırarak,fiili dua olan onların
yetiştirilmesinde sorumluluğun da idrak edilmesidir.
İhmalden yani – Saldım çayıra,Mevlam kayıra- böyle bir tavırdan
kaçınılmasıdır.
Çocuğa dininin ve inancının öğretilmesi Farz-ı ayn olan bir ibadettir. Bunun
başında da Namaz gelir. Hadisde de belirtildiği gibi;’Çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde
namaza alıştırın. 10 yaşında –yumuşak sert bir tarzla,tatlı sert- namaz kılmaları
sağlanmalıdır.
Ata sözünde de belirtildiği gibi;” Ağaç yaş iken eğilir.”,” Bakarsan bağ
olur,bakmazsan dağ olur.”,” Ne ekersen onu biçersin.” gibi ifadeler;iyi bir çocuk elde
etmenin yolu,iyi bir yetiştirmeden ve terbiyeden geçtiğini de belirtmektedir.
Dünya hayatının bir süsü olup,11 sevgisi insan içerisine bırakılan bu
evlatlar,12[8]aynı zamanda birer imtihan sebebidirler.13
Böylece çocuklar;anne ve babaları için,ya lehlerinde veya aleyhlerinde ahirette
davacı olacaklardır. Bana neden dinimi öğretmedin? Ahiretimi neden
kurtarmadınız?diye...
9 Furkan.74.
10 Lokman.14.
11 Kehf.45.
12 Al-i İmran.14.
13 Enfal.28,Teğabün.14-15.

Eken biçer.
Ayet ve Hadisler de özellikle Namaz üzerinde durulmaktadır. “ Ehline namazı
emret. Kendinde ona sebat ile devam eyle. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz
rızıklandırırız.”14
Namaz farkını Bediüzzaman özetle şöyle müjdeler: Ayet ve Hadislerde de
belirtildiği üzere;erginlik çağına ermeden ölen çocuklar,cennet de ebedi çocuk olarak
kalacaklardır. Ancak mükellef olmadığı halde büyükler gibi namazı kılan bir
çocuk,çocuk olarak ölse,Allah fazl ve ihsanından o çocuğu da diğer büyükler gibi
cennette 33 yaşında olarak,tam- günahsız -bir lezzet ile hayatını devam ettirmeyi ikram
edecektir.15
Terbiye edilmiş bir çocuk,aynı zamanda anne ve baba için bir zad-ı ahirettir.
Hadisin işaretiyle;o çocuk ve onun yaptığı iyilikler işlenip devam ettikçe onun bir
mislide babanın amel defterine yazılacaktır ki;buna Sadaka-i Cariye denilmektedir.
Çocuklar,ahirette sahipleri için şefaatçıdırlar.
Aynı zamanda çocuklar fakirlik korkusuyla öldürülemiyecekleri gibi,16 Mekke
müşriklerinin yaptığı gibi,oğlan çocuklarını bırakıp,kız çocuklarını öldürmenin
vehâmetiyle beraber,ağır mes’uliyetini de ayet ifade eder.17
Özetle;” Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani almazsa,sonra pek zor
ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı
müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor. Yabani düşer. Bilhassa
peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa,daha
ziyade yabanilik verir. O halde çocuk,dünyada peder ve validesine hürmet yerinde
istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara
şefaatçı değil,belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?”18

14 Ta-Ha.132.
15 Emirdağ Lahikası. II / 139.
16-En’am.151,İsra.31.
17-En’am.137,140,Nahl.57-59,Şura.17,Tekvir.8-

18Emirdağ Lah. age. I / 34.

“Hey miras-yedi yaramaz çocuklar! Netice-i hayatımız siz misiniz? Heyhat! Bizi
akim bir kıyas ettiniz,bizi kısır bıraktınız!”19
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Annelik başlı başına bir marifet işidir.
Çiçek için toprak ne ise,evlat için de anne odur.
Çocuk her şeyi evden,evden de annesinden alır.
Yaptığı tesire bakınız ki; Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:”Bir yaşımda iken
annemin verdiği o dersler,yaptığı telkinler,ruhumda ve karakterimde derin izler bıraktı.
Seksen sene boyunca ulaştığım hakikatlara bakınca,annemin öğrettiklerinin o
hakikatların içinde birer esas çekirdek olarak gördüm.”
Hürmet onların hakkıdır.20
Onlarla münakaşa edilmemelidir.21
Onlara “Öf” bile denilmemelidir.22
Kadınların bu zamanda evlatlarından gerekli hürmeti görmemelerinin
sebebi;şefkatlerini su-i istimal etmeleri,onları dünyaya bağlamalarıdır.23

19 Tarihçe-i Hayat.B. S. Nursi. Sh. 78.
20 Bak. Mektubat. B. Said Nursi.21. Mektub.sh.259.
21 Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. I / 89,2.Nokta.
22 İsra.23.
23 Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi.241.

Anne çocuk ile kaynaşmalı,onun ruhuna kadar nüfuz etmeli,her şeyden önce onu
anlamalı ve anlamaya çalışmalıdır. Onu keşfetmeli. Onu açmalıdır. Bu da çocuğunun
şifresini bilmekle ve çözmekle mümkün olur.
Çalışan anne,çocuğunu kreşlere veren anne,kazandığının yüz katını da
harcasa,kendisinin verdiğini başkası veremez. Kendi annesine göre değil,başkasına göre
şekillenmiş olur. Sadece başkasından da beklememelidir. Zira kendisi annesi,o ise
kreşteki –bütün samimiyetine rağmen- ücretli eğiticisi ve hocasıdır.
Çocuk ilk dersini annesinden almalıdır.
Mevlâna bunu şöyle özetler:”Kıymetli evladım! Mıknatısın demiri çektiği
gibi,insan oğlu da kendisini sevene karşı,muhabbet etmektedir.
Çocuğun annesine olan muhabbeti,dünya zevklerinden,onu yedirip
içirmesinden,giydirip kuşatmasından dolayı değildir.
Aralarındaki bu bağ,Allah Taâlanın kalbe koyduğu akrabalık,annelik muhabbeti
sebebiyledir.”
Peygamberimiz anne babanın evladına karşı görevlerinden birinin,ona güzel bir
isim vermek olduğunu bildirirken;Ana-babaya itaat edilmesi emredilmekte,24 onların
hukuklarıyla ilgili Kur’an-da bu noktada ışık tutulmaktadır.25
Dünyaca meşhur,herkes tarafından alkışlanan,kasetleri milyonlarca kimseler
tarafından alınıp,dinlenen,maddi tüm imkanlara sahip,şöhretin zirvesindeki bir batılı
sanatçı kadın;intihar etmeden önce yazmış olduğu bir not da şunları söylüyordu;
“Eğer anne olsaydım,intihar etmeyi düşünmezdim.”
Anneliğin yerini hiçbir şey,dünya,mal,şan ve hiçbir makam onun yerini
dolduramamakta,onun yerine oturamamaktadır.
Yani;”Evet insan;bir refikaya veya bir refika muhtaçdır ki,tarafeyn, aralarında,
hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler ve rahmetten neşet eden
muhabbet iktizasıyla,yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler;ve gamlı,kederli
zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam
ünsiyeti,ancak refikasıyla olur.”26 Yani kalbe mukabil bir kalb ile...

5-6-1996.
24 İsra.23-25,Ankebut.8,Lokman.14-15,Ahkaf.15, Bak.Sözler. B. Said Nursi.
32.söz.3.mevkıf.2.mebhas.2.nükte.638,644.
25Bakara.83,180,215,Nisa.7,33,36,En’am.6,151,İbrahim.41,Meryem.14,Neml.19,Ankebut.8,Lokman.14,Ah
kaf.15,17,Bak. Kütüb-ü sitte. prof. İ. Canan 2 / 480.
26 İşarat-ül İ’caz. B. said Nursi. sh.167.
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ÇOCUKLARIN DÜNYASI
Çocuklar toplumun aynasıdır. Onlar bizim kimliğimiz ve göstergemizdir. Bizim onları
nasıl görmüş olmamızla beraber, onlarında bizi nasıl gördükleri ve görmek istedikleri
de o kadar önemlidir. Onların dünyalarında nasıl görünüyor ve görünmekteyiz?
Nasıl görüyor ve gösteriyorsak,öylede onların dünyalarında bulunuyoruz.
Toplumun özü ve özetidirler çocuklar.
Çocuklar; dünyalarını temiz tutamamakla beraber, kirlettiğimiz dünyalarına önem
vermediğimiz mağdurlardır.
Bir dünya istiyorum;kirsiz,lekesiz,mafyasız,kavgasız.!
Sizler nasıl bir dünya istiyorsunuz?
Bir dünya bekliyorum;akılla kalblerini koparmıyan,kalblerini akıllarına yedirmeyen bir
nesil,bir gençlik bekliyorum!
Kendi ayakkabısının bağını görmiyen,insanların boynundaki adeta manevi esaret bağını
görürde,onun kısıtlamasına gider mi?
Boynundaki yükün farkına varmıyan o insan,boynunun borcu olan Allaha kulluğu,insanlara
hizmeti hiç düşünür mü?
Çocukların dünyası saf ve şeffaf. Al haberi çocuk dan. Onları kendi dünyamıza alarak
kirlettik,onların dünyasına da gidemedik. Alemleri dikensiz. Diken olsa da geçici ve de
samimi,batmayan cins-den.
Büyüklerin dünyasında başlara taç olan,gönüllere ilaç olan,insanlığa sertaç olan izzetli
peygamberin geçtiği yerlere içerisindeki dikenleri yerlere saçıb döken,onun hesabını yapan Ebu
Lehebler ve onun odun taşıyıcısı olan kadınları var. Elleri kurusun! Kurudu,kurudular
ya!..Şeyy,eksik mi söyledim; Nesilleri kurusun! Kuruyor ya!..
Kimler geldi,kimler geç di bu felek-den
Kalbur ile un elerken deve geç di bu elek-den.

40 metre öteden,40 yılını harcayarak iğnenin deliğinden ipi geçiren bir ipe hayatı bağlı
olanlarda geçti, insanlığı kurtarmayı düşünenler de geçti ve bitirmeyi düşünenler de...Bitkiler ve otlar
gibi,bitti,gitti..
İşte küçüklere büyükçe bir soru. Sizin ve insanların dünyasında ne var,ne yok? Kendi dünyam
ile mukayesemde gördüğüm; Ben de akılla beraber his,rahmet yağmuruyla beraber sis var. Onlar ise
sissiz. Bendeki düşünce ve tecrübe,onlardaki saflık ve şeffaflık.
Büyükler gelin küçük ve çocuk olun, onlarda çocuk kalarak büyüklerin yerinde olsunlar!...
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FERYADI

“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek.”
“Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün
bütün zayi ettik. Evet,şu güzerânı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz
ömür dahi bir gün uçup,gider.”
Temelsiz bir hayattır gençlik.
“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz
akşama ve geceye değişmesi katiyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.
Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata –istikamet dairesinde-sarfetse,onunla
ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer
sefâhete sarfetse,nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl,milyonlar dakika hapis
cezasını çektirir. Öylede,ğayrı meşru dairedeki gençlik keyfleri ve lezzetler,,ahiret
mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve
dünyevi mücazatlarından başka,aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu
aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela,haram sevmekte,bir kıskançlık
elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir bal
hükmüne geçer. Ve o gençliğin su-i istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve
taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden
sıkıntılarla meyhanelere,sefâhethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek
istersen,git hastahanelerden ve hapishanelerden sor. Elbette ekseriyetle,gençlerin
gençliğinin su-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrı meşru keyiflerinin cezası
olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.
Eğer istikamet dairesinde gitse,gençlik gayet şirin ve güzel bir nimeti ilâhiyye ve
tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice
vereceğini,başta Kur’an olarak çok kat’i ayatıyla bütün semavi kitablar ve fermanlar
haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. ve madem helal dairesi keyfe

kafidir. Ve madem haram dairsindeki bir saat lezzet,bazen bir sene ve on sene hapis
cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak,o tatlı
nimeti,iffette,istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.”
Gençlik manen ağlamaktadır. Ruhu feryad etmektedir. Ancak delikanlılığın
vermiş olduğu delilik,onu ağır etmiş duymamakta,kör etmiş görmemektedir.Şerrin ve
tüm kötülüklerin köşe başını tutmuş gençlik. Oysa ecel de kendisininkini tutmuş
olduğundan habersizdir.Freni patlamış delikanlının kalbsiz aklı düşünmez,eli kanlıdır.
Hayatın en kıymetli sermayesi olan gençlik,bâd-ı heva geçer,çarçur edilir,bozuk para
gibi etrafa saçılır.
İhtiyarlıkta ise büyük bir âhı kalır,vâhıyla övünür. Övüneceği şeylere sövülür.
Koca bir gençlik dirilmemek,faydalanmamak üzere toprağa gömülür. Geçici zevkleri
gitmiş,yerine elem ve kederlerini miras bırakmıştır. Ne kötü bir bitiştir bu bitiş...
İmanla ve ibadetle geçen bir gençliği ebedi bir gençlik beklemektedir. İman ve
ibadetten mahrum,sefâhetle geçen bir gençliğin ise ebedi bir ihtiyarlık başına
çökmüştür.
Gençlik seli önüne her şeyi katmış sürümektedir. En önemlisi de kendi hayatı sele
kapılmış gitmekte,başkasını da götürmektedir.
Genç kalmanın yolu,gençliği öldürmemektedir. Dizleri dövdürmemektedir.
MEHMET ÖZÇELİK
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Akıldan ziyade hissi dinleyen genç ve gençlik;freni patlamış bir araba gibidir.
Gençliğe,gençliğin elinden tutacak bir el,bir el freni gerekmektedir.
Hisleri galeyana geldiğinde onları durduracak bir emniyet kemeri
gerekmektedir.
Bu durumda evvela;genci suça yitecek,kötülüklere çekecek sebeblerin ortadan
kaldırılması gerekir. Sonra gencin kalbini ve aklını doyurucu iman ve ilim esasları
verilmelidir.
Kısaca:”Aklı aydınlatan fen ilimleridir. Kalbi aydınlatan din ilimleridir. İkisinin
birleşmesiyle hakikat tecelli eder. Birbirlerinden ayrıldıklarında,birincisinden
şüphe,tereddüt ve inkar,ikincisinden taassub tevellüd edecektir.”

Bugün gençlik başı boş bırakılmakla yetinilmeyip,sür’atle o boşluğa itilmektedir.
Gençlik;boşlukta yürümektedir.
Gençlik;boşlukta yüzmektedir.
Gençlik;boşlukta bocalamaktadır.
Bir an evvel bu boşluğun doldurulması,gençliğin istikamete yönlendirilmesi
gerekmektedir.
Zarar verici gelişmelerin budanması,dengeli ve ölçülü büyümesi gerekir.
Toplumun her mevkide,en fazla suç oranının işlendiği kesim,gençlerdir ve
gençlik dönemidir.
Gençlik,rehbersizlikten kıvranmaktadır. Zira her şey sisli görülmekte,öyle
görmekte ve gösterilmektedir.
Bir kılavuz vasıtasıyla bunların ortadan kaldırılmasına ihtiyaç vardır.
Günahın en çok işlendiği dönem,gençlik dönemidir.
Tüketimin,tükenmenin,harcamanın ve harcanmanın en sür’atli ve hızlı olduğu
dönem,yine gençlik devresidir.
İnsanın gerek dünyasını,gerekse de ahiretini kazanmaya en müsait olduğu
dönem,yine gençlik dönemindedir.
O halde çözülmesi gereken esas problem,gencin problemi,gençliğin
problemleridir. Zira,ekonomi de onun içindir ve onun iledir. Eğitimi de onun ile
olmakta ve oluşmaktadır.
Gençliğini kaybeden bir toplum,sermayesini yitiren bir esnaf gibidir.
Gençleri kaybetmeyelim.. onları kazanalım...
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“Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi,belalar üzerinize sel gibi yağardı.”
Hayatımızı kendilerinin hayatına feda ettiğimiz,ancak kendi hayatlarını bizim
ölümümüze bağlayan evlatlarımız,eğer ölmezlerse kendileri de ihtiyar olacaklardır. Men
dakka dukka,yani kim kimin kapısını çalarsa onunda kapısı çalınır. Kaidesince kendi
evlatları da kendilerine aynı muameleyi yapacaklardır.
Ben ki aciz ve güçsüz bir insanım. Çocuktan daha çocuk olmama rağmen o
çocuğun az bir ağlaması halinde bütün ev halkı onun yardımına ve ihtiyaçlarının
teminine koşarken,ben feryad ederimde,kimse yüzüme bile bakmaz. Ölse de bu
herif,bizde kurtulsak. Veya malı mülkü bize kalsa da devran sürsek. benim ölümümü
isteyip de malıma konarak devran sürmek isteyen bir evlada,evladı da devran
değil,feveran ettirir.
Aslında inanıyoruz ki,bizi siz değil ancak rabbimiz memnun eder. Onun davetini
beklemekteyiz. Ne zaman ki emri hak vaki olursa,bizde icabet ederiz.
Evin bir parça sıcak ekmeğini bize çok gördüler. Yerleri darmış,
geçinemiyorlarmış, beni huzur evine gönderdiler,orada ise huzursuzum. Öyle
zannediyorum evladım da huzursuzdur,torunlarım da huzursuzdur. Onlar beni
düşünüyorlar mı bilmiyorum ama ben onları düşünmeden edemiyorum. Bayramları
değil,her zaman yollarını gözlüyorum.
Torunlarımla bir hizmetçi,bir dadı gibi ilgileniyordum. Şimdi ise çocuklarla kim
ilgilenecek,kim onlarla oynayıp,onları güldürecek,hikaye anlatacak,bilmiyorum? Öyle
zannediyorum onlarda beni arıyorlardır.
Aaah hanım aah. Sen var iken ne güzel geçinip gidiyorduk. Her ne kadar ufak
tefek şeyler oluyorduysa da,bu durumdan o durum binlerce defa daha iyiydi. Eskiden
eve gelirlerdi,şimdi buraya beni sormaya kimse gelmiyor. Evladım bile bayramdan
bayrama geliyor,geri nasıl gideceğini şaşırıyor. Torunlarımı bile bana çok
görüyor,onları bile gelirken getirmiyor.
Bize buda mı reva görülecekti? Bulunduğunuz hayatı biz size hazırladık. İşte
sizin bizlere hazırladıklarınız?
Geriye bakıyorum. Birde buna müstahakım,diyorum. Çünkü ihtiyarlığa daha
doğrusu ahiret hayatıma bir hazırlık yapmadım. Gençlik geçtikten sonra,kimse bizi
yanına almazken bizde camiye ve ibadete koştuk adeta sığındık,sığınmalık bile
olamadık. Burada ise kimse bize kötü davranmıyor. Gençliğimde yetiştirmediğim
çocuğumun elinden,ihtiyarlığımda çekiyorum. demek bunu böyle ektim,aynısını
biçiyorum.
Allahım! İhtiyarlığımızda kimse bize merhamet etmiyor,sen bize merhamet et.
Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin. Senin merhametin olmasa,bizim halimiz
nice olur.

Rabbim sen Kur’an-ın da;-Sana imandan sonra beş mertebe anne-baba hakkının
gözetilmesini söyler-,Rasulünde:”Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar
üzerinize sel gibi akardı.”buyurulmasına rağmen,belalar onların değil,bizlerin üzerine
sel gibi yağmada...
Bize sahib çıkan,elimizden tutan yok. Biz mi onlara merhamet etmedik,ellerinden
tutmadıkta bu kadar bîgâne kaldılar?
Korkarım ki bir gün bir köşede ölürümde kimse duymaz. Ortada kalırım.
Dünya çocuğu,genci ve ihtiyarıyla güzeldir evlatlarım. Bizlere sahib çıkın. Bizleri
yitmeyin. Şefkat etmeseniz de ilgilenin. Bizde sizin gibi gençken meğer uyuyormuşuz.
Oysa bugün uyanmış durumdayız. Sizler bizim gördüklerimizi görmez ve bilmezsiniz.
Bizler sizin tarihiniz ve geçmişiniziz. Geçmişi olmayan,geçmişine sahib çıkmayan
bir milletin geleceği de olmaz. geçmişiniz ve tarihiniz olan biz ihtiyarlara sahib olunuz.
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Genç akıldan ziyade hisse mağlubdur,hissinin mahkumudur.
Dinamik olan genç,deli-kanlıdır.
Kendisine maddi- manevi refah kazandırılmayan gençliğin,manevi boşluğunun
arttırılması,manevi teneffüs borularının azaltılmaya çalışılması,yara üzerine ekilen
tuz-biber olmaktadır.
Gençliğe imkanlar sağlanmalı,onun önünü açacak projeler üretilmelidir.
Yüzlerce GAP yüklü gençliğin enerjisi bâd-ı hevâ boşa harcanmakta,boşta ve boşlukta
geçirilmektedir. Her bir genç bir GAP olabilir.Her bir genç bir mekik,bir füze olabilir.
Gençliğe aklı ilimlerle,kalbi maneviyatla dolduracak gerçekler verilmelidir.
Onlar isli,sisli,pisli havaya çekilmemelidir. Ona çocukluktan itibaren verilecek
meşale,gençliğinde de devamı sağlanmalıdır.
Gence uygulanacak olan – Saldım çayıra,Mevlâm kayıra-uygulamasından farklı
olarak iradesi,dirayeti,düşüncesi,tedbiri ile baş başa bırakılmalıdır. Ancak burada da

etrafını saran,kendisini sürenlerin çoklukla açılan girdaplara düşmesi gencin önündeki
birer tehlike sinyalleridir.
Batıdaki tükenen gençliğe karşı,bizde de bir sahiblenmeme söz konusudur.
Toplumdaki genel stresle beraber,üniversitelerdeki gençliğin ilmi çalışmadan
ziyade keyfi harekete yönelmesi,istikrarlı bir gelecek hazırlanmayıb,mevcut havaya göre
hareket edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Kontrol altına alınmayan her şey canavarlaşır,kainattaki enerjiden
insan,özellikle gencinkine kadar...
El terbiye edilirse insan sanatkar,dil terbiye edilirse edebiyatçı,hatib,şarkıcı ve
şair,ayağı olursa sporcu oluyor.
Terbiye edilmeyen gençlikten ancak menfilik zuhur eder.
Şeytanın ifadesiyle insanların menfi menfi tavrının üç yönü vardır:” Çok
ahmaklar var,beni dinliyorlar; ve insan suretinde çok şeytanlar var,bana yardım
ediyorlar;ve feylesoflardan çok firavunlar var,enaniyetlerini okşayan meseleleri benden
ders alıyorlar.”27 demektedir.
İstikamet olan;akıl,şeheviyye ve gadabiyye duygularında orta yolun
bulunup,eğri-büğrülükten kaçmakla olur. Bu konuda peygamberler istikametin
öncüsüdürler.
Büluğdan itibaren başlayan gençlik dönemi yukarısına doğru gider ki,bunun
vasatı 30-dur. Cennetteki insanların yaşının 33 olması da en kemal ve dinamik yaşın bu
olduğunu gösterir. Bunun sonu da 40 yaş olup,ondan sonra iniş başlar.
Ayette:” Sonra o,yiğitlik çağına erdiği (hele)kırkıncı yılına ulaşıp (da tam
kemaline) vardığı zaman”28
“Sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için,sonra da ihtiyarlar olmanız
için...”29
Hadis-de”Gençlerinizin en hayırlısı (akıl ve inançta) ihtiyarlara benzeyeninizdir.
İhtiyarlarınızın da en şerlisi (sefâhet ve dalalette) gençlere
benzeyenlerinizdir.”buyurulmuş.
27 Sözler. B. S. Nursi. 176.
28 Ahkaf.15.
29 Gafir.67.

Bu konuda Bediüzzaman;”Gençlerinizin en iyisi,temkinde ve sefâhetlerden
çekilmekte ihtiyarlara benzeyenlerdir. ve ihtiyarlarınızın en fenası,sefahette ve başını
gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir.”30
“ Zehirli bir bal hükmünde olan gayrı meşru dairedeki gençliğin sefâhetkarane
zevkleri hazine-i ebediyenin ve saadeti sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı
kaybetti(rir)”31
Gençliğin önündeki en büyük engel,sefâhettir.
Sefâhetten kurtarmanın yolu ise:” Aynı lezzetinde elemini gösterip hissini
mağlub etmektir.”
Dalaletten kurtarmanın çaresi ise:” Dünyada dahi cehennem azabını ve
elemlerini göstermekle olur.”32
Peygamberimiz daha temyiz yaşında olan torunları için:” Hasan ve Hüseyin
cennet ehlinin gençlerinin efendileridir. Babaları onlardan daha hayırlıdır.”
Gençliğin kurtarılmasında,sefâhetin engellenmesinde en büyük amil-ister
erkek,ister kadın için,ister doğrudan –ister dolaylı olsun; Tesettürün toplumda
yerleşmesi ile “1mümkündür.
Şair şiirinde;
Genç adam!Düşün bir yığın dertdi ki asırlık.
Sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık
Milletin her yanı ayrı bir illetle ma’lul
Beyinler sarsık,kalbler baygın,devası meçhul
Meydanlar inliyor,gayesiz kalabalıklar
Ve insanlar tıpkı akvaryumdaki balıklar
Şaşkınlıkla gidip kah sağa tos,kah sola tos
Böyle bir topluluk içinde idrâka paydos
30 Lem’alar.239,Şualar.154,189,172.
31 Kastamonu Lahikası.145.
32 Hutbe-i Şamiye. B. S. Nursi. 9,17.

Bunca fezayile cemiyet yaşar mı?heyhat.
Göz görmez,kulak sağır,kapkaranlık hissiyat
Şehirler çirkef oldu,sokaklar zift kanalı
Gençler serazat,her şey hürriyet payandalı
Haya yırtılıp gitmiş,iffet ayak altında
Yalan som altın,aldatma sultanlık tahtında
Kurt gövdenin içinde yapraklar bir bir solmuş
Milli ruh derbeder ve millet dağidar olmuş
Genç adam bu badirenin bahadırı sensin
Yıllardır,hayallerde,düşlerde beklenensin.
Doğrul!kendine gel!bak tan yeri ağarıyor.
Ve ışıklar karanlık ordusunu boğuyor.
Hiç durma koş,tulumban elinde dört bir yana
Göğüsle alevleri bu bir vazife sana.
Yırtılsın bütün zulmetler,belli olsun akyol
Gel,İslam emanetin dönmez davacısı ol.
Sensin asırlardan beri beklenen kahraman
Gelki artık dizlerimizde kalmadı derman...

Evvela kadın;Allah tarafından kendisine emredildiği için örtünmekte ve
örtünmek mecburiyetindedir. Bu bir farz olup,İslâmi ifadeyle taabbudi yani Allah
emrettiği için yapılır.

Tesettürle ilgili ayetlerden mesela33[7]:” Mü’min kadınlara da söyle;gözlerini
(harama bakmaktan)korusunlar;namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları
müstesna olmak üzere,zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini,yakalarının üzerine
(kadar) örtsünler. Kocaları,babaları,kocalarının babaları,kendi oğulları,kocalarının
oğulları,erkek kardeşleri,erkek kardeşlerinin oğulları,kız kardeşlerinin oğulları,kendi
kadınları (Mü’min kadınlar),ellerinin altında bulunanlar (köleleri),erkeklerden,ailenin
kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tabi kimseler,yahut henüz kadınların gizli
kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkalarına zinetlerini
göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını (topuklu
ayakkabı gibi) yere vurmasınlar. (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler.) Ey
mü’minler! Hep birden Allah-a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.”34
Ve iffetli davranılması gerektiği belirtilmektedir.35
“ Ey Peygamber! Hanımlarına,kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (Bir ihtiyaç
için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması
ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır,esirgeyendir.”36[10]
“ Ey Âdem oğulları,size ayıb yerlerinizi örtecek giysi,süslenecek elbise yarattık.
Takva elbisesi.İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allahın âyetlerindendir. Belki düşünüp
öğüt alırlar (diye onları indirdi.”37
Ve ırzlarını bu şekilde Takva ile koruyanlara mağfiret ve büyük mükafatın
hazırlanmış olduğunu Rabbimiz bildirir.38
Tesettürün takva ile teyid edilmesine rağmen “Mühim olan Libas-ı
takvadır.”sözünü tesettür yerine ikame edenler=Samiha Ayverdi,Safiye Erol,Nezihe
Araz,Agah Oktay Güner”aynı ekolün mensubları...39
Tesettürün sebeb ve hikmeti ise;Kadının korunmaya değer,değerli bir varlık
olmasındandır. Yani kadının yüz kimliği ve şahsı belirlerken yapısı itibariyle çekici

33 A’raf.26,31-32, Nahl.5,81, Nur.31,60, Ahzab.35,59.
34 Nur.31.
35 Nur.60.
36 Ahzab.59.
37 A’raf.26.
38 Ahzab.35,bkn.Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 4 / 134-135,141,33, 15 / 54-56, 16/ 451.
39 Bkn.Zaman gaz.08-10-1998-A. Selim.

olmasından ve kendisine yapılacak her türlü menfi durumdan engellenmesi için örtüsü
ona bir siper,bir kalkan ve bir zırh olmaktadır.
Mücerret yani soyut olarak kadını ele alıb,örtünmesinin önemi
muhterem,hürmete ve korunmaya değer bir varlık olmasındandır. Mesela;değerli
mücevherlerin bir çok sargıya sarılması hatta çelik kasalar içerisinde gizli kasalara
konulub korunması veya saklanması onun kıymetini düşürmez. Belki yükseltir.
Orduda her kes insan ve asker olduğu halde rütbeleri farklı bir giyim içinde
olması eşitsizlikten değil,belki adalet ve ölçünün bir gereğidir.
Eğer örtünmek o kadar önemli bir şey olmamış olsaydı,Cenâb-ı Hak insanlara da
diğer canlılar gibi doğuştan gelen bir giysi,kıllı bir elbise giydirebilirdi
Kötülük ve yanlışlığın kendisi kötü olduğu gibi,ona götüren ve sebeb olan
yollarda onun gibidir. Ve bakınız çevreye.. Bütün kötülük,fuhuş gibi
kişiyi,aileyi,toplumu ve batıda olduğu gibi devletleri sarsıp yıkan bu tesettürsüzlük
neticesinde kapanmanın değil,açılmanın rolüdür.
O. Yüksel Serdengeçti-nin dediği gibi;kadına hürriyet dediler,ev esaretinden
kurtardık deyip,bir kocaya bağlanmaktan kurtaranlar,kendilerinin,binlerce insanın göz
hapsine,kendi heveslerinin tatminine mahkum ettiler.
Bir bağdan kurtardılar ki-oda ne derece bir bağdır-konuşulub,düşünülebilir.
Binlerce bağ ile bağladılar kadını.
Böylece kadının örtünmesi onun ruhunun ve kişiliğinin bir hürriyeti olup,ruhun
bedene üstünlüğüdür.40
M. Vehbi Efendi:” Çarşaf dâfi’ olacak,câlib olmayacak ki,çarşaftan maksad hasıl
olsun.”der.41
Kadının inancıyla beraber,namusuna denk tutulan bu tesettür emri,fransızın
K.Maraş-da bir kadının örtülmesine saldırması karşısında def’ine kadar varmıştır.
Tesettür moskof zulmüne haçlı seferlerinin işkence silsilelerine denk getirilmeye
çalışılan baş örtüsü yasağı,60 milyon Türkiye ye,iki milyar İslam alemine,6 milyarlık
lnsan haklarına bir taarruz ve tecavüzdür. Toplumu karşı karşıya getirmektir.

40 Geniş bilgi için bakn.B. S. Nursi. Lem’alar. 24. Lem’a.
41 Bkn. Kadının değeri ölçüsü örtüsü. N. Kutsal.154.

Baş örtüsü kısıtlanması ABD dışişleri bakanlığından bir üst düzey yetkilinin ifade
ettiği raporda;” İnsanların dini inançlarını yaşama kabiliyetinin kısıtlanması”olarak
belgelenmiştir.
O insanların baş örtülerinin arkasında başka –Hin-ler aramak,basiretsiz bir
ithamdır. Bu insanların takiyye yaptıklarını düşünmek ,70 milyon unda farklı
düşüncelere sahib olmalarından,böyle ithamda bulunmak demektir.
Eğer bu örtünen insanlar samimi olmasalardı,hayati böyle zorluklara
girmez,Edirne imam-hatib öğrencisi Neslihan Yılmaz –ın kendisini okulun ikinci
katından atarak intihar etmek istemezdi. Ve yine Bursa İmam-Hatib öğrencisinin
başörtüsünden dolayı sınıfa alınmamakla dışarıda beklerken kaza neticesinde
ayağından sakat kalmazdı.
Kimin samimi olup olmadığı gayet açıkça belli olmaktadır!
İffeti az,kadınlara karşı zaafı olan Cüleybib-e Allah rasulü sordu:
“ Cüleybib! Duydum ki kadınlara sarkıntılık yapıyormuşsun. Şimdi bana
söyle,aynı şeyin senin annene yapılmasını ister misin?
Hayır,ya rasulallah,istemem.
Unutma,senin sarkıntılık yaptığında birisinin annesidir. Aynı şeyin senin kız
kardeşine yapılmasını ister misin?
Hayır,ey Allahın rasulü!
Unutma,senin sarkıntılık yaptığında birisinin kız kardeşidir!
Ve Allah rasulü,Cüleybib-e daha bir çok yakınını sayar. Halana,teyzene böyle
şeyler yapılmasını ister misin der,o da hepsine:” Hayır”cevabını verir.
Allah rasulü (SAM) de yine sözünü tekrar eder:
Senin sarkıntılık yaptığın da birinin halasıdır,teyzesidir.
Cüleybib,ikna olmuş ve rasulullahın duasına da mazhar olmuştu.
Sahabi yeminle;”Cüleybib o andan itibaren Medine-nin en iffetli gençlerinden
biri olmuştu.”
Bir müddet sonra iştirak ettiği savaşta şehit olmuş. Herkes yakınını
ararken,rasulullah da Cüleybib-i aramış ve bulamamış.

Sahabiye hitaben;” Hiç kaybınız var mı?” Onlar cevaben:”Hayır,ya rasulallah”
cevabını alınca da,göz yaşlarını tutamadı ve ağlayarak,” Ama benim kaybım
var!”deyip,eliyle yedi kişi arasındaki Cüleybib-i göstererek:” Evvela o yedi kişiyi
öldürdü,sonra da onu öldürdüler.” ve devamla:
“Cüleybib bendendir. Ben de Cüleybib-denim.”
Laikliğe dayandırılarak karşı çıkılan tesettür,laikliğin evvela;tanımındaki
şekliyle uygulanmayıp kendisi dine karışmakta,onu kayıt altına almaya çalışmaktadır.
Diğeri ise;Muğlak ve mutlak ifadelerle tüm insanlar zan ve töhmet altında
bırakılarak,suçluluk kompleksine itilmektedir.
Oysa toplumun bu durumdan kurtarılarak,suç işleyip fiiliyata geçilmedikçe
masumiyeti kabul edilmelidir.
Ben yıllar boyu zulümle süregelen haçlı seferlerini düzenleyen bir komutan
olsaydım;bu ayıbımı örtmek için ne yapabilirdim?diye düşündüm.
Düşündüm de;başı örtülü insanları işinden ve talebeleri okullarından
uzaklaştırmaktan daha iyisini yapamazdım!
Bir asırdır süren hukuksuzluk ve eksiklikler;birinin şiirini okumaktan,fikirden
dolayı hapsetmek,bir çok sabıkası olanın iftirası ile dürüst bir gazetecinin göz altına
alınması,büyük ve yüksek bir savcının despot bir idareyi arzulaması ve davetiyede
bulunması,mafya,ekonomik dengesizlik ve yolsuzluklar,eğitimdeki eksiklikler bir ar
olarak yetip,köyleri yakarak,insanları hunharca öldüren haçlı belasını gölgeleyip,denk
hale getirebilecek 20. asrın bir ayıbı ve kaybıdır.
İslamiyet kadınla erkeğin arasını ayırmamakta belki şefkatle kadını
korumaktadır.
Erkekle kadın arasındaki fark;kalite farkı olmayıp,alan farkından
kaynaklanmaktadır.
“Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi.”deyib bunun birisinin de kadın olduğunu
söyliyen Peygamberimiz.Çünki kadın annedir,buyurmakta. Ne güzel bir kadındır anne.
Anne güzel bir kadındır.
Milyonlarca alkışlayana ve o kadar da satılan kasetleri olup,maddi her türlü
imkana sahib batılı bir sanatçı,intihar etmeden önce yazmış olduğu yazısında;”Eğer
anne olsaydım intihar etmeyi düşünmezdim.”diyor.
Hadis-de:”Cennet annelerin ayakları altındadır.”buyurulmakta.

Bir Latife: Ben maliye bakanı olsaydım,değil baş örtüsünü serbest bırakmak,zorbalık yakışmaz ama-serbest bırakmanın ötesinde teşvik eder,herkesin,5-7- yaşındaki
çocuklarında takmalarını tavsiye ederdim!
Neden mi?
Şu anda en önemli mesele ekonomik çöküntü olduğundan,baş örtüsü takanlardan
vergi alırdım. Öyle ki,baş örtüsü takmayanlardan iki katı alır,bir yılda enflasyonu
düşürürdüm.
Tıpkı Deli Dumrul gibi. Köprüden geçenden bir akçe,geçmeyenden iki akçe...
Enflasyon yüzde yüz küsurlardan on-a düşmekle kalmaz,zenginlikte enflasyon
başlardı.
Enflasyon iki şekilde düşürülür: Doğrudan ve de dolaylı. Şimdilik süremiz kısa
olduğundan,doğrudan tedbirler uzun süreceğinden dolayı,doğrudan kısa tedbirler daha
kestirme olup,bu kararı alırdım.
Bilmem!siz nasıl düşünmektesiniz?

Peygamberimizin hizmetçisi Zeyd-in boşadığı hanımı Zeyneb-le evlenmesinin
hikmeti ise;
“(Rasulüm) Hani Allah-ın nimet verdiği,seninde kendisine iyilik ettiğin kimseye
(Zeyd-e):Eşini yanında tut,Allah-dan kork!diyordun. Allah-ın açığa vuracağı
şeyi,insanlardan çekinerek içinde gizliyordun.Oysa asıl korkmana layık olan Allah-tır.
Zeyd,o kadından ilişiğini kesince biz onu ana nikahladık ki evlatlıkları,karılarıyla
ilişkilerini kestiklerinde ( o kadınlarla evlenmek isterlerse) mü’minlere bir güçlük
olmasın. Allah-ın emri yerine getirilmiştir.”42
Olayın gelişme ve hikmet cihetlerine baktığımızda;

42 Ahzab.37. bkn.Kur’an-ı Kerim ve Meali. Prof. S. Yıldırım. 422.

a)Hz. Zeyd kendi isteğiyle boşamıştır.
b)Hz. Zeyneb asil bir ailenin çocuğu olup,Hz. Zeyd bir köledir. Bu ise bir kıymet
ölçüsü olmayıp,denkliğe aykırı bir durumdur.
c)Böylece ailede esas olan tarafların birbirlerine denkliğidir.
d)Peygamberimiz Hz. Zeyd-e boşamamasına söylemesine rağmen o boşamış,daha
sonra peygamberimiz onunla evlenmiştir.
e)Bu doğrudan doğruya Allah tarafından kıyılan ilahi bir akid ve nikahdır.
f)Burada hukuki bir hükmün gerçekleşmesine de kaynaklık etmiş oldu. Bu
hukuk kuralı başka bir insana kıyasla da izah edilebilir. Bu hüküm kıyamete kadar
devam edecek bir problem olan,-evlatlıklarının boşadıklarıyla evlenebileceği-hükmünü
getirmiş oldu.
g)Peygamberimiz 25 yaşında iken 40 yaşındaki Hz. Haticeyle evlenmiş olup,50
yaşına kadar tek evliliği gerçekleştirmiştir. Ve Mısır-lı Mâriye adlı cariyeden -daha
sonra küçük yaşta ölen- İbrahim adlı çocuğu hariç,tüm çocukları Hz. Hatice-den
olmuştur.
h)Olayın birde psikolojik ve sosyolojik yönleri olup;gerek o insanda
psikolojikmen meydana gelen gelişme,gerekse de akrabalıktan dolayı sosyolojik bir çok
faydaları vardır.
k)Şu da bilinmelidir ki,İslâmiyette çok evlilik esas değildir. asıl olan tek evliliktir.
ancak insanların fuhuşa,kötü yollara düşmelerini engellemek için dört evliliğe kadar
müsaade etmiş,ruhsat vermiştir. Yani emretmemiş,yapılabilir demiştir. Ve bunu ağır
şartlara bağlamıştır ki,en önemlisi,adalet şartıdır. Yani eşler arasında tam eşit bir
muamelede bulunması gerekir ki,giyimde,yiyimde,sevgide farklılık olmamak kaydını
getirmiştir.
Her şeyden önce İslamiyet birden dörde çıkarmamış,cehalet döneminde
yaşanılıp,kadının bir meta gibi değerlendirildiği ve uygulandığı 20-30 evlilikten,dörde
indirmiştir.43
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BİR BABANIN FERYADI VE GÖZ YAŞLARI

“Bir baba yüz öğretmene bedeldir.”
Aslında bu anlatılacak olan,bir babayla beraber yüz binlerce babanın toplu
feryadı ve yekun göz yaşlarıdır. Bu feryadlar bir çoklarını savuracak güçte ve
kuvvette,bir çoklarını da göz yaşlarıyla boğacak büyüklüktedir.
Baba yılların hazinli ızdırabını şöyle anlatmaktadır:
“Her ne kadar üzerimdeki sorumlulukları başkalarının üzerine atıysam,yine de
olmadı. Vicdanım beni devamlı tırpanladı ve de hırpaladı. Bu hal hala devam
etmektedir. Suçu bizi idare edenlerde gördüm. Bizden öncekilerde buldum. Ama yinede
düşüncemi susturamadım. O ise diyordu:Herkes suçlu,sen suçsuz musun? Evet,ben
suçsuz değilim,değildim de. Çünkü başımdaki suçluları ben seçmiştim. Hırsızları oraya
ben göndermiştim. Devleti kemirenlere ben oy vermiş,başkalarının da vermesi için
malımla,canımla,ailemle gayret göstermiştim.
Evet,ben suçlu idim. Yarım asırdan fazla geçen süre içinde hep aynı hatayı
işledim. Her seferinde onları seçtim.Onları düşmekten ben engelledim. Onlarda her
seferinde yapmadıklarını bırakmadılar. Yemedikleri kalmadı. Buda yetmiyormuş
gibi,dine hücum ve hakaretlerini politikalarının birinci maddelerine koymalarına göz
yumdum. Duymamazlıktan geldim,tevil yollarına gittim. Hücumu savunma diye
yuttum,yutturuldum ve de yutuldum.
Bir asırdık savunduk. Savunduk ancak savunduğumuz şeyleri bir karış
aşamadık. Bir asırdık hep başladığımız noktada dönüyorduk.
Bizim oğlan gazel okur,döner döner yine okur. misali hep aynı gazeli okuduk. Bu
düşüncemize bazı şeyleri alet etmiş,fakat alet edildiğimizin farkına varmamış ve de
vardırılmamıştık. Çünkü farklı bir çevrenin içerisinde idik. Atmosferimiz farklı idi.
Bizde ayrı atmosferin insanlarıydık. Dünyamız ayrı,ayrı dünyaların insanları idik.
Geçmişimizden kopuk yaşıyorduk. Dinimizi ise bilmiyorduk. Şimdi ise en
azından bilmediğimizi biliyoruz.
Benim gibi olmayanlara kendimi ve benim gibileri anlatıyorum. Belki bir yararı
olur diye... Yalnız kalınca için için feryad ediyorum. Bazı kulaklar duysun diye... Ancak
bunlar işlediğim günahlarıma ne derece keffâret-üz zünûb olup,günah ve hatalarımı
siler? Silmeyeceğini biliyor ve de inanıyorum. Çünkü cürmüm büyüktür. Buna rağmen
yine de ümidimi kesmiyorum. Çünkü onun rahmeti daha büyüktür.
Onun için ağlıyorum. Devamlı ağlıyorum. Hem de durmaksızın ağlıyorum.
Günahlarımı silmese de belki biraz hafifletir diye ağlıyorum. Çünkü açtığım yara derin.
İşlenilen menfiliklere,bozukluklara ve tahribatlara ortak olmuştum. Ortaktım. Evet
ortak. Ne gariblik değil mi? Günahı onlar işlesin,aynen bize de yazılsın? Sevaba
değil,günaha ortaklık,kara değil,zarara ortaklık. Ne kötü ortaklık! Sevabı hiç denilecek
kadar az,günahı ise gayet çok olan bir ortaklık. Sermayeden yemişiz.. Bir ömrü iflas

ettirmişiz,haberimiz yok. Ne dünyayı kazandık,nede ahireti. O halde biz ne yapmışız?
Sadece yaptığımız bazılarının dünyalık ekmeklerine yağ sürmekten ibaretmiş...
Bizde müslümanız,diyorduk. Ancak imanın şartları konusunda ne ben ne de
tanıdığım bazı arkadaşlarım şüphelerden kurtulmuş değildik. İbadet konusunda
namaza pek yaklaşmadığımızdan ne kılınış şeklini,ne de dua ve sureleri bilmemekteyiz.
Utanç bahanesiyle bayram namazlarına giderdik. Cenaze namazlarına katıldığımız
olurdu. Fakat bir türlü kendimizin de öleceğini düşünmezdik. Düşünsek,başkasına
verirdik.
Her şeyimizi harcamış,harcanmıştık. Elde bir şey kalmamıştı. Çaresizlikten olsa
gerek,yeni yeni düşünebilir olduk. Çünkü gerçekleri şimdi daha net olarak
görmekteyim. Gerçekler daha net görünmekte. Acaba üzerimize çöken bulutlar mı
dağılmıştı,yoksa kafamızdaki sisler mi dağılmıştı?
Kurt ve tilki sisli ortamı sevdikleri gibi,tilki gibi kurnaz,kurt gibi yırtıcı olanlar
da isli,sisli ve de pisli ortamdan yararlanarak bizim ileriyi görmememiz sebebiyle
varlıklarını devam ettiriyorlardı. Devamlı bizi o ortama çekiyorlardı. Demek öyle bir
ortamın oluşmasını kendileri istiyor ve kendileri yapıyordu. İrtica,163. madde ve laiklik
meseleleri gibi...
Hep karanlık ve sisli ortamlar,birinci ve ikinci dünya savaşları,inkilablar,ihtilal
üzerine ihtilaller,devamlı süregelen seçim ve geçim havaları. Bizler böyle uğraşırken,atı
alan çoktan Üsküdarı geçmişti.
Kimliksizliğimiz,devlet kurumlarındaki
belirsizlikler,atmalar,atamalar,atanmalar ve atayamamalar... Yaz-boz tahtası gibi..
Değişmeler,değiştirmeler, değiştirememeler, değiştirilemeyenler...
Bir ömür bir sayfaya sığmaz. Bunlar anlatabildiklerim. Herkese tavsiyem şudur:
İleride utanmıyacağınız,hesabını kolay verebileceğiniz,sorgulamadan temiz çıkacağınızı
bildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ancak benim bu durumuma düşeceğiniz hiçbir şeyi
yapmayınız. Yoksa hem dünyanız ağlar,hem de ahiretiniz. Çünkü her şey ya lehinize
veya aleyhinizedir. Ne kadar lehimize olmaktadır,düşünmemiz gerekmez mi?
Allah için ne yaptık?
Düşünmeden on şey yapacağınıza,on düşünün,bir yapın. Önemli olan yapmak
değil,netice ve sondur. Sonucu belirleyecek olan ilklerdir. İlkler sonun sonucunu
belirler.
Yaptığınız hareketleriniz Allah için olmaz,çalışmalarınızda o düşünce
bulunmazsa,benim gibi çok ağlarsınız. Her şey halk için değil,Halık olan Hak için
olmalıdır. Bir yazarın dediği gibi:
Ey alemi İslâm! Gelin ağlaşalım..Hayır,hayır. Ağlamakla devası mümkün değil
bu derdin. Allah için uğraşalım...”
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MÜMTAZ

GENÇLER

“Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız.”
Yıllarca hasretle bekleyip,yollarını gözlediğimiz bir gençliktir mümtaz gençler.
Zira bunların dünyası genç ve dinamik bir dünyadır. Taze bir hayatın,taze insanlarıdır
bu mümtaz gençler. Bu dünyaları içerisine girilip gezilecek bir dünyadır mümtaz
gençlerin dünyası. Bir sürü sürü halindeki gençler içerisinde mümtazdır bu mümtaz
gençlerin hayatı. Mümtaz gençler ve mümtaz gençlik cennete aid bir kavram ve
yaşayıştır. Hayatın en verimli döneminde bu mümtaz gençlerin ürünleri de kendileri
gibi mümtazdır. Bu mümtaz gençler rasulullahın müjdelemiş olduğu bir gençliktir.
Bu mümtaz gençler önlerinde bulunan bir çok
barajları,engelleri,aşamaları,kaleleri,zirveleri ve de berzahları aşan farklı şahsiyetlerdir.
Hayat berzahının en zor ve tehlikeli devresini aşan bu insanlar,bundan sonraki devreleri
de aşacak olan kişilerdir bunlar.
Bu mümtaz gençler deli-dolu,kanı deli gibi akan delikanlılardan
olmayıp,istikamet üzere kanı akıllıca akıp,akıllı ve olgun kişilerdir. Akıllı ve dirayetli
olup,nefis ve hislerine kapılmayan istikbal vadeden farklı bir nesildir bu mümtaz
şahsiyetler. Bunlar zamanın kendilerini bitirip kişiler olmayıp,kazancını bilen,zamanı
yaşatmak,ebedi kılıp sermaye olarak kullanan kimselerdir. Fani olanı baki kılan bir
gençliktir,bu mümtaz gençlik...
Değerleri değersiz kılmaz. Değerli şeyleri değerlendirip,değersizlerin
kendilerinde değerlendiği,değerlerine sahib, değerli bir şahsiyete sahib kimselerdir.
Gençliğin kıymet ve ehemmiyetinin,kıymetli şeylerde olduğunun şuurunda bir
gençliktir bu mümtaz gençlik.
Bugünkü gençliğin yarınki gençlik olmasını arzulayıp,bu uğurda gayret
gösterenlerdendir. Gençliğini bitirip,geride bırakan bir genç ve gençlik
bitmeye,tükenmeye ve de unutulmaya mahkum bir gençlik olduğunu bilir. Gününü gün
eden bir gencin,yarını şimdiden tükenen bir genç olduğu basiretindedir. Onlar için
yarınlar mazide kaldığı için tükenen müflis bir gençlik peşinde gitmez.
Mümtaz gençlik,geleceğe hazır bir gençliktir. Geleceği olan,geleceğe ümid
bağlayan,sigortalanmış bir gençliktir. Müflis nesil;sigortasız,emniyetsiz,aşı boş,hayatı
toz-pembe görüp,is-den,sis-den ve de sefâhetin pisliklerinden önünü göremeyen bir
gençliktir. Böyle bir genç ve gençlik dizginleri başkalarının elinde olan mahkum bir

gençliktir. Mümtaz genç ise maddeye ve manaya,nefsin desise ve hilelerine ve de
nesillere hakim bir gençliktir.
Mümtaz genç için hayatın mana ve hakikatı tam bir hakikat manzumesidir.
Hayatın manası hayatın boynuna takılmış birer incidir. Hayat onunla kıymet bulur.
Kıymetli şeylerin müşterileri de çok olur. Onlara çokları talib olur. İşte böyle
mümtaz gençlerin önüne çok tuzaklar kurulmuş,başları çok ağrıtılmış,onları
asıllarından koparmak uğruna,çok kopuk kopmuşlar seferber olmuşlar.
Dünyalarını,olmayıp tükettikleri şahsiyetlerini,her şey ile tek bağlantıları olan
hayatlarını da bu uğurda feda dahi etmişler,tıpkı mümtaz şahsiyetlerin fedakarlıkları
derecesinde,menfi fedakarlık...
Bu mümtaz şahsiyetlere cennet talib olmuş,ötelerden talebler gelmiş,Allah
onların talibi olduğu matlub insanlar olmuşlar.
Bu mümtaz gençlere bir girdaba doğru çekilmektedirler. O girdab ki,zahiren
tatlı,hakikatta ise acı bir çıkmaz ve de bir sondur. Küfürden sonra mü’min için en
tehlikeli bir yoldur. Aynı zamanda boş bırakılan bir gençliğe sunulan alternatifsiz bir
alternatiftir. İradenin,kalb ve vicdan gibi alınan duyguların karşısına dikilen nefis
canavarıdır.
Böyle bir gencin dünyaya bakışı ve dünya görüşü kördür ve nefis hesabınadır.
Görüş mesafesi kısır ve de kasırdır. İleriyi,ebedi alemi görecek gözden mahrum
bırakıldığı gibi,aklın gözüne de perdeler çekilmektedir. İşte sefâhet o perdelerdendir.
İşte mümtaz gençler,hem o göze sahibtirler,hem de öyle perdeleri aşmış,perde
ötesi bir kimliğe sahib şahsiyetlerdir.
Gencin bakışı kör ve hissi olduğu gibi,gençliğe ve gence bakışta onun kadar körce
bir bakıştır. Körce ve körü körüne bir hayata ve hayvaniyete sevkediştir. Oynayan ve
hoplayan ve de zıplayan bir gençlik bekleyenler,sonunda onların oynaklık ve
hoppalalıklarından da şikayete hakları olmayacaktır. Çünkü öyle bir nesli kendi istedi
ve de elde etti. Hayırlı olsun. Hem üst katta zıplamasına müsaade edeceksin,sonrada
şikayette bulunacaksın?
Fakat mümtaz gençlik,kalb ve ruhun cimnastiğiyle tecrübeli,ağırlıklı,her yönüyle
sağlıklı bir nesildir. Mesele ve problemlerini bilen,kolaylıkla çözüm yollarına yönelen ve
bulan problemsiz kişiliğe sahib kişilerdir. Çareleri tüketen değil,hal çareleri üreten
üreticilerdir. Modası geçmişlerle uğraşmaz,yeni moda ve modeller çıkarırlar. Zira
sefâhet ve eğlenceler tâa cehalet asrında kalıp bir fayda sağlamayan modası geçmiş
modellerdir. Bu modası geçmiş modeller geçmişte geçmiş olan modellerdir. Bunlar
üretimi değil,tüketimi arttırdığını bilip,yeni formüller üretirler.
Mümtaz gençler gençleri kendileri gibi mümtaz yollara sevk
ederken,kendilerinden geçmiş gençlerde,kendileri gibi seçkin olmayan geçkin yollara
yönlendirirler.
Genç de büyük bir potansiyel ve enerji vardır. öyle ki bununla dünyayı bile
yerinden oynatırken,evreni lerzeye getirebilir. Bu bir infilak da olabilir,kainat çapında

bir tamir ve başarı da olabilir. O halde böyle bir güç yabana atılmamalı,insanlığın
sonsuza dek yararına olacak yönde sarf edilmelidir. Bu genç saadete hazırlanmalı,hayra
yönlendirilmelidir. Aynı zamanda ruhuna uygun bir eğitim ve terbiye verilmelidir.
Allah’ın ve rasulünün gösterdiği terbiye sistemleri ile yetiştirilmelidir.
Mevlâna’nın dediği gibi:”Hamdım. Piştim. yandım.” İşte bu genç bu devrelerden
geçirilerek pişirilmelidir. Hamlıktan kurtarılmalıdır. Pişmeden yenilmez,yanmadan
olunmaz,olmadan bulunmaz,bulunmadan varılmaz,varmadan hakka kavuşulmaz,hak
ile olunmaz. O’nun rü’yeti,O’nun marifeti,O’nun muhabbeti,O’nun rızası ve cenneti
elde edilemez. İşte mümtaz genç,bu merhaleleri aşan gençtir.
Mümtaz genci mümtaz kılan,kimliğini bilip,sahib olmasıdır. Kimliksizlik ise
belirsizliği,oda şahsiyetsizliği netice verir. Zira bir civciv,civcivliğini koruyarak kaldığı
sürece,başkalarına özenip taklide çalışan bir filden daha üstün ve de büyüktür.
Batı kültürüyle yoğrulmuş,kendi eğitiminden ziyade başkalarının eğitimini
almış,onların değersizliklerini değer kabul etmiş bir genç de şuna benzer:
Bir tavuk yüz senede ördeği taklid etse,ördek gibi olamaz. Olamadığı gibi kendi
yürüyüşünü de unutur. Ne kendi gibi yürür,ne de onlar gibi. Bir berzah
karanlığında,bir bocalama içinde bocalamaya başlar. Ne idüğü belirsiz melez,nesli kesik
bir kişi ve kişileri temsil ederler.Tıpkı katır gibi... İki ayrı ırktan,bir acib yaratık olarak
ortaya çıkar. Hiçbir tarafa mal olamadığı gibi,hiçbir tarafta onu kendi tarafına almaz.
Kimliksiz ve vasıfsız bir şey???
Mümtaz genç ihtiyar gibi yaşar,genç gibi ibadet eder. Elli sene sonraki gerçek
yüzünü ve çehresini görür. Onun da ötesinde ahiretteki son neticeyi görür ve öyle yürür.
geçirdiği yıllara acımaz. Büyük bir oohh çeker. Bâd-ı hevâ geçiren ihtiyarlar gibi aaahh
aah demez. Önceki gayret ve çabalar ona onu dedirttirmez. Önceden düşünür ve ona
göre yaşar. Önce yaşayıp da sonra düşünme yoluna gitmez. Ekinini ekim zamanı
eker,biçim zamanı da biçer. Ekim zamanı oynayıp,keyif edenlere bir yandan
gülerken,diğer yandan da acır. İhtiyarlık gençliğin mahsulüdür. Nasıl bir gençlik
ekilirse,öylesine de bir ihtiyarlık biçilir,derilir.
Gençlik elbette gidecek. Eğer meşru dairede geçmişse yerine binler lezzet
bırakarak gidecek. Eğer ğayrı meşru geçmiş ise,ödenmesi güç hesap ve faturalar geriye
bırakaraktan sönüp yok olacaktır.
Evet. Nasıl bir gençliğe talibsiniz? Nasıl bir ihtiyarlık beklemektesiniz? İstikbal
vadeden bir gençlik içinde misiniz? Yoksa geleceği karanlık ve meçhullerle dolu bir
gençlik hayatı içerisinde misiniz? İhtiyarların sizi nasıl gördüğünü hiç onlara
sorup,onların gözleriyle kendinize baktınız mı? Eldeki büyük sermayeler nerede ve
nerelerde harcanmaktadır. Harcanmakta mıyız?
“Sizdeki gençlik katiyen gidecek Eğer siz daire-i meşruâda kalmazsanız,bir gün o
gençlik zayi olup başınıza hem dünyada,hem kabirde,hem ahirette kendi lezzetinden çok
ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı
bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etmezseniz o gençlik manen baki
kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.

Elhasıl,gençlik gidecek. Sefâhette gitmiş ise hem dünyada,hem ahirette binler
bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle su-i istimal ile israfat ile gelen
evhamlı hastalıkla hastahanelere,taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve
elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak
isterseniz;hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette
hastahanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasıyla israfat ve su-i istimalden
gelen hastalıktan eninler ve eyvahlar işiteceğiniz gibi;hapishanelerden dahi ekseriyetle
gençliğin taşkınlık saikasıyla ğayrı meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht
gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristandan ve mütemadiyen oraya girenler için
kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta –ehli keşfel kubûrun müşahedatıyla ve bütün
ehli hakikatın tasdikiyle ve şehadetiyle- ekser azaplar gençlik su-i istimalâtının neticesi
olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve
hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler,hasretler ile eyvah
gençliğimizi bâd-ı hevâ,belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız.”diyecekler.
Çünkü beş-on senelik gençliğin ğayrı meşru zevki için dünyada çok seneler gam ve
keder ve berzahta azab ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en
acınacak bir halde “Errâdi bid-darari Lâ yunzeru leh” sırrıyla hiç acınmaya müstahak
olmaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenâb-ı Hak
bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin,amin”
“Evet,o şirin,güzel gençlik nimetine istikametle,taatte şükretse;hem
ziyadeleşir,hem bakileşir,hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur,hem
elemli,gamlı,kabuslu olur,gider. Hem akrabasına,hem vatanına,hem milletine muzır bir
serseri hükmüne geçirmeğe sebebiyyet verir.”
Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız
imandadır ve iman hakikatları dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok
elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır.
“O’nu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. O’nu unutan
saraylarda da olsa zindandadır,bedbahttır.”
“Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup,dünyaya talib
bedbaht nefsim! Bilirmisin neye benzersin? Deve kuşuna...Avcıyı görür,uçamıyor;başını
uma sokuyor,ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarda. Avcı görür. Yalnız o,gözünü
kum içinde kapamış,görmez.”
“Ey nefsim! Deme:”Zaman değişmiş,asır başkalaşmış,herkes dünyaya
dalmış,hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur.” Çünki:Ölüm değişmiyor.
Firak,bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Aczi beşeri,fakr-ı insani
değişmiyor,ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor,sür’at peyda ediyor.”
Evet,değerli gençler! İhtiyarlık size gelmeden evvel,siz bazen ihtiyarlığa hayâlen
dahi olsa gidiniz. Kendinizi birde oradan seyrediniz.
Hadiste buyurulur:”Mûtû Kable en temûtü”,(Ölmeden evvel ölüme
hazırlanınız.) Bizde diyoruz ki;ihtiyar olmadan evvel gençliğin kıymetini
bilip,ihtiyarlığa öylece hazırlanınız.

Fâni ve geçici bir gençliği,ebedi ve sonsuz bir gençliğe feda etmek ister misiniz?
Madem istemek insaniyetin ve aklın bir gereğidir. O halde baki fani olana tercih
edilmelidir. Ta ki ebedi neticeler vermiş olsun...
Mümtaz genç! Ebedi ve sonsuz bir hayatta,Allah’ın mümtaz iltifatına mazhar
gençtir. Her şeyiyle imtiyazlı bir gençtir,mümtaz genç ve gençler...
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ÇOCUK

ÜZERİNE

Âyetin ifadesiyle:”Çocuklar dünya hayatının süsüdürler.”44
Çocuktaki fiziki gelişmeyle beraber şahsiyet de beraberinde gelişir. Öyle ki bu daha
çocuk 6 aylıkken kendisini gösterir.
-Anneden kopma,çocuk da bir çok kopukluklara neden olup,kendisini boşlukta
hissetme durumları meydana getirir.
Öyle ki bunun kendisi için bir eksiklik olduğu bunalımında olan çocuk,aynı
durumun verdiği eksiklikle kendisini şuurlu-şuursuz suçun içinde bulur veya
bazılarında kasıtlı olarak,onlardan istifade düşüncesiyle kolayca suça itilirler.
Kendisine bir mesned,bir dayanak bulmayı,çocukluk psikolojisiyle kucaklanmayı
istemekte ve beklemektedir. Emin eller tarafından tutulup kollanmayan bu
çocuklar,neticede emin bildiği hain ellerde kendisini bulmaktadır.
Zamanla bu olayların kangrenleşmesi sonucu,topluma tedavisi güç yaralar
açmaktadır.
-Çocuklar birer çiçektirler. Soldurulmamaları ve dondurulmamaları
gerekmektedir.
44 Kehf.46.

Çiçeklere gösterilecek ihmal ne gibi bir çöküntüyü netice veriyorsa;aynısı
çocuklar için de geçerlidir.
-Çocuk sevgi suyuyla,ilgi sıcaklığı güneşiyle gelişir ve büyür.
Bu eksiklik ise umumi bir eksiklik ve de kayıptır.
Büyük bir insan bile ilgi beklerken hatta ararken,çocuğun hakkı değil midir ilgi?
İnsanda sevgi,çocukta da onu alma duygusu vardır. Bunlar birbirini
tamamlamakla tamlanırlar. Aksi durumda eksiktirler.
Sevgi bir irtibat duygusudur. Sevgi koparsa irtibat da kopar. Bu irtibat devam
ettirilmelidir.
Yaradılışla beraber İslâmın verdiği bu güzel duyguyu,menfi kimseler,-şeytan
dahi gösterse- başarılı olup,kendisine çekmektedir.
Çocuk problemlerini ve keşmekeşliklerini onunla çözer,sevgiyle atar,bertaraf
eder. Yoksa kendi bertaraf olur.
İnsanlık kâinatın bir çekirdeği olduğu gibi,çocukta dünya ağacının bir meyvesi
olan insanı oluşturur.
Meyveler kurtlanmasın! O halde çekirdeklere iyi bakılsın,iyi olsun. Çekirdekler
paralanıp parçalanmasın.
Çekirdek çocuk çekirdek aileyi;çekirdek aile,çekirdek toplumu ve o da çekirdek
olan bir dünya ile gerçek insanlığı vermiş olur.
-Bir insan bir yere gittiğinde ne derece ve ne yere kadar uyum sağlamaktadır?
İşte çocuk da,yeni gelmiş olduğu dünyaya karşı,size karşı bir uyumsuzluk içinde
ise,bu devam edecek anlamına değildir.
-Acaba biz de ne kadar uyum göstermiştik ve gösterebilmiştik?
Uyumsuzluklar uyumsuzluklarla düzeltilmeye çalışılırsa,katmerli bir
uyumsuzluğu netice vermiş olur.
O halde kir,kirle temizlenmemelidir. Yoksa kirin kirliliğini arttırmış oluruz.
-Büyüdüklerinde her hangi bir yönlerinden arızalı olarak yetişmiş olan
çocuklar;küçük yaştaki bu eksikliklerin ve ilgisizliklerin bir eseri olarak kendisini
gösterecektir.

Bu konuda onlar sürekli cezalandırılma yöntemleriyle düzeltilmeye
çalışılmamalıdır.
Zira ceza sevgiden sonra gelir. Ceza;son ve çaresizliğin bir çaresidir.
“Ayinesi iştir kişinin,lafa bakılmaz. Görünür şahsı sureti eserinde.” En güzel
usül,nümûne-i imtisal oluşturmaktır. Ona ayine olmaktır.
-Çocuk konusunda,devletin başlı başına bir izleyeceği ve bir politikası olmalıdır.
Tâki istikbalinden de emin olunabilsin.
-Çocuk zariftir. Çabuk etkilenir. Fakülte seviyesinde,bakanlık derecesinde
onlarla alakalı tedbirler düşünülmeli,şimdiden yöntemleri belirlenmelidir.
-Dünyada en fazla etkilenen ve heder olanlardan biri de;işte bu çocuklardır.
-Dünya hakimiyeti için bir yandan çocukların doğması engellenmekte,bir yandan
toplu ölümlere terk edilmekte,bir yandan Kolombiya da olduğu gibi bazılarının
sağlıkları uğruna gözleri feda edilmekte,çalınmaktadır.
Her sene dünyada harb gibi,hastalık gibi çeşitli sebeblerle milyonlarca çocuk
ölmektedir.
“Nüfus planlaması”oyun ve hileleriyle,gizli raporlarla,milyonlar
harcanarak,İslam aleminin artışı engellenirken,ebter olan batı nüfuslarının artışı için
her yola baş vurmakta,teşvike çalışmaktadırlar.
ABD’nin 1976’dan beri başlatıp,sadece 1996 yılında bunun için harcadığı para
5.400.000 dolar yani (324 milyar) dır.45
Aynı oyun 1994 yılında Mısır da da oynanarak,böylece müslümanların,İslâm
aleminin nüfusu kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu konuda batı ısrarla kürtajı
da teşvik etmektedir.46
Çocuklar doğmasınlar! Bu,çocuklar ölsünler,demektir. Onlar ölsünler mi?
Peki,doğmasınlar ile olan farkı nedir?
-Avrupa’da çocuk,aile ve kadın gibi bir meta olup,çocuklar başı boş olmalarının
yanında,mal gibi satılmaktadırlar.

45 Bak.Zaman gaz.8-1-1996.
46 Bak. Zafer dergisi.Ağustos.1992.sh.23,agd.Eylül.1998.sh.14.

-Çin’deki bir çocuk sahibi olma mecburiyeti,neticede bunun 2020 yılında
erkeklerin evlenecek kadın bulmakta zorluk çekecekleri istatistikler neticesinde ortaya
konulmaktadır.
-Dünya özellikle dinimiz çocuğun doğumunu,sağlıklı büyütülmesini teşvik
ederken,maalesef bizde ısrarla kısırlaştırılmaya gidilmektedir. Tedbirlerde kısırca
tedbirlerden öteye de gidememektedir. Teşvik bir yana adeta cezalandırılmaktadır.
-D. Gürlek;Osmanlıda çocuğun 5 yaşında mektebe verilip ve bunun 12 yaşına
kadar devam ettiğini ifade eder.47
-Çocukların başarısızlılıklarını etkileyen faktörlerden birisi de,onların
yaramazlıklarıdır.
Bu da onun devamlı kendisini gösterme ve isbat etme duygusundan kaynaklanır.
Ancak neticede buda müsbet yaklaşımlarla telafi edilebilir.
-Çocukların fiziki ve ruhi gelişmelerinde bir proğram takib edilmelidir.
Rast gele,işi oluruna bırakarak,adeta –saldım çayıra,mevlam kayıra- şeklinde
gösterilecek bir davranış ve uygulama,çocukta da sürekli bir dengesizliğe yol açacaktır.
Fiziki ve ruhi gelişmelerinde her durumu mümkün mertebe de itibara
alınmalıdır.
-İhmalin faturası da,topluma büyük bir ödeme zorluğu getirmiştir. Nitekim
Unesko tarafından 1994’de,dünyadaki çocukların durumu ile ilgili raporda:
“Bugün dünyada 30 milyonu aşkın çocuk sokaklarda yaşamaktadır;7 milyon
çocuk mülteci statüsünde bulunmakta,en az 50 milyon çocuk güvenliksiz ortamlarda
çalışmakta,100 milyonu aşkını ilk öğretimden yoksun ve 150 milyon civarında çocuk da
beslenme yetersizliğiyle baş başa bulunmaktadır.”der.
-Yiyecek konusunda çocuğa ısrarla yemek yedirme yoluna gidilmemelidir.
Çocuktaki inad,onun inadını daha da arttırıp,fayda yerine zarar verecektir.
Her yiyen sağlıklı,yemiyen sağlıksız anlamına gelmemelidir.
Kısaca;ölçülü ve dengeli olunmalıdır.
Çocuklardaki oluşan deprasyonun çeşitli sebebleri göze çarpmaktadır. Bunlar;

47 Zaman gaz.10-9-1994.

-Gündüz seyrettiği veya kendisine anlatılan masalların zihninde yer
etmesiyle,gece sakin bir zeminde depreşmesidir.
-Çocuğu susturmaya veya dediğini yaptırmaya çalışırken öcülerle
korkutarak,onda sevgiden önce nefret ve korkunun gelişmesine sebeb olunmaktadır.
Bu durum onun korkuyla büyümesine,saldırgan bir tutum ve ruh haletine sahib
olmasını netice verecektir.
Bu menfi duygu depreştikçe,menfilikler de kendiliğinden depreşecektir.
-Çocuklar sevgiyle büyütülmelidir. Bir tanıdığımız vardı. Bu kişi üç-dört
yaşlarındaki çocuğuna,cenneti tüm güzellikleriyle anlatır. Bunu hayran hayran dinleyen
çocuk dayanamayıp;-arabası da olan babasına dönerek-Baba,haydi o zaman bizde cennete gidelim.
Daha sonra baba çocuğuna oraya ne zaman ve nasıl gidileceğini anlatarak teskin
eder.
Bu olayı duymuştuk. İki sene kadar sonra çocuk,babasıyla yanımıza geldiğinde
çocuğa;
-Haydi,beraber cennete gidelim,dediğimizde o çocuk bize;
-Şimdi gidilmeyeceğini,ikna olmuş bir şekilde anlatmaya başladı.
-Evet,çocuk kaçırılmamalı. Belki o güzelliklere doğru teşvik edilmelidir.
-Ruhta meydana gelen bu korku duygusu,çocuktaki bir dengesizliğin neticesi ve
ilerideki bir olumsuzluğun belirti ve habercisidir.
Bediüzzamanın ifadesiyle:”Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen
hayatından lezzet alır.”
-“Batıl şeyleri iyice tasvir,safi zihinleri idlaldir.”bozmaktır.
-Şiddet ve şiddetli rüyalar ise;güzel görmemenin veya göstermemenin,kötü
şeyleri tasvir etmenin,güzel düşünmemenin ve düşündürmemenin ve neticede hayattan
lezzet yerine elem almayı netice vermektedir.
Çocuğa devamlı müsbet,yapıcı ve güzel şeylerin tasviri yapılmalıdır.
-Cennet,cehennemi şeyleri kabul etmez,reddeder.

-Bir gün Peygamber Efendimize sorulmuştu:”Ya Rasulallah! Kim cennete
girecek?
-Allah rasulü ise:”Peygamber cennetliktir. Şehid cennetliktir. Çocukken ölen
cennetliktir. Diri diri gömülen çocuk cennetliktir.”(Ebu Davud)
-Çocuklar korku ve şiddet filimlerinden de sakındırılmalıdırlar. Bununla
yetinmeyip o çocuk tv. ile değil,anne-baba terbiyesiyle yetiştirilmelidir.
Çocuk kimin terbiyesiyle yetiştirilirse,onun malı olur. Başkası –anne ve babası
bile olsa-hak dava edemezler.-Çocuğun yetiştirilmesinde en büyük faktörlerden biri de;arkadaş seçimidir.
Atasözünde ne güzel belirtilmiş:”Bana arkadaşını söyle,sana kim olduğunu söyliyeyim.”
Çocuğun iyi bir arkadaş seçimi,kişiliğinin oluşmasında da büyük tesir icra eder.
Buda onun ailesine ve topluma uyum sağlamasını sağlar.
-Çocuk eğitimle gelişir. Verilecek iyi bir eğitim,iyi bir çocuk,iyi bir çocuk da iyi
bir nesil ve gelecek demektir.
Eğitim çocuğa sevdirerek verilmeli ikna edilip,tatmin edilmelidir.
Çocuğa faydalı ve lüzumlu şeyler öğretilerek hafızasının gelişmesine yardımcı
olunmalıdır. Aksi takdirde bilgisiz bir bilgi hamalı olmuş olur.
“Çalışmayan demir paslanır.” Zeka ve hafızanın gelişmesi,çalışmasıyla ilgilidir.
Çocuk konusunda İbni Cerir:”Çocuk,ebeveyni yanında emanettir. Onun tertemiz
kalbi nakış ve suretten başı berrak ve soyut bir cevherdir. Bu mübarek kalb,kendisine
öğretilecek her şeye kabiliyetlidir. Neye meylettirilirse ona meyleder. Kendisine hayırlı
ve güzel şeyler öğretilirse hayır üzerine büyür. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur.
Anne ve babası sevabına ortak olurlar. Eğer şerre atılır,bu doğrultuda yetiştirilirse şaki
olup dünyada da,ahirette de helak olur. Günah da onun terbiyesiyle mükellef olanındır.
Çünki onun velisi sorumludur.”48
-Çocuğun yetiştirilmesi ona anlatılacak güzel hikayelerle olduğu gibi,zihninin
gelişmesinde yardımcı olacak eğitici ve düşündürücü oyuncaklarla da takviye edilebilir.
Yani çocuk eğitilerek öğretilmelidir. Meseleleri kavrıyamıyan çocuk,böylece oyun ile
bilgilendirilmiş ve kabul ettirilmiş olacaktır.
-Çocuğun maddi ve manevi gelişimi anne karnından itibaren başlar. Mesela;
48 Aile Eğitimi. 1 / 156.

Hadisde:”O nutfe o rahimde yerleşti mi Allah,o nutfe ile Hz. Âdem arasındaki
bütün soyunu o nutfenin başında hazır eder (de,o bunlardan birisinin şeklini alır.)”49
-Çocuğun gelişmesinde özellikle 0-6- yaş arasında verilenler veya çocuğun
aldıklarının büyük ve silinmez etkileri vardır.
Nitekim kendimizden pay biçebiliriz. Öyle ki zihnimizde iz bırakmış olan bir
olayı,hayatımız boyunca kolay kolay unutmaz ve unutamayız.
O dönemde öğrenilenler,hafıza arşivlerinin taze olması,mermere kazınmış gibi
sağlamlılık gösterir.
-Onlara kıymet verilmeli,sevginin yanında saygıda kusur etmemelidir.
Hadisde:”Çocuğunuza,Muhammed adını koyduğunuzda,ona değer veriniz ve
oturduğunuz mecliste ona yer açın.”50
Çocuğun yetişmesinde anne-baba kadar,belki daha fazla diyebileceğimiz bir
faktörde okuldur.
Böyle bir yükü yüklenmeden önce çocuk o eğitime hazırlandırılmalıdır..Fiziken
hazır haldeki durumu göz önünde bulundurulduğu gibi,ruhen o münasib ve müsaid hale
getirilmelidir.
-Çocuğun fiziki olarak yetişmesinin de,ruhi olgunluğuna etkisi vardır. Aynı
zamanda bir sünnet olan “Kaylûle” 51 yani;kuşluk ve öğle uykusunun,herkesin olduğu
gibi hasseten çocukların dinlenmesine ve dikkatlerinin dağılmamasına ve
zayıflamamasına sebeb olmakta,dinçlik sağlamaktadır.
Açlığa karşı ağızdaki salgılama gibi öğle vakti,öğleden sonra vücutta uykuya
karşı öyle bir salgı salgıladığı bugün tıbben de tesbit edilmiş durumdadır.
-Bugün çocukların dengesizleşmesinde ve bozulmasında menfi görev yapan
medyanın büyük rolü vardır.
Görüntülü ve resimli medya bu saf ve temiz kalbleri,tâ ruhun derinliklerine
kadar hançerlemektedir.

49 Müsned.3 / 297,Tefsir-i Kebir. F. Razi. Terc. heyet. 22 / 549.
50 Kenzul Ummal,T.Kebir.age. 23 / 221.
51 Lem’alar.B Said Nursi.256.

Bugün medya;kadını yuvası olan evinden alıp kopardığı gibi,çocukları da o
cennet yuvasından uçurmuş ve kaçırmıştır. Problemli çocukların meydana gelmesine
zemin hazırlamıştır.
-Çocuğu sarmalayarak boğan o kadar sebebler teşekkül etmiştir ki;bunun
izalesi,mesuliyetini hisseden ve hissedecek olan büyük bir himmet ve gayret sahibi
toplum ile mümkün olacaktır.
Ancak bahane hazırdır;kendi problemlerini çözemediklerini,maişet derdinin
boylarını aştığını ve onlarla uğraştığını söyleyen bir toplumda,iş fertlere kalmış
olmakta,gönüllü erlerin ve fedailerin geç de olsa hizmetleriyle yerine getirilebilir.
-Habersiz olan büyüyen çocuğun durumunu,onun sorumluğunu üstlenen kimse
daha fazla görmektedir. Daha fazla da dikkat etmesi gerekmektedir.
Zira;her şeyinde kendisini anne ve basının kucağına atmaktadır. Problem
büyüdüğünde toplumun ve neticede devletin kucağına atmaktadır.
-İlk yapılacak iş;çocukta manevi bir kontrol mekanizmasını oluşturmaktır.
Muhasebesini yapacak ve yapabilecek bir duygunun yerleştirilmesine çalışmak lazımdır.
Bununda temelini;iman ve inanç duygusunu harekete getirip,ibadet şuurunun
onda yerleşmesini sağlamaktır. Zira bunlar kötülüklere karşı bir dizgin,bir fren
görevini görecektir
Belki haklı olarak,siz bir gölge gibi onun arkasında olamazsınız. Fakat Cenâb-ı
Hakkın onu her yerde ve her zaman gördüğü inancı,omuzunda iyilik ve kötülüklerini
yazan –Kirâmen Katibin- melekleri tarafından her şeyinin yazılıb,hesaba
çekilerek,mükafat ve cezaya çarptırılmak üzere ahiret diye bir alemin varlığı inanç ve
şuurunu yerleştirdiğinizde,bu onun için de,sizin için de bir teminat olacaktır.
“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyat da
kördür,görmez.” Her şey madde ölçülü ve madde orantılı değildir.
-Zamanında ibadete alıştırılmayan ve namaza başlamayan bir çocuğun
büyüdüğünde bir gayr-ı müslimin,müslüman olması kadar zorlaşacağını söyleyen
Bediüzzaman;52 onların namaza alıştırılmaları gerektiğini belirtir.
Çocuk;terbiye ve tedris süzgecinden geçirilmelidir.53

52 Emirdağ Lahikası. II / 66.
53 Teğabün.14-15,Bakara.187,25,Tahrim.6, Emirdağ Lahikası.age. II /
41,(Birincisi),64,102,212,252,66(Rabian), Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi.252, Mektubat.
Agy.17.mektub, Şualar. B.Said Nursi.333,Lem’alar.age.277.

-Anlatılmaktadır;İdam edilmek üzere olan şahsa son istek ve arzusu sorulur. Oda
annesini ister ve annesine hitaben,dilini öpmek isteğinde olduğunu belirtir.
Ağlayan ve üzüntülü olan anne,hiç olmazsa son anda çocuğunu memnun etme
düşüncesiyle dilini uzatır.
Öpmek üzere olan çocuk,birden annesinin dilini ısırarak koparır ve tükürür.
Annenin feryadı bir netice vermez. Artık anne dilsiz kalmıştır.
İdamlık çocuğa,neden bunu annesine yaptığının nedeni sorulduğunda cevaben
şöyle der;
-Ben küçükken,komşudan yumurta çalsam,annem beni engellemez,tersine;-aferin
benim oğluma,der. Beni engelleme yerine teşvik ederdi. Her yaptığım yanlışlık da böyle
davranırdı. İşte bu idamlığa ben onun dilinin cezası olarak gelmiş ve çıkmış
olmaktayım.
Bana çektirdiğinin karşılığını,dilinin acısıyla bu dünyada çeksin,der.
-Yine anlatıldığı üzere;Evladı tarafından dayak yeyip,süründürülen baba bu
duruma güler. Sinirlenip de evlat vurdukça,baba yine gülmeye devam eder. Hiddeti
artıp,bir yandan da vuran evlad sebebini sorduğunda,cevaben baba;
-Evladım! Ben de babama aynen senin bana yaptığın gibi yapmış,bu ağacın altına
kadar sürüyüp atmıştım,der. Ve vurması halinde de hakkını kendisine helal edeceğini de
söyler. Ve bu durum evladı düşündürür.
-Ben de böyle bir duruma şahit olan birisini dinlemiş ve o kimsenin hala kendi
mahallelerinde yaşamakta olduğunu da söylemişti ki;nitekim herkes buna benzer
olaylara hayatında değişik şekillerde vakıf olmuştur. İbret alına...
-Elbette evladın da anne babaya karşı yapması gereken sorumluluklar vardır.
-Fahreddin-i Râzi-ye göre;İsra 23.24. ayetin açıklamasında,evladın anne babaya
karşı mükellefiyeti beş şekilde tasnif edilir:
1)Onlara –öf- bile dememek.
2)Azarlamamak.
3)Hoş söz söylemek.
4)Onlara acımak.

5)Onlara dua etmek.54
Ana babanın çocuklar üzerinde bir çok hakları olup,peygamber lisanıyla;onların
ihtiyacını karşılamanın Allah yolunda savaşmayla eş anlamda zikredilmiştir.55
Bediüzzamanın ifadesiyle:”Anne babasını rencide eden insan,insan bozması bir
canavardır.”
-Dininden dönme ve dine aykırı gibi bir durum olmadıkça evlad anne-babasına
itaatte kusur etmemelidir. Nitekim:
-“Sa’d bin Ebi Vakkas’ın müslüman olmasından hoşlanmayan annesi,oğlunun
kendisine olan sevgisini de düşünerek;
-Dininden dönmedikçe yemek yemiyeceğini söyleyib,üç gün böyle devam
etmesine karşı Hz. Sa’d şöyle demiştir:
“Vallahi ana! İyi bil ki,senin yüz canın olsa da onlar birer birer çıksa ben yine o
peygamberin dinini bırakmam.
Bunun üzerine Ankebut suresinin 8. ayeti indi.Bunda:”Ana-babaya iyilik tavsiye
edilmekle beraber,şayet onlar,çocuklarını Allah’a şerik koşturmaya kalkışır ve
uğraşırlarsa,bu yolda kendilerine asla itaat edilmemesi gerektiğine....açıklandı.”
Sa’d ibni ebi Vakkas’ın kardeşi Amir’in de müslüman olması,annesini artık
çileden çıkarmış ve şöyle söyletmişti:”Hz. Sa’d annesi ile kardeşinin başına halkın
toplandığını görüb sebebini sorduğunda;”Şu anan,kardeşin Âmir’in yakasına yapıştı.
Tuttuğu dini bırakmadıkça,hurma ağacının altında gölgelenmemeye,yeyip içmemeye
and içti.”dediler. Hz. Sa’d annesinin yanına vararak;”Vallahi,ey ana! Cehennem ateşi
durağın oluncaya kadar sakın gölgeleneyim,yeyip içeyim deme!”dedi.56
Hadis-de:”Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra babası
onu;yahudi,nasrani ve müşrik yapar.”57
İbni Abbas’dan;Kafirlerin çocuklarının cennetlik olduğu da58 rivayet edilir.

54 Kur’an-ı Kerim-de adab-ı muaşeret. Doç. Z. Duman.141.
55 Bak. Büyük sevablar. C. Yıldırım. 288,293,Bak.Kütüb-ü sitte.age. 2 / 485.
56 İslam Tarihi. Mekke Devri. M. Asım Köksal. 1 / 181.
57 Tirmizi. 4 / 447.
58 Muhtasar Tefsir-i İbni Kesir. (Arapça) 3 / 606.

-Çocukların eğitimlerinde hadisler59 ölçü alınmalı,yahudilik ve hristiyanlıkta
olmayıp,İslâmiyette olan farklı bir özelliği ki;rivayetleri Rasulullaha dayandırmalı,60
sohbetlerde hadis ve sünnet kelimeleri geçmeli,61 sahabeyi övüp,onlardan ve
hayatlarından62 bahisler açmalı,Peygamberlerin hayatlarını anlatmalı,büyük zatların
hayatları anlatılıp ibret almaları sağlanmalı,onların çocukları nazara verilerek,onlar
gibi büyüklüğe adım atmaları sağlanmalıdır.
Aksi takdirde çocukların nazarlarını başka alanlara çevirip,onlarla meşgul
olmalarına sebeb olmak tıpkı Hz. Ömer zamanındaki kadının aç olan çocuklarını
susturmak için taş kaynatmasına benzeyecektir. Ve insanların durumlarını araştıran
Hz. Ömer onları bu durumdan kurtardığı gibi bize de bir Hz. Ömer gerekecektir ki,bu
insanları ve çocukları böyle eğlence ve aldatmacalardan kurtarsın. Tükenen nesiller
yerine,tükenmeyen nesiller yer almış olsun...
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59 Ma’ruf ve Münker. S. C. el-Amra. Terc.M. İslamoğlu.278,Kütüb-ü sitte.age. 1 / 495-496.
60 Kütüb-ü Sitte.age. 1 / 499-500.
61 Age. 1 / 491.
62 Age. 1 / 518,522.

ALEMLER

VE

İNSAN

“Cenab-ı Hakkın şu ğayrı mütenahi fezada çok alemleri vardır.”63
İnsanı yokluktan alıp ahirete götüren Allah,bu insanı bir çok menzillere
uğratarak tabiri caizse,her bir yerde oraya münasip pişme usulleri ile pişirdikten
işledikten sonra ebedi cennet ve cehennem hayatına götürmektedir. Mevlana’nın deyimi
ile:
“Hamdım,Pişdim,Yandım”
İşlenmemiş bir taş ancak ustasının eline girmekle bir kıymet alır. ancak o taşında
taş olması gerek...
Hadis-de”İnsanlar madenler gibidir.” İnsan bu seyrinde işlenmek için yola
çıkarılmıştır. Kabiliyetine göre nasıl bir maden olacaktır?
İnsanda Cenab-ı Hakkın terbiyesi altında terbiyelenmekte,bir kıymet
almaktadır. Allah gönderdiği peygamber ve kitabı ile verdiği
akıl,kalb,ruh,vicdan,his,şuur,idrak,şefkat gibi duyguları ile o insanı gerçek insanlığa
namzed kılmaktadır. Çünkü alem ve alemlerden maksad insandır.
Mesela bir ekmeğin elde edilebilmesi için bir çok aşılması gereken zorluklar ve
engeller vardır. Bunlar ise;O buğday tanesinin toprağın karanlıklarından,onun
mengenesi altında ezilerek,yağmur,dolu,kar ve güneşin altında pişmesi ile,değirmenin
altında inim inim inleyip,posası atılarak,fırıncının yumrukları altında belli bir kıvama
girecek ve en müthişi olan ateşin içinde evrile çevrile pişirilecek ki ekmek olup
yenilebilir bir hale gelsin.
Mesele bu kadarla da bitmemektedir. O ekmek insanın diş değirmenin de
öğütülecek,oradan midenin yakıcı asid salgılaması ile hazmedilip ayrıştırılacak ve
oradan da vücudun münasib olan her hangi bir yerine oturarak orada iş görecek,bir
hücre olacak,geriye kalan posaları da tekrar dışa ve dışarıya dışkı olarak atılacaktır.
layık olduğu yere gidecektir. Çünkü,alınması gereken alınmıştır.
İşte alemde böyledir. İnsanda bu dünyaya gelene kadar tavırdan tavıra,halden
hale dönüşerek gelmiş ve de gitmektedir. Milyonlarca sperm içinde sadece sağlıklı
olarak kendisi seçilmiştir. Diğer milyonlarcası,milyarlarcası atılmıştır.
Kazanamamışlardır. İnsanlığa aday değillerdir. Kazanan aday kendisidir. İlahi lutfun
desteği ve tercihidir.
Amaç ise kamil manada gerçek insan elde etmektir. Özü alıp posasını kazurat ve
pislik olarak cehennemine boşaltmaktır.

63 İşarat-ül İ’caz. B. Said Nursi. Sh.215-216.

Gelelim alemdeki seyahatimize;İnsanı yokluktan,hiçlikten,atom ve zerrede iken
Allah’ın kudreti ile varlık alemine çıkmıştır. Çünkü Allah için yok diye bir şey yoktur.
Her eşya onun ilim ve kudretinin sınırları içerisindedir. O’nun varlığının sınırı yok ki
varlıklar onun dışına çıkıp kaçabilsinler. Yokluk ile varlık sanki iki alem gibidirler.
Birinden alıp ötekine koymak gibidir.
Mesela;yokluk karanlık ise,varlık aydınlığın ifadesidir. Hatta diyebiliriz ki;küfür
ve imansızlık en büyük bir yokluktur. Zira onun için varlık,var olma bir anlamsızlıktan
ibarettir. Nitekim ay ve yıldızlar güneş ile olan bağlantılarını kestikleri zaman,bizim için
karanlıkta kaldıklarından ve varlıkları bilinmediğinden,görülmediğinden,bize meçhul
ve gizli kalıp,yok olmuş olacaklardı. Karanlık olan küfürde,Allah’dan bağlılığın
kesilmesi ve karanlığa gömülmesidir.
Var olan Allah insanı var ederken onu taş ve toprak yapmadı. İnsan onun
özelliğini taşıdı ve o mertebeyi aştı. Bitkiler ve hayvanlar alemini geçerek,aldığı yüce
duygular ile insanlığa namzed oldu. Oysa insan, insan değil de her şey olabilirdi,bir
şeyde olmayabilirdi. İşte Allah insanı bütün bu aşamalardan aşırıp onu bir şey olan
insan olarak yaratmayı irade etti.
Evvela;İnsan olarak yaratılacak bu varlığa temel oluşturacak olan bir öz gerekti.
o öz de ruh olarak tecelli etti.
RUHLAR ALEMİ : Mahiyeti ve her şeyi ile Allah’ın ilminde olan
varlıklar,Allah’ın emri ve var etmesi ile var olurlar. Bedenden ayrı olan ruh,Allah’ın
emir dairesindendir. Ayetin ifadesi ile:”Sana ruhtan sorarlar:Deki,ruh rabbimin
emrindendir. Ve size bilgiden ancak,çok azı verilmiştir.”64
Ruh ve onun ışığı olan hayat ve hayatın ışığı olan şuur ile her şeyin hatta Allah’ın
isimlerinin üzerindeki perdeler açılarak,varlıklar ve Allah’ın isim ve sıfatları
keşfedilmiş ve bilinmiş olmaktadır.
Ruh esas olduğunda,madde onun olgunlaşmasına sebeb olmaktadır. O halde
münasebeti az da olsa bu latif duygu olan ruha bir cesed,maddi bir kılıf gerekti. Artık
ilk imtihan ruhlar aleminde başlamış,Allah ruhları kendi varlığına şahidler
kılmış,ruhlarda bu şahitlikte bulunmuştur.
Bu ilk aşamadır,belki de sonu belirleyen bir sonun ilki.
Ruhlar aleminin varlığı o kadar açıktır ve nettir, aramızdaki mesafe o kadar
incedir ki;bir veli onlarla irtibat kurup sohbet edebilir.Ahirete gitmek için bekleyen
ruhlarla görüştüğü gibi,mümkün olsa ve çıkıla bilse,dünyaya gelmek için bekleyen
ruhlarla da görüşülebilir.
Müstakim olan ruh,girdiği vücudun ölmesi ile ölmez,çıplak kalmaz,kendi sabit
kılıfında muhafaza edilir. Cesed gibi bozulmayan bir birliği vardır,dağılmaz.

64 İsra.85.

Ruh aynı zamanda Allah’ın _Ol –emri ile,emir dairesinden çıkmış bir kanundur.
Ancak mücerred olarak kanun bir şeye sahib değildir.Bir şey yapamaz. Lakin
yaptıracak bir güce,kanun koyucuya ihtiyaç vardır. Kanunlar arasında da farklılık
vardır. Bir gün ceza verecek kanun ile,idam ettirecek kanun aynı boyutlarda olmayıp
farklılık arzederler.
Yetki sahibi olan ruh kanun ise,cesed de onun icrasında bir memurdur.
O ruhtur ki;Hz. Ali;ruhlar alemini bugünkü gibi hatırladığını söylerken,bir diğer
alimde;çevremde olanların kimler olduğunu söyleyebilirim,demektedir.
Tabiattaki yer çekimi,suyun kaldırma gücü gibi kanunlar da bir derece ruha
benzer.yani onlara da insana giydirildiği gibi bir cesed giydirilseydi,o zaman o kanun o
cesedin ruhu olurdu.
Ancak insanın ki hayatlı ve şuurlu bir kanundur. Allah’ın iradesi ile de ulvi
kılınmıştır.

-ANNE KARNI (RAHMİ MÂDER) : İnsan için ikinci aşama ise anne karnıdır.
Başlı başına bir alemdir. Allah ruha münasib bir cesedi burada dokur ve ruha giydirir.
Artık insan burada tavırdan tavıra döndürülmekte,kendisi için takdir edilen cesed ve
sureti insan olarak yaratılıb dünyaya gönderilmeye hazırlanır.
Kur’an ve fennin de ifade ettiği gibi;Üç karanlık devreyi aşmakla karşı
karşıyadır. Bunlar ise evvela;sık ağaçlıklarla kaplı bir ormanı hatırlatır. İkincisi;Sularla
kaplı,sulu bir araziyi oluşturmaktadır. Üçüncüsü;Zifiri karanlık bir tüneldir.
Böylece insan bu gibi hallerde yoğrula yoğrula,en önemlisi Allah tarafından
dünyaya gönderilmesine dair son karar çıktıktan sonra şu maddi aleme,dünyaya
gönderilir. Çünkü karar çıkmadan bir sebeble anne karnında ölebilir veya kürtaja
maruz kalabilirdi.
Anne karnı insan için,ruh ile bedenin tanıştığı bir mekandır. Biri ulvi,diğeri ise
süfli yani aşağı... Biri medeni,diğeri denîyi temsil eden iki zıd. Biri madde ile
yoğrulmuş,diğeri özden ibaret hakikat ve mana. Artık ezeli iki rakib.Birbirleri ile sonu
belirleyen,en şiddetli engellere ilk adım atma merhalesine yani aşamasına gelinmiştir.

DÜNYA ALEMİ : Gözle görülen,elle tutulabilen her şeyin bulunduğu alem.
Yapısı maddi,kışır,kabuk,kılıf,lafız ve mahfazadan ibaret,başlı başına bir kıymet ve
manası olmayan varlık. Hedef değil,araç. Manaya yardım eden bir lafızdır. Cevizin içini
koruyan bir kabuk gibi. Ahirete çıkmaya yarayan bir basamak. Manaya ve hakikata bir
kılıf. Ruh için mahfaza ve yücelmesine bir vesile. Allah hakikatına ulaştıran bir yol.
Manaya hizmetkar yani madde mana ile ayakta durup,madde olmasa da var idi.
Bunlarla beraber,madde mananın önünde aşılması gereken ayrı bir engeldir. Bunun
aşılması ile yani dünya kabuğunun kırılması ile ahirete ulaşılabilir ve elde edilir.

Dünya öyle bir maddedir ki,mana ve hakikat olan ahirete meyve yetiştirir. Oda
nasıl meyveler! Peygamberler,veliler,yıldız gibi sahabeler hep buradan yetişir. Duygular
burada yeşerir,açılır ve ahirete namzed ve layık olarak seçilir.
Bununla beraber küçük ancak sürekli akan bir çeşme gibi ahireti dolduracak
mahsuller hep buradan gider. O kadar ve öyle mahsuller ki,cennet ve cehennemi
doldurur,doyurur ve memnun olur müşterileri ile...

-MİSAL ALEMİ : Dünya ile ahiret arasında kurulmuş,dünyadakilerin
ahirettekileri görmelerini engelleyip,ahirettekilerin ise dünyadakileri görmelerini
engellemiyen ince,tenteneli bir perde gibidir. Nitekim tül perde ile dışarıdan içeriye
bakıldığında görülmez,içeriden dışarısı görülür. Böylece biz de o ahiret alemine göre
dışarıda yer almaktayız.
Misal alemi her şeyin gerçek hali ile görüldüğü bir alemdir. Dünya alemindeki
bir çekirdeğin ağaç olarak açılıp görüldüğü bir alemdir. Gerçekte,çekirdeğin içinde
ağacın dalları,yaprakları ve meyveleri ile mevcuttur. Ancak bu,toprağa ekilip,açılıp belli
bir zaman ve süreye ihtiyaç vardır ki gerçek hali açılsın ve görülsün.
Misal aleminde ise eşyanın;bir zaman ve süreye ihtiyaç duyulmadan gerçek hali
ile görüldüğü alemdir.
Misal alemi bir ayna gibidir ki;aynada görülen kişi gerçek kişinin ne aynısıdır,ne
de ğayrısıdır. yani ne bizzat kendisidir,çünkü görüntüsüdür. ne de başkasın ait bir
görüntüdür. O insanın görüntüsü olup,başkası da değildir.
Misal alemi gerçeklerin yansıdığı bir alemdir. Mesela;İnsanın gerçek hali
ile,Cenâb-ı Hakkın yanındaki kıymet ve itibarı ve gerçek çehrenin görüldüğü alemdir.
Nitekim İstanbul / Üsküdardaki Aziz Mahmud Hudâ-î’nin durumu buna güzel
bir örnektir. Zira o gündüz vakti,elinde mumla çarşıda dolaştığını gören dostları,böyle
gündüz vakti mumla ne aradığını sorduklarında cevaben:-Adam arıyorum-der. Çünkü
o insanların alemi misaldeki gerçek halini görmektedir ki,o da tam bir dehşet verici hal.
M. Akif:

Kimi yamyam,kimi hindu,kimi bilmem ne bela.
Hani tauna da züldür bu rezil istila...

İşte o vahşi insanların misal aleminde görülen suretleri,insan eti yiyen yamyam
ve hindu gibidir.
Yine deli denilen fakat veli olan Behlül Dânâ’nın çarşıda insanların üzerine
bevletmesi ile Harun Reşide şikayet edilir. Harun ise sebebini sorduğunda Behlül şöyle
der:
Ben insanların üzerine bevletmedim. İstersen bak,der. Ve cübbesini Harun
Reşid’in gözü önüne getirince,Harun dehşette kalır. Zira demin karşısında duran
insanlar,şimdi kendisine maymun,tilki,hınzır şeklinde görülmektedir.

Sanki mübarek hayvanat parçası. Harun yine de ricada bulunarak,yapmamasını
söyler. İşte dünyadaki durumu insan iken,alemi misaldeki açılmış gerçek hali,vasfına
göre bir hayvan şeklini almaktadır.
Alemi misal;bir sinema perdesi gibidir. Film odası ise,dünya gibidir. projöktörün
önüne gelen film,görüntüsüyle perde de görülür. Bir de projöktörün daha önüne
gelmeyen filimler vardır ki,oda olacak olan gelecekteki takdir ve kadere aid yönüdür.
Oda Allah’ın ilmiyle bağlantılıdır. Ancak Cenab-ı Hak bazen o gelecek filimleri veli
kullarına da bildirir.Böylece onlarda daha olmadan o şey hakkında bilgi sahibi olurlar.
Alemi misal;rüyada görülen alem...
Alemi misal;dünyada olan olayların,ahirettekilere seyrettirilmek üzere filimlerin
çekildiği bir stüdyo...

-KABİR ALEMİ : Ahiret yolculuğunun ilk durağı. İlk istasyon. Bekleme salonu.
Ahirete açılan ilk kapı. Maddi alemden sıyrılıp,manevi aleme geçiş,görünmeyen alemin
başlangıcı. Fani,geçici hayattan,ebedi aleme ve hayata geçmek için bir köprü ve bir
dinlenme salonu. İmtihanın bitip,ilk sorgulamanın yapıldığı yer. Ya bir cennet bahçesi
veya bir cehennem çukuru. Dünyanın bitimine kadar verilen nimetlerin muhasebesinin
yapıldığı yer. mahkemeden önceki nezarethane. ve ileride verileceklerin belirlendiği yer.
Dünyada iken akıl gibi duyguların önündeki perdelerin kalkıp,her şeyin iç yüzünün
bilindiği ve görüldüğü yerdir. Kimi için ağzını açmış,her şeyi yutan korkunç bir ağız
iken, kimi için de;anne şefkati gibi bağrına basmak için bekleyen merhametli,sıcak bir
kucak. Birini bağrına basarken,diğerini bağrından atmakta,uzaklaştırmaktadır.

-BERZAH ALEMİ : Kabir alemi olup,uyku,rüya,mana,misal alemi olarak da
isimlendirilir.
Mahşerde büyük hesap yapılmadan önce burada küçük çapta bir soruşturma
yapılır. O haşir ki,insanın önünde belki de aşılması gereken en zor ve en son merhale
diyebiliriz. Zira mahşer,kararların verileceği ve okunacağı yerdir. Öyle bir mahkeme
salonu ki;insan,cin,şeytan,hayvan ve var olan bütün varlıkların gerek hesap,gerek
şahitlik için toplandıkları mahşer mi mahşer bir yer...
Hakimler hakimi olan Allah’ın adaletiyle her şeyi neticeye bağladığı,zalim ile
mazlumu birbirinden ayırdığı yer. Gidilecek yerin nere,nasıl ve ne şekilde olacağının
belirlendiği makam.

-AHİRET ALEMİ : Cennet ve cehennem. Gerçek son,en son alem. Son karargah.
Kendisinden başka yerin olmadığı bir yer. Bitiş. Müsabakanın sonu. Asıl hayata geçiş.
Sonsuzluk zincirinin ilk halkası. İyilik ve kötülüklerin içerisine boşaldığı iki havuz ve iki
mahzen. Adem’den beri süregelen,birinden nurun,diğerinden kirin aktığı iki oluk...

İşte insan böyle uzun bir yolculuğa çıkan,yani;Ruhlar aleminden anne
karnına,oradan çocukluk,gençlik ve ihtiyarlığa,kabre,haşre,sırattan geçerek cennet veya
cehenneme giden müstesna bir varlıktır.
Çünkü çarşıda başı boş,avare bir şekilde gezene hesab yok. Şu anda
sorulmamaktadır. Zira yaptığı iş,yapmadığıdır,gayet basit ve adicedir. Fakat ilk-ortalise-üniversite ve profesörlüğe kadar çıkan insan için her kademe ve makamda hesap ve
imtihan çok,çünkü derece yüksek...
İşte netice olarak:Hedef olan cennete varmak,yaratanı razı etmek,gerçek bir
insan olmak alemlerdeki bu badire ve uçurumları geçmek iledir. Mesele geçmekte...
Geçememek ise,gayet hazin bir tablo görünümünü yansıtmaktadır...
“ Sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Lakin alemi ekber (Kainat) sende
toplanmıştır.”
10-4-1991
MEHMET ÖZÇELİK
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Yaratılışı itibarıyla üstün vasfa sahip olup, insan olarak yaratılan;“Vasıfları”65
itibariyle temiz bir vasfa sahip olan kadınlar, erkekler gibi,hakkı gözetilmesi66
gerekenlerdendir.
Onlara adaletle muamele etmeyi emreden Allah;67 Onlar sizin elbiseleriniz,68 ve
tarlalarınız,69 diyerek birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarını belirtmektedir.
İslâmiyet gelerek onların var olan bir haklarını almamış,bilakis onlara bir çok
haklar vermiştir.İnsan sayılma haklarından,hukuka kadar bir silsile hakkını hakkıyla
vermiştir.Çünki haksızlık mevcud olan ir hakkın alınmasıyla ancak olur.Oysa İslâmdan
önce kadının hiçbir hakkı yoktu ki,hakkı alınmış olsun.
Sözlük anlamı olarak Zevc;çift sayı ve ayakkabı çifti anlamınadır. Burada hem
sayılar hem de ayakkabıların her bir teki bir diğerini tamamlamaktadırlar. Sağ ayağı
sağ ayakkabı,sol ayağı sol ayakkabı tamamlamaktadır. Bir eksikliği
değil,tamamlayıcı özelliğiyle bir üstünlüğü ifade etmektedir. Bunlar birbirinin aynı
olmamakla beraber birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Birini diğerinin yerine ikame
etmek olmayacağı gibi,birine iki görevi birden yüklemek de olamaz.
Ayakkabının her bir parçası kendisini harcadığı,başlı başına hareket edip
kendisini parçaladığı nisbette kıymetsizleşir ve diğer tekinide kıymetsizliğe sevk etmiş
olur.
Ve yine cennetten çıkmada Hz. Âdem-de suçlu olmakla beraber70,her ikisinin
beraber işledikleri de belirtilir.71
Hemde bu bir ceza olarak nitelendirilmemelidir.Hz.Ademin cennetten
ihracı;Tavzif olarak nitelendirilmelidir.Ulvi bir vazife ile tavzif edilmiştir.
Hz. Âdem ve Hz. Havva kıssası Kur’an-da 6 yerde geçer.72
65 İşarat-ül İ’caz. B. Said Nursi. sh. 145.
66 Nahl.90.
67 Nisa.3,129.
68 Bakara.187.
69 Bakara.223.
70 Ta-Ha.121.
71 Bakara.36-37,A’raf.20-24.

İmana ve Kur’an-a hizmette kadınlar da sorumlu ve yükümlüdürler. Erkeklerden
geri kalmamalıdırlar.73
Kadın da erkek gibi bir kul-dur.
İbadet,emir ve nehiylere muhatab da müsavidirler.
Kadının erkeğe,erkeğin kadına karşı hukuki bazı görevleri olup;iyiliği
emretmek,kötülükten sakındırmak gibi mükellefiyetleri belirtilmiştir.74
"Allahın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve erkekler
mallarından harcama yaptıkları için erkeklerin kadınların yöneticisi ve
koruyucusudur."75 Erkeğin kadından bu üstünlükleri şu şekilde sıralanmıştır;Aklın ve
dinin ziyadeliği,velayet,şahidlik,cihad,cuma,cemaat,
imamet,peygamberlik,hilafetlik,erkek 4 kadınla evlenirken kadın bir erkekle
evlenmekte,mirasdan 2 pay alması,mirasda ta'sib,talak,nikah ve ric'atın erkeğin elinde
olması,idarecilik,güçlülük,dinin şeairinin ikamesi,oruç ve namazı tam
tutması,azimlilik,ezan okuma,hutbe,teşrik tekbirleri,sakal,sarık,ganimet....76
Ancak burada mirastaki kadın erkek farkı;cinsiyet farkı olmayıp,mükellefiyetten
kaynaklanır.
Prof Gaston Jezz:”Ben,garplı bir aile hukuku profesörü olarak diyeceğim ki,Türk
milletinin aile nizamını elinden alınız,geride çok bir şeyler kalmaz.”der.77
Şu bir gerçek ve tarihen sabittir ki;Batıda değil kadının varlığı,adının varlığı
bile söz konusu olmayıp,milyonlarcası rahatlıkla öldürülmüş,bir meta olarak
kullanılmıştır.
Rusyada da durum bundan geri değildir. Bu konuda İbni Fazlan-ın
seyahatnamesinde:”Zengin bir adam ölünce cariyelerden ya da kızlardan birisi ona

72 Bakara.A’raf.Hicr.İsra.Kehf. Ta-Ha.
73 Bak. Tarihçe-i Hayat. B. Said Nursi. sh.164.
74 Bak. Ma’ruf ve Münker. S. C. el-Amra. Terc. M. İslamoğlu. sh.282-287.
75 Nisa.34.
76 (Mecmuatün minet-Tefasir.(Arapça) 2/64-65)
77 Yeni Asya gazt. 5- 1 1995.

kurban ediliyor. Cariye ölünün yakıldığı gün yakılıyor. Kurban edilecek kız şu
şekilde belirleniyor;
Ölünün yakınları cariyelere sorarlar:”onunla hanginiz ölmek ister”diye.
Kızlardan biri;”Ben”der. Bunu söyleyince artık bir daha vaz geçemez. Vaz geçmek
istese de artık onu bırakmazlar.”78
İngiliz papazlarından Dor 1888’deki bir sözünde:”Bundan yüz sene evveline
gelinceye kadar kadın;erkeğin sofrasına oturmak hakkını haiz olmadığı gibi,sual
sorulmadan söze başlaması da caiz değildi...
Ve Time gazetesinin 1932 yılındaki bir yazı serisinde:”1840 tarihine kadar bir
erkek karısını,boynuna bir tasma takarak pazara götürüp satmak hakkını
haizdi.”denilir.79
Ve hristiyanlık kadını,günahın anası,fitnenin de kaynağı olarak görmektedir.80
Evlenmek81 kadının fıtratının,kadınlık vasfının bir gereğidir.
Haya,kadının süsü ve zinetidir.
Allah’a karşı gösterilecek haya,onun emredip,müsaade ettiklerini anlamak,edeb ve
hayayı takınmaktır.82
Cemiyete karışmakla kendini eriten kadın,korunmak için zırhı olan tesettürünü
takınması gerekir.83
Medeniyet adıyla,medeniyetin giyinişini taklid eden kadınlar,ancak gülünç
duruma düşmüş olurlar.84 Zira insan sadece kalıbtan değil,aynı zaman da kalbten de
ibarettir. O da unutulmamalıdır.

78 Zaman Gazt.10-3-1995.
79 Agg.6-12-1990.
80 Kitab-ı Mukaddes. Tekvin. Bab2-sh.2,sayı.21-22,bak.zaman gaz.15-3-1995.
81 Bak. Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. II / 48,80, Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi.sh.252,231,265,
Hanımlar Rehberi. B. Said Nursi. sh. 25.
82 Bak. Sözler. B. Said Nursi.18.söz.2.nokta.sh.210, Lem’alar. B. Said Nursi.11. Lem’a.7.nükte.sh.48.
83 Bak. Sözler. age.727,27.söz.482.(üçüncüsü),Emirdağ Lahikası.age. II / 132.

Kur’an-ın”Teaddüd-ü Zevcat”85 emrine ve tavsiye ve müsaadesine karşı çıkan
şimdiki medeniyet;kadını çok şeylerden mahrum ettiği gibi,ona gösterilecek ve muhtaç
olduğu merhametten de mahrum bırakmıştır.
Bir yandan kadını koruduğunu iddia ederken,diğer yandan onları sefil ve sefalete
terk etmekle kalmamış, ona doğru yitip atmıştır.
Onunla da yetinmeyip,boşanma yolunu açarak,mahkemeleri onunla meşgul etmiş.
Fahişehaneleri açmakla kadını sıfırlamıştır.
Kadın kadınlığını,namusunu,şerefini,kendisini ve gerçek kimliğini İslâmiyet de
bulmuş,İslâmiyet ile elde etmiştir.
Teaddüd-ü zevcat da bir çok şartlar getirilmiş,hepsine sevgide ve maddi
imkanlarda eşitliği şart koşmuş,aralarındaki çekememezliğe sebeb olacak durumların
yolunu tıkamıştır.
Peygamberimiz, Arabdan bir kadınla evlenmiş ve (bu kadını,Hz. Âişenin
çekememezlikten dolayı tenbihlediği rivayet edilmektedir.) bu kadın peygamberimiz
yanına vardığında kadın dedi:”Senden Allah’a sığınırım.” Peygamberimiz ona
dedi:”Öyle sığınacak bir şeyle sığındın ki,ailene git.”diyerek onu boşadı.86
Peygamber Efendimizin risaletinin ibtidasından beri en büyük destekçisi olan Hz.
Hatice;kadınlığın ve kadınların zirvesinde idi. Mü’minlerin annesi idi aynı zamanda o...
İnsanlık tarihinden bu yana,Fir’avunun iman eden hanımı Hz. Asiye,Hz. İsa’nın
annesi Hz. Meryem ve Hz. Hatice bizzat peygamberimiz tarafından övülmüş ve
kadınların zirvesinde bulunmuşlar.
Evet,bunlar sadece kadınların ve kadınlığın zirvesinde değil,insanlığın zirvesinde
olan pakize ve tahire şahsiyetler idiler...
Hz. Âişe,Peygamberimizin aile hayatını ümmete en güzel yansıtan fakihelerdendir.
2210 Hadis rivayet etmekle hadis alanında Muhaddislere ve ümmete öncü ve
problemlerinin çözücüsü olmuştur.
Hâkeza;her alanda zirvede idi o...

84 Bak Mektubat. B. Said Nursi.16. Mektub.5.nokta.(Birincisi)sh.69, Tarihçe-i Hayat.age.sh.235.
85 Nisa.3,129,Bak. Sözler.age.25.söz.3.şua.2.cilve.2.esas.sh.409,Münazarat. B. Said Nursi.sual-cevap,sh.74.
86 Revabit-ul Beyan tefsir-u ayatil ahkam minel Kur’an. M. Ali Sabuni. (Arapça)sh.17,Kaynaklar.
Buhari. 6 / 3 (163),İbni Mace. 1 / II (657), Ahmed Bin Hanbel. 3 / 498.

Hz. Zeyneb ise onlardan geri değildi. Zira nikahı,ilâhi akde mazhar olmuştu.87
İslâmın hedefi de kadınları bu gibi sahabiyelerin seviyesine,kadınlığın asliyet ve
zirvesine çıkarmayı hedeflemektedir.
Kadın sahabilerin mescidi haramda toplandıkları bir bayram günü bir yahudi
gelerek:”Ey kadınlar,aranızdan bir peygamber çıkması çok uzun sürmez. Sizden
hanginizin gücü yeterse onunla evlensin.” Bu söz içlerinde bulunan Hz. Haticenin de
nazarı dikkatini çekmiş,oda bekliyordu.88
Kur’an-ı Kerim-de onlar ile ilgili bir çok hukuki konu zikredilmektedir. Kadından
düşen kısmete rıza gösterme89,saliha ve itaatkar kadın,90 Kimlerle
evlenilmeyeceği,91Fuhuş ve zina,92 Geçimsizlik93 ve iki tarafın
barıştırılması94,temizleninceye kadar adetli olana yaklaşılmaması95 ki,Kitab-ı
Mukaddeste de96 zikredilmektedir
Büyük bir sure olan Nisa suresi onun adıyla yani –Kadın-diye adlandırılmıştır.
Fıtratları gereği zayıf ve şefkatlidirler. Bundan dolayı bazı harici işlerin onlara
tevdii,idarecilik gibi görevler onlar için iltifat değil,yıpratmadır. Peygamberimiz:”İşini
bir kadına veren bir kavim felah bulmaz.” Hatta bundan dolayıdır ki,İslâm alimleri
hilafetin bir şartının da erkek olması gerektiğini belirtmişlerdir.

MEHMET ÖZÇELİK / 4-6-1996

87 Ahzab.36-37.
88 Büyük İslam Kdınları. M. Emre.sh.30.
89 Nisa.19.
90 Nisa.34.
91 Nisa.22-24.
92 Nisa.2-3,15-16,27,31.
93 Nisa.128-129.
94 Nisa.35.
95 Bakara.222.
96 Age.sh.118.

KADININ

FERYADI

Vatanın sadık evlatlarından,yine vatanın muhafazakâr ve düşünen ve sorumluluk
taşıyan,yada bu hisse sahib vatan muhafızları ve bekçileri olan idarecilerine...
İslâmın emniyet,sadakat,dürüstlük,fazilet gibi dünyevi ve uhrevi açıdan koymuş
olduğu TESETTÜR gibi ilahi bir emri,kokmuş ve kokuşmuş heveslerine sığdıramayıp
FUHŞİYATI teşvik ve neşreden sefih tabiatlı birkaç müstehcen-perest insanın zevkinin
ve hayvani duygularının tatmini için,koca bir müslüman-Türk milletinin ruhlarına
nüfuz eden ahlakını pest-payeleyip çiğneyen,bir avuç nefis-perest ve sorumsuz insanları
nazarı itibara alıp da;%-99-u müslüman olan bir milletin Din-Ahlak-Namus ve Haysiyet
gibi yüce duygularını nazarı itibara almamak,acaba ne ile tevil edilebilir?
Milletin ahlakını bozmak için değil fertler,cemiyetler çalışmaktadır.
Tamiri için ise;değil devlet ve cemiyetler,ancak cüz-i olarak fertler çalışmaktadır.
Televizyon kanalları evlere,kanalizasyon gibi akmakta,diğer neşriyatlar da bunu
sorumsuzca bunu takviye etmektedir.
Bizi tehdit eden bu durum,batıyı yıkmıştır. Aynı akibete düşmeyelim.
Gençliğimize,kadınımıza,geleceğimize ve değerlerimize sahib olalım.
Tarihi açıdan aleme baktığımız da;bir çok devlet ve milletler kadını ticaret
malı,kendi nefislerini tatmin edici bir eşya ve kıymetsiz ve değersiz olduklarını ifade
edip,onların ruhlarının hayvan ruhu olduğunu söylemekte tereddüt göstermemişlerdir.
Halbuki İslâmiyet geldikten sonra kadının en yüksek makama,ulvi bir ruh ve
şefkate sahib olup,-şefkat Kahramanı- olarak ihraz ettiğini görmekteyiz.
Kadının örtüsünü kadına bir mahfaza yani çeşitli çirkeflere düşmek ve alet
olmaktan koruyan bir sed yapmıştır. Böyle bir seti kırmak ve yıkmak,kadını ve kadının
öz benliğini yıkmak demektir.
Şu durumda kadın bir bozuk para gibi harcanmak istenmekte ve her geçen
günde bu çirkef girdabına sevk edilmektedir.
KADININ BU FERYADINA KULAK VERİLMELİDİR....
Aman Allahım!...Bu ne haldir ki;körpe dimağlar törpülenmekte,cehennem istekle
parsellenmekte...Yeni yetişen nesil buna sevk edilmekte...madde manaya galebe
ettirilmekte...
Edebin timsali kadın

Manan gitti kaldı adın
Yapılırken senin yadın
Şimdiyse kaldı FERYADIN...

İSLÂMDA

KADIN

Âyette:”Kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yarattık.”97
Cenâb-ı Hak tabiatta bulunan her şeyi çift olarak yarattığı gibi,(yer-gök,iyi-kötü gibi)
insanları da kadın ve erkek olarak çift yaratmıştır.-Kalbe mukabil bir kalb olan bu
çift- çiftlerin en azizidir.
Kadın psikolog Cecile Sauvage şöyle der:”Bir kadın,bir erkeğe bağlanmadıktan
sonra,kişiliğini kazanamaz.. erkeksiz kadın,oraya buraya saçılmış bir çiçek demetine
benzer.”98
G.Gardony:”Çiçek koku vermek,ateş ısıtmak,kadın da mesut etmek için
yaratılmıştır.”der.
Kadına ilk nazarların çevrilişi Hz. Âdem’in cennetten çıkarılması ve Kâbil’in
Hâbil’i öldürmesiyle başlar. İlk imtihanın gelişmesi şu şekilde olur:
“Kâbil (Kayn) ve kız kardeşinin (Klima) cennette, Hâbil ve kız kardeşinin
dünyada doğub,evlenmede bir öncekiyle bir sonrası olması gerekirken (Âdem’in
şeriatına göre caizdir.) Kâbil kendi kardeşinin çok güzel olmasından istememesi üzerine
Hz. Âdem ona:”Ey oğlum,kurban takdim et,kardeşinde kurban takdim etsin. Allah
hanginizin kurbanını kabul ederse kız onunla evlenir,dedi. Kayn (Kâbil) ekin
biçmekle,Hâbil’de hayvan beslemekle geçiniyordu. Kâbil buğdayı,Hâbil’de koyunlarının
en iyisinden birini kurban etti. Allah beyaz bir ateş gönderdi. Bu ateş Hâbil’in
kurbanını yaktı. Kayn’ınkini olduğu gibi bıraktı. Böylece Kâbil’in kız kardeşiyle
Hâbil’in evlenmesine hükmedilmiş oldu.
Neticede bunu çekemeyip şeytana aldanan Kâbil,kardeşi Hâbil’i hayvanlarını
otlatmakta iken öldürdü.”99
97 Rum.21.
98 Bilinmeyen Kadın.Vehbi Vakkasoğlu.Sh.37.

Hz. Havva cennetteki doğumunda doğum sancısı çekmemiş,dünyadakinde
çekmiştir.
Allah bir şeye emrederse o şey hasen ve güzel olur. nehyeder ve yasaklarsa o şey
kabih ve çirkin olur. İnsanlığın ilk dönemindeki Hz. Âdem’in çocuklarının evliliği de bu
kabildendir.
Neslin çoğalması için bu bir zaruret olduğundan Allah buna müsaade etmiştir.
Fıkhen de:”Zaruretler haramı helal ederler.”
Kadın ve erkek fıtratları icabı farklı olarak yaratılmışlardır. Bu durum küçük
yaşta seçtikleri oyuncaklarda da görülür. Biri bebek seçerken,diğeri silah ve benzeri
şeyleri seçer. Birinin binası evlat ve sevgi ve şefkati üzerine kurulurken,diğerinin kaba
ve kabaca şeyler üzerine...
Konuşma konuları da farklılık arz eder.
Biri bir şeyler icad etmeye çalışırken,öbürü taklide çalışır. mesela mimar Sinan
şaheser bir bina yaparken,kadın bunu beze nakşeder.
Erkek zorbalıklarla elde edilirken,kadın bir iki şatafatlı söze bakar. Kadın
şefkatinden ne küçük şeye karşı müteessir olurken,erkek tınmaz bile...
Volter diyor:”Bizim papazlarımız İstanbulun fethini bir türlü hazmedemedikleri
için İstanbulun fethine karşı çıkamamışlardır. Fakat bu münasebetle İslam’da kadın
konusunu istismar etmek suretiyle müslümanlığı ve Müslüman-Türkleri çirkin
göstermişlerdir.”
Acaba bizdekiler kimden yanadırlar?
Medeniyet kadınları yuvalarından çıkarmış ve uçurmuştur. Oysa kadının yeri
onun yuvası ve evidir.
Çünkü insanın ilk muallimi,terbiye edip yetiştiricisi onun annesidir. Buda yuvada
mümkündür.
Evden kopuk,iç hizmetin yapılmadığı bir ailede evlat terbiye ve eğitimden ve
anne şefkatinden mahrum olarak yetişecektir.
Her şey anaya gebe... iyi-kötü,Hz. İbrahim’de,Nemrut’da...
Her şey ondan doğar;cennet de,cehennem de...İkisini de o doldurur.

99 Tarihül Ümemi vel Müluk.(Milletler ve Hükümdarlar Tarihi.Taberi. Çevr.Z.K.Ugan,A.Temir. 1 / 138.

“Toprak,tohuma ana;kaynak çağlayana;Havva insanoğluna;Meryem bir
ruha;Amine bütün bir hakikata,varlığın sırrına,sırların özüne...”100
Öz’de onda,kışır da...
Kadın her yönüyle annelik üzerine yaratılmıştır. Peyami Safa’nın
deyimiyle:”Kadının ebediyeti,zekâsında değil,rahmindedir.”101
Analığı tatmayan,ana olmayan kadın dengeli ve normal değildir.
Kadını bir zevk aleti olarak gören şimdiki medeniyet,onu yuvasından uçurmak
ve elinden en bariz vasfı olan anneliğini almakla zulmün katmerlisini ona reva
görmüştür.
O şefkat kahramanı kadın;bu zulme layık mıdır? Rızasıyla girmişse,belki evet.
Ancak yine de insanlık hesabıyla acır,kurtulması için fiili ve kavli duamızı yaparız.
Sattığı kasedleri milyonları bulan,sevdiklerinin sahte tebessüm ve alkışlarıyla bir
çoklarını hayran bırakan batılı müzik sanatçısı bir kadın,sahib olduğu bu kadar şeylere
rağmen,sahi olmadığı annelikten dolayı intihar etmeden önce yazdığı mektubta şöyle
diyordu:”Anne olup çocuğum olsaydı,intiharı düşünmezdim.”
Fakru zaruret içerisinde olan bir çok anneler bu sanatçının sahib olduğuna sahib
değiller. ancak ondan daha önemlisi anneliğe sahibtirler.
M.C.Beyhen şöyle der:”Kadınları rızık peşinde evlerinden çıkarmak suretiyle
zaman onların başına bela olmuştur. Bundan sonra kadınları hüzün ve nedamet
kapladı. Buna en büyük delil yakın zamanda Amerika’daki gallob enstitüsünün yaptığı
ankettir. enstitü,A.B.D.’de her ortamda çalışan kadınların çalışmaktan gayelerinin ne
olduğuna dair de genel bir anket yapmıştır:”Şu zamanda kadınlar mutlak surette
yorulmuşlardır. Amerika kadınlarının %-65’i evlerine dönmeyi tercih
etmektedirler.Önceden kadın,evinden çıkmak gayesini elde ettiğini sanıyordu.Bu gün ise
yoldaki sürçmeler,ayağının derisini yüzdü. çalışma gücünü bitirdi. Kadın yuvasına
çocuklarını bağrına basmak için tekrar dönmek istiyor.”102
Şu medeniyet o aziz varlığı pespaye gayelerine bir köprü yapmış,bir-iki kişinin
köleliğinden kurtarmış,binlerce kişinin kölesi haline getirmiş. onu –medeni köleyapmıştır. Veyl olsun...

100 Çağ ve nesil. M. A. Şahin.Sh.134.
101 Bilinmeyen Kadın.age.sh.51.
102 İslama yönelen yıkıcı hareketler.M.Abdulhamid.Çevr.M.S.Yeprem,H.Güleç.Sh.214.

“Yeni maddi felsefede kadının iffeti,büyük bir köleliğe maruz kalmıştır.
Güzelliği ve namusu servet ve kazanca hizmet için kullanılmıştır.
Binlerce randevu evleri,dans salonları,çıplaklık kampları,müstehcen
dergiler,seviyesiz filimler,kadının şeref ve ırzıyla yapılan ucuz ticarete apaçık bir
delildir.
Garplı erkek,kadını,hissetmediği yönden köle haline getirdi. Çünkü
kadını,arzularını tatmin edecek,meyillerine ve iştiyaklarına cevab verecek her yerde
kullandı.”103
Öyle bir vahşet ki,dehşetlere denk...Cehalet asrına Rahmet! okutturacak
derecede...

CEHALET

ASRINDA KADIN :

-Kocası ölen kadının üzerine kim cübbesini,giysisini atarsa kadın onun olurdu.
İtiraza da hakkı olmazdı.
-Asil çocuğa sahib olmak için başkasıyla yatmasına müsaade edilirdi.
-Kadın çocuk doğurunca aileye girmiş sayılıp,doğum yapmadan da ölürse
kocasına baş sağlığı dilenilmezdi.
-Kadın on kadar erkekle yatar,doğan çocuğu onlardan istediği birine verir,oda
reddedemezdi.
-Fahişelik yapan kadının kapısına bayrak asılır,doğurduğu çocuk hangisine
benzerse –reddetmeksizin- ona verilirdi.104

ROMA HUKUKUNA GÖRE KADIN :
Avrupa da iki türlü evlilik vardır:1)Koca dilediği takdirde kadını
satabilir,istediği cezayı verir,hatta ölüm cezasıyla cezalandırabilirdi. Kadının bütün
kazandıkları kocasının olurdu.
103 Age.sh.214-215.
104 Bak. İslam Ahlakı.M.Y.Kandemir.sh.78.

2)Karı babasının hakimiyeti altında idi. Bu defa baba onu kocasından alabilirdi
ve mutlak bir hakkaniyete sahibti.”105
Kadın istediği kadar koca değiştirebilirdi.
Bu hususta Romalı filozof Seneka (M.S.Ö.73):”Zamanımız Roma’sında boşanma
hadisesi artık ayıp sayılmamaktadır. Kadınlar bir ömür boyu,yaşlarının sayısından
daha fazla erkekle evlenebiliyorlar.”
Batının her şeyi gibi,aile müessesesi de bozuktu.
İslâmdan önceki babayı:”Kızının namusunu yabancılara çiğnetme,kızını
öldürmezsen namusu çiğnenecek.”diye aldatan şeytan;şimdi de namusunu
satmaya,ekonomik,fakirlik,geçim zorluğu altında söylediği yaftalar ve safsatalarla
yoldan çıkarmaktadır.
Ancak ikisi arasında şu fark var ki;Birincisinde kadın dünyasını
kaybederken,diğerinde de ebedi ahiret hayatını kaybettiği gibi,gençliğinde gördüğü
iltifatları ihtiyarlığında görmemekle dünyada da sille-i tedibi yemektedir. Çift taraflı
zillet...

İSLAMDA KADIN :
Getirdiği saadetle buna saykal vuran İslam;kızların diri diri gömülmelerini
ortadan kaldırmış,106 ve hadiste:”Kimin bir kız çocuğu olursa,onu diri diri
gömmezse,onu hakir görmezse ve erkek çocuğunu ondan daha fazla kayırmazsa,Allah o
kişiyi cennetine koyar.”107
“Kim iki kız evladına,büyüyüp yetişinceye kadar,bakar beslerse,o ve ben hesap
gününde (iki parmağını işaret ederek) böyle beraber geliriz.”108
“İlim öğrenmek her kadın ve erkeğe farzdır.”(Beyhaki)

105 Age.sh.82,İslam Hukuku.Doç.H.Karaman.sh.109,Bak.Hz. Peygamberin Sünnetinde terbiye.
Doç.İ.Canan.sh.333.
106 Tekvir.8-9,Nahl.58-59.
107 İbni hanbel.N.1957.
108 Age.2104.

Kadınlara adetli günlerinde ve doğumdan sonra kırk gün namaz ve oruçtan muaf
tutulmuş,namazı kaza etmezken,farz olan orucu istedikleri günde kaza
edebilmeleri,Cuma namazının farz olmayışı onların gözetilmiş olduklarını
göstermektedir.
Kur’an-da erkek adıyla anılan bir sure bulunmazken,kadın demek olan büyük
bir sure olan –Nisa- suresi –kadın-anlamına olup,anların adıyla anılmaktadır.
İslâmiyet:”Kadının insan olduğunu kabul etmiştir. Ona istiklal ve şahsiyet
vermiştir. Onu dine,ibadete ve cennete girmeğe ehil saymıştır. Alış verişlerde ona erkek
gibi söz hakkı vermiş,iyiliği emir ve kötülüğü yasak etme gibi toplumun ortaklaşa
yapacağı işlerde davette bulunma vazifesi yüklemiştir. Yine öğretmekle vazifeli
saymıştır. Kadınlığına uygun gelen işlerde çalışmasına müsaade etmiştir,mirasta hak
tanımış,evlenmede fikrinin alınmasını şart koşmuştur. mal ve akitlerdeki velayette de
kadının erkeğe denkliğini beyan etmiştir.”109
Evlenecek kişiler başlı başına ehil olup,kişilikte eşittirler. Akitte kadınında sözü
alınır,istemediğinde zorlanamaz.110
Ancak velisi bu mesele de araştırma ve soruşturma hususunda daha fazla bilgiye
sahib olabileceğinden onun görüşü ağırlık kazanabilir,sıhhatli olmak şartıyla...
-Miras hususunda da kadına bir erkeğe iki vermekle;kardeşlerinin,babamızın
malını niye yabancılara verdin-diyerek sahib çıkmama durumlarını da ortadan
kaldırmış,kız kocasının aldığı iki hisseyle de yine eşit olarak üçe tamamlamış
olmaktadır.
“İslâmiyet bir kadın hakkına hükmetmiştir ki ondan,kadın İslamiyetten evvel ve
sonra (hatta bu asra kadar) mahrum bırakılmıştır. Bu hak müstakil mülkiyet hakkıdır.
İslam şeriatına göre kadının parası,ğayrı menkulü veya diğer eşyası üzerindeki
hakkın,tam olduğu kabul edilir. Bu hak evliliğiyle,dul ve bekarlığıyla değişmez.
Kadının malını satması,satın alması,bütün mülkünü veya bir kısmını kiraya
vermesi veya ipotek gibi hususlarda tam hak sahibidir. Kadının dişiliğinden dolayı
küçük ve ikinci sınıf görüldüğüne dair şeriatın hiçbir yerinde bir işaret yoktur. Şurası
keza mühimdir ki,kadın bu haklara evlilik öncesi sahib olduğu gibi,bu haklar
evlendikten sonra kazandıkları için de geçerlidir.
Mesela zannedildiği gibi 1938’de Fransız kanunları,kadınların kontrat
yapabileceklerine müsait oluşlarını tanımak için tam islah edilmedi. Hala bir evli

109 İslama yönelen yıkıcı hareketler.age.sh.217.
110 İbni Hanbel.2469,İbni Mace.1873.

kadının,kendi özel mal varlığından,bir yere vermeden veya dağıtmadan önce,kocasının
müsaadesini temin edip etmediği sorulur.”111
Kadın mürüvvetini korumalı,fesadı uyandırmamalıdır. Hadiste:”Kadın
namahremdir.(Dışarı)çıktığı zaman,şeytan onu takib eder.”(Tirmizi)
Bu durum çerçevesinde kadınında yapması gereken işler vardır. Ebe ve
hemşirelik gibi. İslâmda ilk hemşire Rüfeyda olup,Medine’lidir. Harbte yaralananları
karşılıksız tedavi ederdi.
İslâmiyet;din sadece erkeklere değil, kadınlara da şamildir. Aynı sorumluluk
altına onlarda girmektedir.
Mesela,Efendimizin de buyurduğu,en değerli üç kadın olan Fir’av-nın karısı Hz.
Âsiye,Hz.İsa’nın annesi Hz. Meryem ve kendi hanımı olan Hz. Hatice’ye,değil başı boş
milyonlarca serseri,acaba binlerce salih insan dahi onlara yetişebilirler mi?
Veli olan Rabiat-ül Adeviyye’ye şu zamanın binlerce insanı ona ulaşabilir mi?
İşte kimmiş üstün? Neredeymiş üstünlük? Görülsün ve bilinsin...
Kadın ve kadın ile alakalı olan ayet ve hükümler,erkekler ile ilgili olan,doğrudan
erkekleri ilgilendiren ayetlerden daha fazlacadır.112
Kur’an-daki hitab113 hem erkeğe,hem de kadınadır. Zaten;”Ya eyyühellezine
amenu”-“Ey iman edenler”derken,mana ve gramer yönünden her ikisi de dahildir. Bu
ifade tarzı İslâmiyetten önce ve şimdi de Araplar arasında aynı şekilde
kullanılmaktadır.114
-Eşitliği iddia edenler şunu da bilmelidirler ki;kendi kulakları
merkeblerinkinden kısadır. Buda bir eşitsizliktir. Kendileri merkeblerine
değil,merkebleri ve bir çok varlıklar kendilerine hizmet etmektedirler. Oysa buda
eşitsizliğe aykırıdır. Acaba ne buyururlar?
Efendimizin:”Cennet annelerin ayakları altındadır.”ifadesiyle,cennet babaların
değil,annelerin rızasına ve ayakları altına serilmiştir.
Ve Efendimiz:”iyilik yapmayı,ancak kime yapması gerektiğini söyleyen bir
sahabiye,üç kere tekrar ile –annene- derken,dördüncüsün de,-babana-demiştir. Bununla
111 Zaman Gazetesi.13-6-1991.Prof.C.A.Bedevi(Kanada)Terc.H.H.Korkmaz.
112 Kur’an-ı Kerim ve açıklamalı meali.(Heyet)Aile düzeni.sh.15.Cidde.
113 Tevbe.71-72,Ahzab.35.
114 Hak Dini Kur’an dili.E.H.Yazır. 7 / 5035.

da anne denilen,aziz varlık olan kadının layık olduğu ve olacağı mevkiyi a’layı da
belirtmiş olmaktadır. Beşeriyet şimdiye kadar bu makamı vermemiş ve veremeyecektir
de. Düşüncesi ve uygulamasıyla...
“Kur’an-ın muhtelif bir çok surelerinde erkek ve kadın zikredilmekle beraber,şu
surelerde kadınları ilgilendiren hususlara ağırlık
verilmektedir.Bunlar:Nisa,Yusuf,Nur,Ahzab,Mümtahine,Talak,Tahrim sureleri.”115

AİLE

HAYATI

Dünya hayatı başlangıç da aile hayatı ile başlarken,netice ve son olan cennet
hayatı da aile üzerine kurulur.
Aile kutsal bir yuvadır. İnsanlığın,toplumun bir çekirdeğini oluşturur. Öyle bir
çekirdek ki,hem cennete,hem de cehenneme hamiledir.
Dinin perspektifiyle,peygamberlerin tarif ettiği nurla –her şeye olduğu gibiaileye de o şekilde bakmayanlar ya ifrat yada tefrit etmişlerdir. yani bir yandan kadına
layık olduğu yeri vermezken,diğer yandan da aşırı hareketiyle o nazik ve zarif vücuda
taşıyamayacağı yükü yüklemekle zulmetmiştir.
Didin gösterdiği kıstas ve mihenk ise;Vasattır. Onu layık olduğu mevkiye
oturtturup,gerçek kıymet ve değerine sarmıştır.
-Aile hukukunun önemi hususunda:”Kur’an-ı Kerim-in tam 23
yerinde,nikahtan,aile hukukundan söz edilir. 80’e yakın yerinde,zevc ezvac gibi
tabirler,evlenme ile ilgili hükümler anılır. 10 yerinde boşanma hükümleri anlatılır.”116
-Ailelerin kurulmasındaki amaç;ailede bulunan bütün fertlerin ve temel olarak
karı ile kocanın birbirlerinde SÜKÛN 117 bulmaları için vardır.
Dalgalarıyla yorucu bir hayattan sükun,rahat ve huzura erdirici bir hayata
geçmeyi sağlar.
Ailede fertler birbirleriyle yardımlaşırlar.
Kişinin imanlı,hürmet ve merhametle techiz olmuş aile hayatı,cennet hayatıdır.
Aksi takdirde;cehennemi andıracak bir hayata dönecektir.
115 Sohbetler-Hatıralar. Ahmet Coşkun.sh.459.
116 Büyük Sevablar.C.Yıldırm.sh.487.
117 Rum.21.

Kadın yaratılışı icabı zarif ve naziktir. Erkek ise Müfessir Razi’nin dediği
gibi:”Yaratılışı icabı,ailenin diğer bireylerine göre güç,kuvvet,azim,dayanıklılık,riyaset
ve geçimin temini gibi konularda daha ehildir. Bu ehliyet,biyolojik yönden erkeğe,vehbi
olarak verilmiş bir özelliktir.”118
Buradaki farklılık vazifenin farklılığından olup,bu da taksimi gerektirmektedir.
Hakiki üstünlük de erkeklik ile değildir. Çünkü erkeğe yüklenilen bu yük
üstünlüğün değil,yükümlülüğün ve sorumluluğun ifadesidir. Fazilet değil,yüktür.
Babanın aile reisi oluşu”Fransa kanununda da,743 sayılı Türk medeni
kanununun 152. maddesinde de aynıdır.”119

AİLEYİ

YIKANLAR

Aile küçük bir devlet,devlet de büyük bir aile olduğundan,küçük ailede meydana
gelecek bir çatlaklık,büyük aile olan devleti de menfi yönden etkileyecektir.
Mesela tanımadığımız bir memlekete veya devlete gittiğimizde şahit olduğumuz
bir-iki aile,o millet hakkında hüküm vermemizde en adil şahit ve delil olacaktır.
Ailede çatlak var,yoksa çatlaklar mı var?
Evvela çatlaklıklar meydana getirip,şimdi de o mukaddes yuvayı yıkanlar ve
yıkmaya çalışanlar maneviyattan yoksun ve körü körüne hempaları olan batıyı takib
edenlerdir.
Aslında bu insanlar kadını tanımamaktadırlar. Veya bazı inkilab
sevdalılarıdırlar ki,kadın ve aileyi inkilabları uğruna feda etmektedirler.
Yani inkilab ve onu düzenlemeyi kadına göre değil de,kadını o inkilaba göre
düzenlemekte ve feda etmektedir. Artık bundan sonra onu yont yont,düzelt. Belki
Nasreddin Hocanın,tüyleri yolunmuş kuşuna benzer...
Kanunlar insanlar içindir,insanlar kanunlar için değildir.
1943 yılında yapılan maarif şurasında okumuş!büyük ilim adamı! sıfatıyla
konuşmacı prof. Sadrettin Celal Antel ailenin inkilablar önünde ne gibi engel olduğunu
şöyle keşfeder:”Aile bir zehirdir. İnkilaba muhalefet ruhu aileden geliyor.”Bu prof.
118 Nisa.34,Kur’an-ı Kerim-de sosyal münasebetler.Adab-ı muaşeret.Z.Duman.sh.84.
119 Age.sh.85,88.

kendince haklıdır. Çünkü;maneviyatın önünde –kale gibi- ilk ve son engeli aile teşkil
etmektedir. Tabiri caizse; milletlerin ve fertlerin –müsbet veya menfi yöndedeğişmelerinde ailelerin onayı gerekmektedir. Bu onay alınamıyorsa,çeşitli vesilelerle
yıpratılma yoluna gidilmekte,evlatlarla aileler karşı karşıya getirilmekte,bunu da
inkilablara aykırılıkla desteklemek suretiyle dejenere edilmeye ve yıkılmaya
gidilmektedir. Sayın prof-umuzun da yaptığı budur.
1710’da İngilizlerce görevlendirilen casus Hempher’in aileyle ilgili planından biri
olarak:”İslâmi nikah,aile yapılarını güçlü tutmakta ve müslümanların hızla
çoğalmalarını sağlamaktadır.
Çok önemlidir;buna mutlaka mani olmalıyız. Kanuni yasaklarla birden fazla
evliliğe müsaade olunmamalı ve doğum kontrolü uygulanmalıdır.
Evlenmeleri her vesile ile zorlaştırınız ve geciktiriniz.
Nikâhsız beraberlikleri teşvik ediniz.
Müslüman kadınların örtüleri açılmadıkça onlara fesadın bulaşması mümkün
değildir.
Kadınların güzelliklerini göstermeye meylini tahrik ederek örtülerini
kaldırmalısınız. Müslümanlığı yok etmek için bu yol çok tesirlidir.
Bu iş için gayri müslim kadınları alet etmelisiniz.
Ayrıca”İslâmın kadına değer vermediğini”telkin ederek onları ailelerinden ve
yuvalarından soğutmalısınız.
Huzursuzluk çıkararak boşanmaları arttırmalısınız.
Aile çatısını çökertmeden İslâmı mağlub etmemiz çok zordur.”120
Aşırı harcama ve israf da aileyi sarsar,neticede yıkar. Gayrı meşru yola ve
rüşvete sevk eder.
İsraf sefahete,sefahet sefalete götürür.
Nitekim Yavuz Sultan Selim debdebeli giyinen oğlu Şehzade Süleymana şöyle
der:”Sen böyle giyinirsen,anan ne giyinsin Süleyman? Anana takacak zinet
bırakmamışsın...”

120 Zafer Dergisi.İ.E.Şumnu.1991.Mart.sh.28.

TESETTÜR
Kur’an-ı Kerim-in kesin emirlerinden olan Tesettür121;Din ve fıkıh
yönünden;”Kadınların ve erkeklerin başkasına,namahremlere vücutlarının haram
kısmını göstermemeleri...122
Kadın avrettir. Böylece de;hem kendini örter,hem de başkalarının kendilerine
bakmamaları için onların da gözlerini örter. Harama,günaha ve fitneye düşmelerine o
avretlik ve tesettür bir set teşkil etmiş olur.
Kur’an-ı Kerim tesettür emriyle;şefkat kahramanı ve değerli bir hayat arkadaşı
olan kadınları aşağılıktan ve aşağılanmaktan,zilletten,yabani ve yabancıların göz
hapsine almakla manevi esirlikten ve sefalete düşmekten kurtarıyor.
Tesettür;aile fertleri arasındaki karşılıklı emniyeti,samimi hürmeti ve muhabbeti
de tesis etmektedir. Tesettürsüzlük ise bunları ortadan kaldırmaktadır.
Tesettürsüzlük;kadının en güzel vasfı olan SADAKAT’ı da ortadan kaldırıyor.
Tesettürsüzlük;Neslin çoğalmasına değil,azalmasına sebebtir. Çünkü kişi
ailesinin açık-saçık olmasını istemediğinden bekar kalacak,geç evlenecek veya ğayrı
meşru yola gidecek...
Muhitin de insan ahlakı üzerinde tesiri vardır. Avrupanın insanı da,memleketi
gibi soğuk olduğundan Tesettürsüzlüğün bizdeki kadar fazla kötülükleri tahrike sebeb
olmaz. Bu yönüyle de memleketimiz Avrupaya kıyas edilemez.
“Kadınların ahiret saadeti gibi,dünya saadetleri de ve fıtratlarındaki ulvi
seciyeleri de...bozulmaktan kurtulmanın yegane çaresi,İslam dairesindeki dini
terbiyeden başka yoktur.”123
Duygular bakımından tamamen sönmemiş ve bozulmamış her kadın başkaların
pis bakışlarından elbette sıkılır ve rahatsız olur. Tesettür ise;kötü bakışların yaralayıcı
oklarından kalkan gibi her iki tarafı da korur.
Diğer bir açıdan,Bediüzzaman hazretlerine göre tesettürün bir hikmeti
ise:”Cenâb-ı Hak sanatını güzel göstermek istiyor ve çirkin şeyleri perdeliyor,diğer
varlıklara karşı güzel göstermek ve insanın diğer nevilerdeki tasarruf ve münasebet ve
kumandanlığına da işaret etmektedir.”
121 Ahzab.33,53,59,Nur.31.
122 Yeni Lugat. Abdullah Yeğin.sh.721.
123 Lem’alar.B.Said Nursi.sh190.

Gerçek hürriyet ve şahsiyet;tesettür de ve tesettür iledir.
“Tesettür etmeyip de bütün güzellik ve süs püsleriyle kendini yabancı gözlere
vaz’ ve teşhir eden bir kadın tabiidir ki;istiklal ve hürriyetini ve vakar ve izzetini
muhafaza edemez.”124
-Yürüyüşleri hususunda ise;”Yani baştan ayağa örtündükten başka yürürken de
edeb-ü vakar ile yürüsünler,örtüp gizledikleri sun’i veya hılki ziynetler bilinsin diye
bacak oynatıp ayak çalmasınlar,çapkın yürüyüşle nazarı dikkati celb etmesinler,çünkü
erkekleri tahrik eder,şüphe uyandırır.”125
Âyette:”Gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar.”126[30]
-Kendilerini başkalarına teşhir edip gösterenler,cahiliye adetinden olan Halhal ve
de ökçelerini yere vurmak suretiyle yapılan çalımlı yürüme Kur’an-ca yasaklanmıştır.
Çünkü bu bir fitneye vesiledir. Peygamber diliyle de:”Fitne
uyumaktadır,uyandırana Allah lanet etsin.”tehdidine mâsadak olur.
Şairin ifadesiyle:”Yapraklar arasından rüzgar geçince,işrik ağacının hışırtısı
gibi,o (sevgili) yürüyüp geçtiği zaman,ziynetinin baştan çıkartan sesini işitirsin.”127
-Cahiliye dönemindeki örtünme şekli;”Müfessirlerin nakline göre cahiliye
kadınları da hiç baş örtüsü kullanmaz değillerdi. Fakat yalnız enselerine bağlar veya
arkalarına bırakırlar,yakaları önlerinden açılır,gerdanları ve gerdanlıkları münkeşif
olurdu(açılırdı),ziynetleri görünürdü.”128
Şu anda bizlerdekinin yani örtmek ile örtmemek arasında bocalayanların
durumu da,bundan farklı değildir.
Medeniyet,çağdaşlık,moda yutturmacalarıyla açılmaya yapılan teşvik,tıpkı sanat
adına ilk çağ Yunan resim ve heykellerindeki çıplak resimlerle,fuhşa yapılan davetiye
gibidir.
Daha önce Bizansı yıkan fuhuş,bu günde batıyı sarsarken,bizi de kıskaca almaya
çalışmaktadır.
124 Yeni Lugat.age.sh722.
125 Hak Dini Kur’an Dili.age. 5 / 3508.
126 Nur.31
127 Adab-ı Muaşeret.Z.Duman.age.sh.163.
128 Hak Dini Kur’an Dili.age. 5 / 3506.

Nitekim:”1710’da bir İngiliz ajanı İslâmı yok etmek için Tesettürün mutlaka
kaldırılmasını istiyordu.”129
Lozan’ın gizli maddelerinden:1)İslâmiyet,şeriat,dini esaslara sırt çevirerek
kaldırılması.
2)Hilafetin kaldırılarak,halifenin sürülmesi.
3)Medrese,zaviye,dini takviye edici bütün müesseselerin kaldırılması ve şer’i
mahkemelerin kapatılması.
4)TESETTÜRÜN kaldırılarak yasaklanması.
5)İslâm alemiyle ve Türklerle irtibatın ve bağların koparılması.
Evet. Bütün bunlar yapıldı ve yapılmaya da devam edilmektedir.
Bütün bunca açıklık ve tesettür düşmanlığı neden ileri gelmektedir? Nedir bunun
bunca sebebi?
Mesele bunun temelinde ve kök yapısındadır.
Bunda emre itaatsizlik,emir dinlememezlik,bütün bütün,mutlak olarak hür olma
düşüncesi vardır. Belki bunun altında;nefsin zebunu ve kölesi olmak yatar.
Zahiri zevk ve serbestlikle beraber,ebedi bir elem ve hapis söz konusudur.
Açıklık-saçıklık,olmaya ki bir hastalığın neticesi ola? Ruh hastalığı mı? Kalb,akıl
hastalığı mı? İnanç ve iman hastalığı mı?Öldürmeyip çektiren müzmin,sahibine kabre
kadar çektiren illet...
-Kadın niçin tezyin ediliyor? Teşhir için mi? Niçin teşhir? Kocası için mi,başkası
için mi???
Ahmed Yesevi hazretlerinin dediği gibi:”Kitabına eğilmiş çocuk,aşını pişiren
kadın,tarlasını süren çiftçi,tezgahtaki sanatkar,fenalık düşünmeye vakit bulamaz.”
“18. asrın sonları ile 20. asrın başlarında fahişe sınıfını ticari bir işletme olarak
düşünme eğiliminde olan Fransa,İngiltere,İtalya gibi sömürgeci güçler 20. asrın
başlarında bu sınıfı tam müesseseleşmiş ekonomik bir altyapı haline getirmeyi
başardılar.”130

129 Zaman gazt.M.Kaflas.7-12-1990.
130 Kadının değeri-ölçüsü-örtüsü.N.Kutsal.sh.58.

Bu fuhuşların altında fakirlik ilk temel sebeb değildir. Belki israf;lüks ve sefahet
ve fuhşu,sefahet de sefalet ve rezilliği netice vermektedir.
Bunca menfiliklere rağmen İslam alimlerinin müjdeli haberleri ve bunu hisseden
batılıların itirafı ki,onlardan biri olan Fransa kültür bakanlığı yapan-Andre
Malraux’un dediği gibi:”21. asır ya Spritüalist (maneviyatçı) bir asır olacak veya hiç var
olmayacaktır.”

KADIN HÜRRİYETİ VE TESETTÜR
Amerikalı kadın yazar Elisyan Stanböri’nin,Mısır’da bir ay kaldıktan sonra
Kahire’de yayınlanan El-Cumhuriye gazetesindeki yazısında:”Arap toplumu kamil ve
salim bir toplumdur. Bu toplumun gençlerini makul ölçüler içerisinde geleneklerine
bağlı tutması lazımdır. Çünkü bu toplum Avrupa ve Amerika toplumuna
benzememektedir. Zira müslümanlar da atalardan devralınan bir takım gelenekler
kadının hayatını sınırlamakta,anne babaya karşı saygı icab ettirmektedir. Bundan daha
önemlisi de Avrupa ve Amerika’da aile ve toplum hayatını tehdit eden kadın erkek
ilişkilerini yasaklamaktadır.
Arap toplumunun bilhassa genç kızlar için vazettiği kayıd ve nizamlar son derece
faydalıdır. Bunun için ben size ahlak ve geleneklerinize sımsıkı sarılmanızı öğütlerim.
Kadınlarla erkeklerin karışmasına mani olun. Bilhassa genç kızlarınızı tarihten
devraldığınız terbiye kuralları ile yetiştirin. Bu,Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi
kadınların her yere serbestçe girip çıkmasından daha hayırlıdır. Hem sizin için,hem
insanlık için daha hayırlıdır.
Amerikanın son derece büyük bir toplum olması,birbirine yabancı kadın ve
erkeklerin hiçbir evlilik bağı olmadan münasebet kurmalarına sebeb olmuştur. Bu
başıboşluk,bir yandan hapishanelerin ve akıl hastanelerinin dolmasına,bir yandan da
yirmi yaşın altındaki kızların barlarda,pavyonlarda,randevu evlerinde erkeklere
satılmalarına yol açmıştır. İşte bu bizim gençlere verdiğimiz hürriyetten doğmaktadır.
Avrupa ve Amerika toplumlarında kadınlarla erkeklerin iç içe yaşaması,kadınlara
verilen aşırı hürriyet aile düzeninin tehdit ettiği gibi ahlak ve fazileti de sarsmaktadır.
Çünkü daha yirmisine basmamış bir genç kız hürriyet,medeniyet ve her şeyin serbestliği
adına içki içiyor;uyuşturucu maddeler kullanıyor,hatta annesinin bilgisi altında istediği
erkekle flört ediyor. Öyle ki birkaç dakika evleniyor,birkaç sat sonra da ayrılıyor.”131

131 Ahkam Tefsiri.M.Ali Sabuni(Arapçası) 2 / 389,Tercemesi.M.Taşkesenlioğlu. 2 / 334,(El-Cumhuriye.91-1962)

Dün müşrik Peygamber Efendimize:”Emin” derken,bu günde batılı O’nun
getirmiş olduğu hükümlere;”Emin” ve “Amin” demekte ve isabetliliğinde boyun
bükmektedir
Cumhuriyet dönemi tezadlar dönemidir. Bir nümune olarak bunu yazar Yakub
Kadri’de görebiliriz. Hayatının ilk zikzaksız dönemlerinde Tesettür hakkında yazmış
olduğu ilginç ve nefis yazısında şöyle der:”Bu çirkin asrın ve bu çirkin muhitin yegane
süsü,yegane güzelliği sizin çarşafınız,sizin peçenizdir. Yalnız bunlardır ki,gözlere hala
bakmak tahammülünü,bakmak arzusunu veriyor. Niçin ondan müşteki gibisiniz? O
mazrufa bu zarftan daha muvafık ne olabilir? Sizi böyle gördükçe,bir kadının başka
türlü nasıl giyinebileceğini düşünüyorum ve çarşafsız,peçesiz bir kadın tahayyül
edemiyorum.
Siz,bizim aşkımızın,hürmetimizin,siz bizim kıskançlığımızın muti mahbubeleri
değil misiniz? Vücudunuzun şeklini alan bu dilfirid mahbesi sizin etrafınıza,sizin
yüzünüz üstüne biz ördük;bizim ihtimamımız,bizim muhabbetimiz ördü. Sizi
güneşten,havadan,sizi kem nazardan sakındık da böyle yaptık. Yazık değil mi ki o
saçlara güneş vursun,o yüzü havalar,tozlar hırpalasın? Yazık değil mi ki,-maazallah- o
gözlerin harimine kolayca,laubali bir yabancı gözün kıvılcımı sıçrasın? Düşündük
ki,belki bilmeyerek,belki farkına varmayarak birine gülüverirsiniz. Nazarlarınız
belki,bilâ-ihtiyar,birinin üstünde fazlaca tevakkuf ediverir. Onun için yüzünüzü örttük.
Zira,tebessümlerinizin,bakışlarınızın kıymetini biz anlıyor,biz biliyorduk. Gönlümüz
onların,öyle lüzumsuz yere heder olmasına acıdı da bir ipek mahfaza içinde
muhafazalarına lüzum gördük. Çünkü siz,hılkaten müsrifsiniz,hazinelerinizin pahasını
bilmezsiniz;her şeyde dahil olan hilkat,bütün cömertlik kabiliyetini size verdi,sizin
kalbinize döktü,fakat öyle bir ifrat ile ki,nihayet böyle bir tedbire ihtiyaç hissetti.
...Sizin açıldığınız ve sizin kıskançlık mahbesini yıktığınız yerlerde derhal evler
yıkıldı,mabetler harab oldu,şehirler çöktü. Çünkü sizin mahbesleriniz o yerlerin surları
idi,kaleleri idi.
...............
Söze başlarken size demiştim ki,bu çirkin asrın,bu çirkin muhitin yegane süsü,yegane
güzelliği sizin çarşafınız,sizin peçenizdir. Memnun ve müsterih yaşamak için bu
kanaat size yetmez mi? Halbuki benim ruhumu sadece bu kanaat dolduruyor:Peçeniz
ve çarşafınız... Bunlardır ki,bana muhabbeti öğretiyor,hayata muhabbeti,aşka
muhabbeti, memlekete muhabbeti...Zira sizin bu örtüleriniz,bu süsleriniz değil midir
ki,minarelerin ve o âl râyetten sonra bu serseri ruha bir râz-âşina melce ve bir emin
mersa saaadeti veriyor.
Peçenizin kudsiyetini şuradan anlayınız ki,bir yabancı elin ona uzanması ihtimali
bile,gayz nedir,kin nedir hiç bilmeyen bu tembel ve yorgun ruhta beldeler yıkacak,burç
ve barutlar devirtecek bir ateş alevliyor.

Gördünüz mü? Peçenizden bahsederken haşin adımlarla yüksek surlar etrafında
dolaşan bir eski kahraman gibi söz söylemeye başladım. Belki bunların hiç birini
yapmayacağım,fakat emin olunuz ki,şu dakikada çok samimiyim. Size,sizin örtülerinize
ve süslerinize doğru teveccüh edince,kendimi her şeye kadir farz ediyorum.
Tarih,menakıbı beşeriyeyi dolduran en büyük kahramanlılar bana bir çocuk oyuncağı
gibi geliyor.
Sakın onları çıkarmayınız,sakın onları atmayınız. Bu çirkin asrın,bu çirkin
muhitin ortasında asalet ve zerafete yegane dal olarak bunlar,sade bunlar kaldı.
İnsanlar senelerden beri,insanlığı terzil için ve cemiyetlere manzaraların en fenasını
vermek için sevimsiz bir cinnetle her şeyi devirdiler. Bu güruha peyrev (yem) olmak size
yakışır mı? Ben sizi zamanların ve insanların fevkinde,onların haricinde biliyorum. Siz
mestur ruhlardan değil misiniz? Dünya yüzünde tek başına kalan ulvi bir dinin ilahı sizi
bu sıfatla sair mahlukat arasında mümtaz kılmamış mıydı? Siz onun halk ettiği cennetasa alemin meleklerisiniz. O “Kitabında” sizin isminizi zikretti. O vakitten beri siz
mukaddesat meyanına girdiniz;artık ne hale,ne maziye,ne de atiye mensubsunuz.
Yalnız unutmayınız ki,sizi bu mevkiye bizim aşkımız,bizim hürmetimiz,bizim
kıskancımız is’ad etti(yükseltti).”132
Tesettüre yapılan bu hücumda;Avrupa medeniyeti ve felsefesiyle,İngiliz ifsadatı
yatmaktadır.133

KADINLA ERKEĞİN BAŞBAŞA KALMALARI :
Efendimiz:Kadınla erkeğin baş başa kalması halinde üçüncüsünün şeytan
olacağını belirtirken;134 Rabbimiz de;Kendisinin de ismet,masumluk ve günahsızlık
sıfatı olan Yusuf Peygamberin köle olarak satılmış iken,Züleyha’nın odasında
bulunduğunda:”Gerçekten kadın ona meyletmiş,oda kadına meyletmişti. eğer Yusuf
(AS) Rabb’ının (ilâhi bürhanını) görmeseydi olacak olan olurdu.”135 buyurmaktadır.
Hadiste:”Kadın olmasaydı erkek kesinlikle cennete girerdi.”ve bir
diğerinde:”Kadınlar olmasaydı Allah taâlaya gerçek manada ibadet olunurdu.”136
Buda kadınların günaha daha fazla meyyal oluşlarından kaynaklanmaktadır.
132 Bilinmeyen kadın.age.sh.174-176.
133 Tarihçe-i Hayat.B.Said Nursi.sh.221.
134 Kütüb-ü Sitte Muhyasarı.Terc.Prof.İ.Canan. 10 / 225.
135 Yusuf.24.
136 Feyizler. (III) M.Özdağ.65.

Bir rivayette babasını görüp,onun sakındırmış olduğu da nakledilir.
Yine Peygamberimiz A’ma olan Ümmü Mektum geldiğinde,Ümmü Seleme’nin
perde arkasına geçmesini söyler,o da:”onun a’ma olup,kendilerini görmediğini
söylediğinde; Efendimiz:”O sizi görmüyorsa,sizde mi onu görmüyorsunuz?”137
diyerek; ”İnsanları kötülüğe sevk eden nefsin”138,kadın-erkek her ikisinde de olduğunu
belirtmiştir.
Hadiste:”Sakın bir erkek,yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız
kalmasın.”139 buyurulmaktadır.

KADINLARIN GÖRÜNMELERİNDE MÜSAADE EDİLENLER (MAHREMLER ):
Kur’an-ı Kerim-de,kadınların görünmelerinde müsaade edilenler şöyle
sıralanmaktadır:140 1)Kocaları. 2) Babaları. 3)Kayınbabalar. 4) Oğulları.
5)Üveyoğulları. 6)Kardeşleri. 7 Biraderlerinin oğulları. 8)Kız kardeşlerinin oğulları.
9)Müslüman kadınlar. 10) Cariyeler. 11)Erkekliği olmayanlar. 12)Küçük çocuklar.141
Ancak bunlar,işin ruhsat ve cevaz yönü olup,takva yönü değildir. Yani,işin en
uygun ve güzel olan yönü,tesettüre devamlı riayet edilmiş olmasıdır. Buradaki
müsaade,zorluklar durumunda meydana gelebilecek ruhsatlardır.

137 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı.age. 10 / 229.
138 Yusuf.53.
139 K.S.Muhtasarı.age. 10 / 225.
140 Nur.31.
141 Bak.Adab-ı Muaşeret.age. sh. 167.

NİKÂHA TEŞVİK
Gerek nefsin korunması,gerek dinin tamamlanması,gerek neslin çoğalması gibi
açılardan,Kur’an ve hadiste nikaha çokça teşvik yapılmıştır.142
Adaletiyle meşhur,Hz. Ömer’in torunlarından Emevi hükümdarı Ömer bin
Abdulaziz’in şöyle örnek bir uygulamasına şahit oluruz:
Her gün halkın arasına gönderdiği adamı,halka şöyle nida da bulunur: “Miskin
var mı? Borçlu var mı? Evlenmek isteyen var mı? Yetim var mı? Varsa gelsinler de
ihtiyaçlarını karşılayayım.”143
Evlilikte;erkek için isabetli seçim esas olduğu gibi,kız içinde geçerlidir. Çünki,aile
sadece erkeğin değil,kadınındır da...
Dikkat! Yıldırım nikahı yıldırabilir!
Evlilikte,evlenecek eşlerin birbirlerine denk (Kefâet) olması gerekir. Ancak bu
denkliğin en önemlisi:Din’de,Ahlak’da ve Terbiyede olan denkliktir.144
Evlenmede esas,neslin çoğalması ve devamıdır. Bu mukaddes müessesenin
de,sağlam temeller üzere kurulması esastır. Aksi takdir de:”Hayvan,her şeyde ancak
sevki fıtrisine uyar. Halbuki insan,bilhassa cinsiyet konusunda düşüncesiyle sevki
fıtrisini idare eder,ona hakim olur. Ve ancak böyle hareket etmekle insan sıfatına,o
büyük ideale varabilir.
Hayvanlar çiftleşir,yalnız insan evlenir.
Hayvan dünyası için evlenmek diye bir şey yoktur. Hayvanlar,sırf sevki fıtrilerinin
zoruyla fizyolojik ihtiyacı rast gele sokağın veya ormanın her hangi bir köşesinde,
tanışmadan,anlaşmadan giderirler.
Fizyolojik tatmin,aşkın zevk tarafı,ancak bir vasıtadır. Ve eğer bu
olmazsa,mesela geçici bir şekilde birleşmek imkansızlığı varsa,ihtiyarlık gelmişse,başka
bir çok unsurlar kalblerin birleşerek kalmasını ve böylece yuvanın muvazenesini
kuvvetle sağlar. çünkü bu muvazene,çocukların gelişmesi ve yetişmesi için elzemdir.
Söylediğimiz gibi,cinsi uzuvların hedefi mukaddestir. Birleşme fiili de yüzlerce
seneden eri insan nevinin devamını temin eden son derece faydalı bir fiildir.”145
142 Tac (Hadis kitabı,Arapçası) M.Ali Nasif. 2 / 277.
143 İslam (3) Said Havva.sh.160.
144 Tac. age. 2 / 285.

-Evliliğin bir çok hikmet yönlerinden biri de;malın ve zenginliğin belli ellerde
birikimini ve sürekliliğini engellemesidir. Bununla nesiller korunur. Aileler teessüs eder.
Soylu milletler ve kişiler oluşur. Aynı zamanda bütün dinlerin de üzerinde durup,teşvik
ettiği bir meseledir.
“Beşeriyet aleminin bir ahenk ve intizam dairesinde devamı nikaha bağlıdır.
Neslin artması,kadınların nafaka ve barınma,nefislerini helak olmaktan
koruma,aileler arasında yakınlık,yardımlaşma,umumi ahlakı temin,evladı
terbiye,insanlara faydalı olma,insanlarla iyi geçinme,vatana bağlılık gibi hususlar hep
nikahın devamıyla mümkündür.”146
Böyle bir aile binası kurulurken de,onun harcı durumunda olan
düğünlerin,İslâmi adet ve usullerle yapılması sıhhatli ve sürekli bir ailenin şartıdır.
Kadın,kendisinin zineti olan edeb ve hayayı korumalıdır. Bunu kaybeden
kadın,her şeyini kaybetmiş demektir. “Edebden mahrum olan Allah’ın lutfundan da
mahrum olur.” Haya damarı çatlayanın,hayatı da yıkılır.
Araplar şunlarla evlenmeyi tavsiye etmez:
“1)Ennane : İnleyen kadın.
2) Mennane : Yaptığını kocasının başına kakan.
3) Hennane : Eski kocasında ve onun çocuklarında gözü olan.
4 Hadaka : her gördüğünü canı çeken.
5) Bereka : Devamlı süslenen ve sofrada dövüşüp,tek başına yemek yiye.
6) Şeddaka : geveze kadın.147
Hadiste:”Çocuk olur korkusuyla evlenmeyi terk eden bizden değildir.”(İbni
Mace)
“Nikah benim sünnetimdir,kim sünnetimden yüz çevirirse,benden
değildir.”buyurulmaktadır.

145 Dr.J.Cornot.Bilinmeyen kadın.age.sh.149.
146 Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. Ömer Nasuhi Bilmen. 2 / 44,397.
147 İhya-i Ulumuddin. İmam-ı Gazali. 2 / 101.

TEADDÜD-Ü

ZEVCAT

İslâmiyette birden fazla kadınla evlilik,esas değildir. Yani islâmiyet bir evliliği
birden dörde çıkarmış değildir,belki yaygın olan çok evliliği (8,10 gibi) dörde
indirmiştir. Bunu da gayet ağır şartlarla kayıdlamıştır. Her
konuda;yedirmek,giydirmek,memnun etmek konularında –Adaletle muamelede
bulunmak,hepsine aynı ölçü içerisinde davranmak şartıyla dörde kadar müsaade
etmiştir. Buda bir müsaadeden ibaret olup,emir değildir.
Âyette:” Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet
edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan
ikişer,üçer,dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın;yahut da sahib
olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.”148
İslâmiyet vermiş olduğu bu müsaadesiyle de,zinanın yollarını kapamış
olmaktadır.
“Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında –Adil- davranmaya güç
yetiremezsiniz;bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın.
Eğer arayı düzeltir,günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.”149
Şimdiki dört evliliğe karşı çıkan medeniyet ise,bir çok fahişehanelerin açılmasına
göz yumarken,erkeğinde dörde bedel kırk kadınla gayrı meşru hayat geçirmelerine yol
açmış olmaktadır.
Oysa İslâmiyet hakiki hükmüyle zinayı engelleyip,sefahete giden kapıları da
kapamış olmaktadır.
Çok evlilik hristiyanlık ve yahudilikte de vardır. İslamiyet ise denge olan orta
yolu tutmuştur.
Bunu görülen uygulamalarından biri de Almanya’da şöyle olmuştur:
“2. Dünya savaşından sonra batı Almanya,kendi dinleri tarafından yasaklandığı
halde,İslamın mübah kıldığı çok evliliği toplumun selameti bakımından benimseyerek
teşvik etmiştir. Alman kadınını sokak fuhşundan ve bunun sonucu olarak ortaya
çıkacak ğayrı meşru çocuklar ve diğer fenalıklardan kurtarmanın yolunu çok evlilikte
görmüşlerdir. Alman üniversitelerinin çoğu hocaları Almanya da kadın mesellerinin
halledilmesi için çok evlilikten başka çare olmadığını ifade etmişlerdir. Hatta bir kadın
prof:”Benim on kadınla birlikte bir iffetli erkeğin himayesinde yaşamam,haysiyetsiz bir
148 Nisa.3.
149 Nisa.129,Bak.Ahzab.50,İslam Ansiklopedisi. TDV. 2 / 200.

erkeğin tek karısı olmamdan veya hiç evlenmeden tek başıma yaşamamdan daha iyidir.
Bu yalnız benim değil,bütün Alman kadınların görüşüdür.”demiştir.
Alman gençleri,1948 yılında,memleket meselelerinin halli için Münih’de
düzenledikleri bir kongrede 2. Dünya savaşından sonra azalan erkek sayısı nedeniyle
ortaya çıkan dengesizliğin doğurduğu kötülüklerin önlenmesi içi çok evliliğin
uygulanması yolunda bir karar alarak bunu hükümetlerine tavsiye etmişlerdir.”150
“Bir tek kadınla evlilik batıda sözde kalmıştır. Gerçekte ise sorumsuz bir şekilde
çok kadınla evlenme usulü alıp yürümüştür. Erkek,metresinden bıkınca ne yapıyor?
Onu başından savıyor. O da yavaş yavaş kaldırım yosması,sokak kadını haline
geliyor.”(Dr.A.Besant)
“...Bir tek kadınla evlenmenin Hz. İsa tarafından savunulduğu hususu doğru
değildir. mesele içtima-i,ahlaki ve dini bakımdan ele alındığı takdirde,birden fazla
kadınla evlenmenin,medeniyetin en yüksek değer ölçülerine aykırı olmadığı isbat
edilebilir. Bu dava,batıda kimsesiz ve bahtsız kadınların meselesinin halli için bir
devadır,bir ilaçtır. Tersini iddia etmek fuhşun,metres hayatının ve evde kalmış kızların
davalarının devam etmesi ve çoğalması demektir.”151
Hadiste:”Bir kimsenin iki karısı olursa ikisi arasında –adalet –yapmazsa,kıyamet
gününde vücudunun bir tarafı çarpık olarak haşrolur.”152
Her şeyi madde ile ve hayvani duygularının tatmini açısından değerlendiren bazı
insanlar,erkek dörde kadar evlenirken,kadın niye birkaç erkekle evlenmesin? Veya
erkeğe cennette bir çok huri ve zevce verilirken,kadına neden verilmesin? demekte ve
kadınları savunduklarını iddia etmektedirler.
Evvela o insanlar bununla o zarif yapılı kadınlara taşıyamayacakları hem
annelik,hem de babalık yükünü yüklemektedirler.
Bizde;bunu iddia eden erkeklerin de,kadınlar gibi hamile kalıp,çocuk
doğurmalarını istememiz elbette yersiz olmayacaktır.
-Eğer kadın bir çok erkekle evlenirse,çocuk kime ait olacaktır? Hangisi şefkat
edecek,barındıracak,koruyacak,yardım elini uzatıp,evladım diyecektir?

150 Ahkam tefsiri terc.age. 1 / 360.
151 J.E.C.M.Farlane.İslamda kadın ve özel halleri. C.Kaplan.sh.114,İslam Peygamberi.
Prof.M.Hamidullah.Terc.Prof.S.Tuğ. 2 / 666.
152 Ed-Daremi.Nikah.

Erkek bir çok kadını idare ve yönlendirme gücüne sahib olup,kadın bu güce
sahib değildir.
Kadın fıtratı gereği zarif,nazik ve incedir. Erkek gibi kaba değildir. Onun
zorlanması, kırılması demektir.
Bir yönüyle de kadın alıcı olup,verici değildir.
Ayette:”Onlar için cennette tertemiz eşler vardır.”153 Bu ifade sadece erkek için
değil,kadın için de geçerlidir. Yani:”Onlar için o cennetler de tertemiz,pampak
çiftler,eşler yani erkek için zevceler,kadınlar için zevcler vardır.”154
Yani bu iddia da bulunan kişi,eğer az bir namus sahibi ise;babasının meşru
olarak annesinden başka bir kadınla evlenmiş olmasına normal bakarken,annesinin
başka erkeklerle de düşüp-kalkmasına normal bakmayacaktır. Hatta bazılarının bunu
namus meselesi yapıp,öldürmeye kadar gitmeleri de durumun çirkinliğini gösterir.
Domuz tabiatlı kıskanma duygusunu yitiren insanlar bahsimizden hariçtir.
Kadına özgürlük! Eşitlik,diyenlerin kadını ne hale getirdiklerinin işte örnekleri:
“1988 istatistiklerine göre (Emniyet raporu) Türkiye’de 500 bin kadın kendini
satarak geçindiriyor.”155
Her halde medeniler? Bunu öz gördüklerinden olsa gerek ki,tesettürlüleri ve
evdekileri de yoldan çıkarmak için her türlü kanuni ve manevi baskı,çeşitli yayınlarıyla
ifsad çabasındadırlar.
Birden fazla evliliğe karşı çıkan bu gayrı medeniler,binlerce evliliğe acaba neden
göz yummaktadırlar?
“Teaddüd-ü zevcata (çok evliliğe) mani olunabilir ama taaddüd-ü firaşa (çok
kadınla yatmaya) mani olunamaz.”
Gayrı meşru çok kadınla yatan nadanlar,-varsa utanma-utansın.
Meşru olarak ailedeki nefsani,hayvani istek;gayrı meşru aile dışında hayvanca
istektir.

153 Bakara.25.
154 Hak dini Kur’an dili.age. 1 / 276.
155 Cumhuriyet gaz.7-1-1988.

Kadın fıtratı gereği,hissidir. Şefkati gereği zaiftir. Bu zaafından dolayı bazı su-i
istimaller yağılmaktadır.
Bunlardan dolayı bazı devlet görevlerinin yükümlülüğü erkekler için bir vazife
ve görevdir.
Mesela boşanma hakkı erkeğe ait olmakla beraber kadında mahkemeye baş
vurup,hakimin velayetinde boşanabilir.
İslâmiyet her konuda kadını korumakla kalmamış,onun önündeki tuzakları da
kaldırmıştır.
Ne mutlu kadın erkek eşitliği isteyenlere! Kadına tango erkek elbisesi,erkeğe
fistan.. Bundan böyle bizde artık,hep beraber cicili-bicili fistan ve etek giyeceğiz! Nasıl?

PEYGAMBERİMİZİN

İFFETİ

O zat (ASM) bir iffet abidesidir. Yaşar ve emreder. Bütün güzel ahlak onda cem
olmuştur.
Peygamberimizin çok evliliği olan husus:”İlgili âyetin gelmesinden önce olup ve
bu hüküm hayatının son senelerine rastlar.”156
Bununla beraber o:”Rasulullah bizzat,mü’minler üzerinde bir rüçhaniyete
sahibtir;ve bunun bir neticesi olarak onun zevceleri,(Mü’minlerin) analarıdır.
Rasulullah’a ne bir eza ve sıkıntı vermeniz size (yakışır) ve ne de ondan sonra onun
zevceleriyle evlenmeniz.”157
Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken 40 yaşında dul olan Hz. Haticeyle 23 sene
beraber yaşamış,onunla peygamberliğin 8 yılına kadar beraber kalmıştır.
Ve 50 yaşından sonra evlenip,Hz.Âişe’nin dışındaki hanımları da dul ve
yaşlıdırlar.Çok evlenmesinin hikmetleri de şöyle özetlenir:
“1)Talimi 2)Teşrii Hikmet 3)İçtima-i Hikmet 4)Siyasi Hikmet.”158

156 İslam Peygamberi.age. 2 / 669.
157 Ahzab.6,50,52-53.
158 Ahkam tefsiri terc.age. 2 / 282.

Sıcak bölge olan bir yerde 25 yaşında ve dul bir kadınla 40 yaşında olduğu halde
onunla evlenmesi ve bunu 23 sene devam ettirmesi elbette iffetin ve nefsi için
olmadığının en açık delilidir.
Hz. Hatice’nin vefatından 4,5 sene sonra bir çok kadınla evlenmesinin ise
hikmetlerinden;Dinin aile içi hüküm ve örneklerinin aileleri vasıtasıyla ümmete
bildirilmesi ve nümune-i imtisal olması,aile mahremiyetine vakıf olan hanımları
vasıtasıyla olmuştur.
Ve zevcelerinin mensub olduğu kabilelerle akrabalık bağlarının kurulmasıyla
onların fıtri olarak dine taraftarlıkları da sağlanmış oluyor. “Mesela;Mahzum
oğulları;Ümmü Seleme vasıtasıyla;Emeviler,Ümmü Habibe
vasıtasıyla;Haşimiler,Zeyneb binti Cahş vasıtasıyla;kendilerini ona yakın kabul
edip,bahtiyar sayıyorlardı.”159
Hz. Aişe ile evlenmesiyle Hz. Ebubekir arasındaki bağ daha da kuvvetlenmiş,zeki
olan Hz. Âişeyle de dinin aile meseleleri korunmuş ve ümmete nakledilmiş oluyordu.
Kocası Ebu Selemeyi kaybeden Ümmü Seleme evlatlarıyla mağdur bir durumda
ortada kalmışken,Rasulullahın onlara kucak açarak maddi-manevi destek oluyordu.
Hz. Zeyneb ile olan evliliği ise,İlâhi akid 160 neticesinde gerçekleşiyordu.
Gayrı müslim olan Cüveyriye binti Haris’le kabilesi ve Hz. Ali’nin Hayberi
fethetmesiyle Emir’in kızı Safiyye binti Huyey ile de kabilesinin gönülleri fethedilerek
İslâmiyete ısınmaları sağlanmış oluyordu.
Cüveyriye’den olan İbrahim’in dışındaki bütün çocukları da Hz. Hatice’den
olmuştur.
Bu evliliklerde bilemediğimiz daha nice hikmetler mevcuttur.
Bir batılı Efendimizi:”En büyük problemleri kahve içme kolaylığı içinde halleden
bir şahsiyet.”olarak görmekte iken,bizimkiler suyu yokuşa sürme çaba ve inadı
içerisinde çırpınmaktadırlar.

159 Asrı getirdiği tereddütler.( I) M.A.Şahin.sh.81 ve zaman gazt.12-6-1991,bak.Ahkam tefsiri terc.age. 2 /
290.
160 Ahzab.37.

KADIN HAKKINDA NE DEDİLER ?
-“Erkekler kusurlarını akıllarıyla,kadınlarda kalpleriyle düzeltirler.”(Bauchene)
-“Erkekte,hareket halinde enerji vardır. Kadında üstü örtülü,içi kaynayan bir
enerji..”(V. de Velde)
-“Bir çok erkekler yalnız kadınlara karşı duydukları zaaftan ötürü
mücrimdirler.”(Napoleon)
-“Aili bir inkilab olsun diyen me’yus olur.
Başka bir şey kazanamaz,sade bir deyyus olur.”
-“Beşer hayvani münasebetlerini,insani zevklerle süsler.”
-“Güneş çiçekler için ne ise,rahat ve neş’e de kadınlar için odur. Her ikisi de
işlediklerine renk ve güzellik verir;fazlası da kurutur.”
-“Kadınlarda itidali gözetenler azdır;bunun içindir ki,büyük eğlenceye
kapılanlardan onurlarını koruyanlar azdır.”
-“Evet,büyük zevkler dalga gibidir. Bunlara kapılan bir kadın fırtınalı bir
denizde sandalla dolaşan bir adam gibi,bir müddet batar çıkar;nihayet kendini
kurtaramayıp boğulur gider.”
-“Lokantadaki piliç kızartmasına niçin ipekli don giydirmiyorlar? İştah niçin
alenidir de,şehvet gizli?”(P.Safa)
-“Avradı er zapt edemez,ar zapt eder.”(Türk Atasözü)
-“Erkek,kadının giyinişine önem verir,zira kadının görünüşü vitrindir. Lakin vitrinin
arkasında,ruh ve akılda da bazı şeyler arar.”
-“Moda kadınların erkeklere kendilerini beğendirmeleri içindir. Kadınlara
beğendirecek değiliz kendimizi! Ama kadın hakları yanlıları kızacakmış bu sözlerime.
Umurumda değil.”(Fransız artist B. Bardot)
-“Kim diyor ki,kadın,şimdi eskisi gibi yüzünü sıkı örtüler altında saklamıyor? Ya
boya örtüleri? Bunların altında hakiki çehreyi görmek hiç kabil mi? Boyalar olmasa
bilmem kadın ne yapardı? Kadın ne yapardı bilmem...Fakat boyalar olmasa bilmem ki
göz nasıl boyanırdı?
....Fakat,ipekler ve boyalar ruhun eksikliklerini bilmem ki,nasıl telafi
edebilir.”(A.Haşim)

-“Yanmak bir çeşit örtünme,gizlenmedir. İnsanoğlunun hayvanlar gibi postu
yoktur,dolayısıyla giyinir. Halbuki şimdi çok az giyiniyoruz,kendimizi çıplak
hissediyoruz. Bu bizi üzüyor,gizlenmek,rengimizi değiştirip,adeta üzerimize kabuk
bağlamak istiyoruz. Koyu renk camlı gözlük takmanın da esas gayesi kamuflajdır.
Aslında çıplaklıktan hoşlanmıyor,bronz tenle,gözlükle kendimizi gizliyoruz.”(M.Davis)
-“Evet,açın kafesleri,açın haremleri...Ama,pek de çabuk açmayın,yoksa mahpus
yavru kuşlar,tecrübesiz kanatlarının onları nereye götüreceğini öğrenmeden önce
çılgınca bir uçuşa kalkışırlar.(P.Loti)
-“Mini etek,,kadınlarımızı fahişelere çevirdi...Mini etek çıktı çıkalı,evli barklı
mazbut hanımları fahişelerden ayırmak imkanı kalmadı. Batı kadınının giydiği elbiseler
yukarıdan aşağıya şehvet ifadesi. Satılacak malı olan kimse onu teşhir eder. Mini etek
giyen batılı kadınlar da kendilerini birer fahişe gibi teşhir ediyor,elaleme gösteriyor ve
çirkin hadiselere sebeb oluyor..”Muhammed Ali Clay)
-“Çarşaf dâfi’ (engelleyici,defedici) olacak,câlib (çekici) olmayacak ki çarşaftan
maksad hasıl olsun.”(M.Vehbi Efendi)
-“Açılmak ilahi bir cezadır.161
-“Ezeli ilahımız,kainatın kralı,beni kadın yaratmadığın için sana
hamdolsun.”(Yahudilerin sabah duası)162
-“Kadını tahrik edip,örtüsünü açmasına sebeb olacaksınız. Sebeb olarak da,örtü
gerçek İslâmi bir emir değildir. Abbasiler zamanında ihdas edilmiş bir adettir.
Bunun için,insanlar peygamberin zevcelerini görüyorlardı ve kadın bütün işlere
katılıyordu diyeceksiniz. Kadını açtıktan sonra,gençleri ona karşı tahrik edip,her
ikisinin arasında fesadın hasıl olmasını gerçekleştireceksiniz. Müslümanlığı yok
etmek için,bu iş,çok tesirlidir. evvela,bu işi gayrı müslim kadınlara yaptıracaksınız.
Sonra,müslüman kadın kendiliğinden bozulup,bunların yaptığını yapacaktır.
...Doğum sınırlandırılacak ve adamın birden fazla evliliğine mani olunacak.
Evlenmeğe bazı şartlar konulacak. Mesela,denilecek ki;Arap iranlıyla,İranlı
arabla,Türk arabla evlenemez.
...Müslüman kadınlar,o kadar güzel örtünüyorlar ki,onlara fesadın bulaşması
kabil değildir.”163

161 A’raf.20-22,26.
162 İslamiyette kadın öğretimi.Prof.M.T.Okiç.sh.7.
163 (İngiliz Casusu) Hempher’in itirafları.M.Sıddık Gümüş.sh.49,51,41,

-“Şeriata uyan kadın,cennetin nimetlerindendir. Hislerine uyan,şeriata uymayan
kadın şerdir.”(Hadis)
-“Ensar hanımları ne iyi hanımlar. Utanma duyguları,dinlerini öğrenmelerine
mani olmadı.”(Hz. Âişe)
-“Erkeklerden kadınlara,kadınlardan da erkeklere benzeyenlere Allah lanet
etsin.”(Hadis)
-“Namahremden kaçan iffetli bir hanım,huzur ve saadet menbaıdır. kendini
herkese teşhir etmekten zevk duyan açık saçık bir kadın ise,huzursuzluk ve şüphe
kaynağıdır. Allahım sen bizi öyle kadınlardan koru.”(Sadi Şirazi)
-“Fezari hanımına:”Sana olan muhabbetimin azalmamasını,sevgimin
zedelenmemesini istersen,öfkeli bulunduğum zaman bana karşılık verme. Kendi
halinden iki de bir şikayette bulunarak,bana takat getiremeyeceğim yükler yükleme.
Bilirsin ki,bir kalpte eziyet ile sevgi bir arada durmaz. Kırgınlık girince memnuniyet
gider.”164
-“İnsan eski eşya almaz iken,nasıl kullanılmış kadın alır,hayret!”(Fani)
-“Sırat kıldan ince ise,ailenin kuruluşu da ondan incedir.”(Fani)
-“Kadın,bir kaburga gibidir. Kadın bir eğri kaburgadan yaratıldı.Onu
doğrultmaya kalkarsan kırarsın.Kırılması da talaktır.”165
-“Çocuklarınızı yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emrediniz. On yaşlarına
gelip şayet namaz kılmazlarsa onları dövünüz.”(Ebu Davud-Salat)
-“Küçük yaşta kendisine İslâmi terbiye verilmeyen bir çocuğun İslâmiyete
yatkınlığı ve yaşaması,bir gayrı müslimin İslâmiyete girmesi gibi zordur.”
-“Sen o kadına baktın mı? (git) bir bak! Zira onu görmen aranızda sevginin
devamına sebeb olur.”8Müslim-Nikah)
-“Bir kadın;beş vaktini kılar,orucunu tutar,namusunu korur,kocasına itaat
ederse,Rabbisinin cennetine gider.”(İbni Hayyan)
-“Kişinin elde ettiği hazinenin en güzelini size haber vereyim mi? O,baktığın
zaman seni mesrur eden,emredince itaat eden,sen olmadığın zaman malını ve namusunu
koruyan saliha bir kadındır.”(Ebu Davud)
164 aile Hayatımız. Ahmet Şahin.sh.270.
165 Müslim-Rida.Tecrid-i Sarih (Arapça) Ahmed bin Abdullah. 2 / 121, K.S.Muhtasarı.age. 10 / 76.

-“Benim kadınlara ihtiyacım yok.”(Darimi-Buhari)
-“Peygamberimiz Hz. Ebubekirin kızı Esma’ya:”Ya Esma! Bir kız erginlik
çağına geldiğinde,yüzü ve iki eli müstesna,artık bir tarafının görünmesine imkan
bırakmaması gerekir.”(Ebu Davud)
-“Rasulullah zevcesi Sevde’ye:”Allahın ihtiyaçlarınızı gidermek üzere dışarı
çıkmanıza müsaade etmiştir.”
-“Kadınlara camileri yasak etmeyiniz.”166
-“Aile mimari bir eserdir;düşünülerek ve planlı kurulmalıdır.”
-“Aile kralların bile giremediği bir kaledir.”
-“Zayıf bir dalda kurulan bir yuva güvenlikte olamaz.”
-Hadislerde:”Kadınlar zayıf ve avret yaratılmıştır. Zayıflıklarına çare,susmaktır.
Avretliklerine çare,onları evde bulundurmaktır.”
“Hanımının fena huylarına sabredene,Eyyub(AS)’Un belalara sabretmesinin
sevabı verilir. Kocasının fena huylarına sabreden kadına,fir’avunun karısı Asiye’nin
sevabı verilir.”
-“Namaz kılınız,kölelere iyi muamele ediniz. Elinizde esir gibi bulunan
kadınlarınızın sözlerine sabrediniz,onlarla iyi geçininiz.”167
“Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli
davranmanızı sever.”168
-“Kadınlara Cuma,cenaze,birde cihad hariç,erkeklere farz olanların hepsi farz
kılınmıştır.”169
-“Kızlara karşı nefret duymayın,zira onlar kıymetli can yoldaşlarıdır.”
-“Zira bende kızların babasıyım ve anneleri de kıymetli can yoldaşlarıdır.”170

166 Buhari-Müslim.İslam Peygamberi.age. 2 / 1070.
167 Kimyayı Saadet.(İslam terbiyesi)İmam Gazali.sh.195.
168 K.S.Muhtasarı.age. 2 / 498.
169 Age. 10 / 101.
170 Age. 10 / 102.

-“Ey Ali,bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır,ama ikinci bakış
aleyhinedir.”171
Ve devamında:”Beni Ademe zina mutlaka yazılmıştır. Bakmak gözün
zinası,konuşmak dilin zinası,dinlemek kulağın zinası,tokalaşmak elin zinası,yürümek
ayağın zinasıdır. İnsan nefsi bunları arzu eder. Namusu da ya bunu tekzib eder veya
tasdik eder.”(Buhari-Müslim)
-Haramdan sakınarak gözünü yuman mü’min sevab kazanır.
Peygamberimiz:”Bir müslüman,bir kadının güzelliğini gördükten sonra gözünü
sakınırsa,Allah-u taala ona zevk alacağı bir ibadet nasib eder.”(Ahmed bin Hanbel)
-Bediüzzamanın ifadesiyle aile:”İnsanın,hususen müslümanın tahassüngâhı
(sığınma yeri) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.”172
“...Kadınların açılmasından medeni beşerde kötü ahlak inkişaf eder.”
“...İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi,onun validesidir.”
-Erginlik çağına ermeden ölen çocuklar,ayetin hükmüyle cennet de;ebedi
kalacaklardır.173 Ancak ibadetini yapıp,çocukluğunu,ibadetlerini,mükellefiyetini
yaparak geçiren bir çocuk ise cennette diğerleri gibi –sevab cihetiyle olup günah
cihetiyle olmaksızın- 33 yaşında olarak kalacaktır.
-“Her iyi kadın,erkek için mukaddes bir kalkandır.”(H.E.Adıvar)
-Şeytanın alet ve vasıtası olan kötü kadınlar;erkekleri bir yönüyle mesud
ederse,binler yönüyle de bedbaht ve talihsiz eder.
-“Kadını örtüsü korur.”Kadınlar güller gibidir,bir defa açıldılar mı,yaprakları
hemen dökülmeye başlar.”(Shakespeare)
-Kadın-erkek eşitliği,kadının erkeğe üstünlük sağlaması içindir.Dizginleri ellerine
verip,hissi hareket etmelerine sebeb olurlar.174

171 Tirmizi-Ebu Davud.Age. 10 / 230,Ahkam tefsiri (Arapça) age. 2 / 151,Tercümesi.age. 2 / 166.
172 Lem’alar.age.sh.190.
173 Vakıa.17.
174 Erkeğin kadından üstünlükleri için bak.Tefsir-i Kebir Terc.-Heyet_ 5 / 202,Şeytanın insanı avladığı üç
yol:Şehvet,Gazab,Heva.bak.age. 1 / 372, Aile ve Kadın gibi konular için bak.Güzel Sözler Antolojisi. Bilal
Eren. 1 / 47,55,87,94,113,157,245,267,323, 2 / 9,42,54,102,124,189,216,222,246,275.
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ÖZÇELİK

YIKILAN HAYAL VE ÂİLELER

Evlenmeden önce düşünmüş ve evlenenlere benim için gizli olan noktalarını
sormuştum.
Gerçi âilede yetişmiş,âileyi müsbet ve menfi olarak gözlemlemiştim. Ancak ne
kadar yeterliydi?
Olaya birde başkasının gözü ve gözlüğüyle bakmak,özellikle bir öğretmen
arkadaşa âilenin ve evliliğin zor ve güzel taraflarının ne olduğunu sormuştum.
Kolay demedi. Ancak bu âile hayatının yorucu durumu içerisinde çocuğunun
kendisine gelerek-babacığım- deyip kucağına atlamasının,kendisi için büyük bir
rahatlık olduğunu söylemişti. Âile yoruyor,rahatlatıcı durumlar o zorluğu gideriyordu.
Bu ise beni biraz daha ümidlendirmiş ve bir nebze olsun adım atmak için
cesaretlendirmişti. Çünki gerek ben gereksede evlenecek olan kız,hiç tanımadığı,huyunu
bilmediği bir insanla ömür boyu arkadaşlık yapacaktı. Elbet bu durum kolay değildi.
Ancak yeterki,uyum ve anlayış olsundu.
Bu durum bana şu iki olayı hatırlatmıştı:
-Dünyada şöhret bulan,milyonlarca kasedi,milyonlarca alkışlayanı,trilyonları
olan bir bayan sanatçının intihar etmeden önce yazmış olduğu not,ibretâmiz idi. Benim
içinde düşünülebilirdi,bir baba olarak.Notta şu tek cümleyi söylüyordu:
“Eğer anne olsaydım,intihar etmeyi düşünmezdim.”
Âdeta şu mesajı veriyordu;Evlenmemek intihar etmektir.
Evlenen bahre düşer,evlad olursa ğark olur.
Sen kenarı bahri tut,evlenme sultanlık budur.
Tut ki kazara evlendin,sabredip artık otur.
Bir beladır başında sus,söylenme insanlık budur.(Tahirul Mevlevi)

Evlenmekle sultanlığı terk mi etmiş olacaktım? Ama birde âdet vardı. Her
doğanın ölmesi gibi,her yaşayanında bir evlenmesi söz konusu idi.
O halde bu evlenilecek aday,kalbe mukabil bir kalb olmalıydı.
Durum hem erkek hemde kadın açısından değerlendirilmeli.
Hadisde:”Cennet annelerin ayakları altındadır.”buyurulmakta.Mantık oyunu
demeden önce,birde şöyle düşünülmeli;”Cennet kızların değil,annelerin ayakları
altındadır.”
-Aday Okumuş mu Olmalıydı?
Denk olmalıydı. Bu denklikte ne güzellik,ne zenginlik,ne neseb değil,din-ahlak ve
diyanet noktasında bir denklik taşımalıydı.
Kadının erkekten aşağıda olması,bazı olumsuzlukları gemlemede rol oynar.
Bu adayın okumamış olması anlamına değildir.
Okumamışın ne derece yetiştirildiğine bağlıdır. Zira bir zamanlar,hâlada geçerli
olmakta,kız çocukları okutulmazken yetiştirilmesi yapılmıyorsa,problem olacaktır.
Bundan dolayı bazı büyükler evlenecek adaylara,okumamış olmayı tavsiye ederlerdi.
Buda bir nevi elde kalan inançlı kimselerin çocuklarının iyi kimseleri gitmesini
sağlamayı amaçlamakta idi. Terside mümkün. Âile iyi olmayan kız çocuklarının iyi
birisine gitmesini sağlamak amacıyla her türlü iyi yönü gösterebilirler.
Önemli olanın anlayışlı,inançlı ve ahlaklı bir hanım,okumamış olanına tercih
edilirken,okumamış,ahlaklı ve inançlı olanda,okumuş,ahlaki özelliği olmayana tercih
edilir.
Âile ferdleri dünyanın kazanılmasında destekçi ve yardımcı olmaları göz önünde
bulundurulur iken,âhiret hayatını berbad etmemeleri,kazanmalarıda göz ardı
edilmemelidir.
Hadiste:“Kim kadınla güzelliği için evlenirse Allah onu rezil eder. Zenginlik için
olanı fakir eder. Nesebi için olanı alçaltır. Dini için olanı huzurlu eder.”
-Çalışan Kadın Tercih Edilmeli mi?
Evvela kişi bunu kendi çocuğunu okutma,neyi,nasıl okutma ve çalıştırma
düşüncesinde olup olmama,tercih edip etmeme yönüyle düşünmelidir.
Çalışan kadının gerek kendisi açısından,özellikle çocuğuyla ilgili ve terbiyesi
açısından büyük riskleri vardır.
Göndereceği en iyi kreş kendisi kadar ilgilenemeyecektir. Bu aynı zamanda bir
yük getirecek veya bir bakıcı tutacaktır. Kendisi memure olması hasebiyle giyimindeki
farklılıklar ve giderler ayrı bir masraf çıkartacaktır.

Bu farklı gelir,farklı gider ve harcamalara sebeb olduğundan pekte maddi açıdan
önemli bir faydası olmayacaktır.
Çalışan ve çalıştırılan hiçbir kadın için kimse memnun değildir. Zoraki olarak
götürmektedir.
Evini,kocasını ve çocuğunu ihmalde işin cabası olacaktır.
-Öğretmenin Tecrübesi...
Kendisi görüşme usulüyle ve konuşarak evlenen bir öğretmen hanım,öğretmenler
odasında evlenme ile ilgili bir konuşma esnasında önce şaşırdığım,sonrada hoşuma gidip
takdir ettiğim şu görüşünü dile getirmişti;
6 yaşında olan çocuğunun,evlenme çağına geldiğinde,oğlunun bizzat kendisinin
bularak evlenmesine karşı olduğunu,anne olarak kendisinin arayıp bulmak suretiyle
evlendireceğini söylemişti.
Buna gerekçe olarakta;Çocuğunun sağlıklı düşünerek bir tercih
yapamayacağını,his duygusuyla hareket edeceğini,bununda ilerisi için uygun
olmayacağını söyledi.
Evet. Erkek galeyanda olan nefsini tatmin için karşısındakinde gerekli özellikleri
aramayacağı,hissi davranacağı âşikârdır. Bu kadın içinde geçerlidir.
Nitekim uzun süren nişan süresinde tarafların birbirleriyle olan içli dışlı
görüşmeleri,neticede ayrılmalara dönüşecektir.
-İlk geceden sonra başlayan âile içi münakaşalar;hep tarafların karşısındakinde
aradığını,bulamama hayal kırıklığıdır.
Önceden aranmayan özellikler,sonradan bulunulmaya çalışılmaktadır.
Umduğunu bulamamıştır.
Toz pembe olan hayat ve âiledeki kapalılık ve tozluk ve pembelik gitmiş,yerini
yersiz münakaşalar almıştır.
Aşk üzerine kurulan âile hayatında,aşk gitmiş yerini münakaşa almıştır.
Oysa aşkın yanına birde şefkat oturtturulmalıdır ki,devam etsin.
Şefkat ve merhametten mahrum bir âile hayatı,kadın için,öldürücü zehirli bir
hayattır.
Hürmet ve saygıdan yoksun âile hayatıda erkek için,çekilmez bir yuvadır.
Âilenin devamı bu iki duygu olan Hürmet ve Merhamet üzerine
oturtturulmalıdır.

-Münakaşa...
Âiledeki münakaşanın ana sebebi;iletişimsizliktir ki;itişmelere sebeb olur. Buda
tarafların birbirlerini anlamama,anlayamama,anlatamama veya anlamak
istememelerinden kaynaklanır.
Münakaşanın en büyük zararı;âile içerisinde büyüyen çocuklaradır. Âile
huzursuz olurken,onun büyük fatura ve bedelini çocuklar ödemektedir. Ya huysuz olur
veya psikolojik dengesizlikler onlarda görülmeye başlar. En azından zihinde kalan
fotoğraflar bir gün depreşir.
Bir ömür boyu etkisi –şuurlu veya şuursuz olarak – onlarda görülür.
Uyumsuz aile,uyumsuz doku gibi ve doku nakli gibidir.İstenmeyen ve birbirlerini
istemeyen aile ferdleride birbirlerinin uyumsuz dokuları mesabesindedirler.
-Boşanma...
İngiliz ajan Hempher Müslüman-Türk milletinin yıkımının,bu milletin âile
hayatının çökertilmesiyle mümkün olacağını söylemektedir ki,doğrudur.
Âile küçük bir toplum,toplum büyük bir âiledir.
İlâhiyatçı olan müdürümüz Hukukuda bitirmek üzere iken,ne yapacağı kendisine
sorulduğunda;Boşanma davalarına bakacağını söylemişti. Özellikle İzmir gibi yerlerde
bu durumun dahada çoğunlukta olduğunu ifade etmişti.
Mesela Halis Toprak adındaki bir iş adamının,boşamış olduğu hanımına
trilyonları vererek avukat ücreti olarak verilecek paranında payı azımsanmayacak
kadar büyüktür.
Kronikleşmesini önlemek amacıyla;Allahın boşanmayı helal görüp,fazla kızmış
olduğu bir olaydır,boşanma...
Taraflar mümkün mertebe emanetine aldığı kişiyi,emin olarak korumalı,başka
alternatifin olmadığı en son noktada öyleki ölümü tercih etmeye,düşünmeye götürecek
durum halinde boşanmayı seçmelidir.
Allahın en fazla kızdığı bir helaldır boşanma. Çaresizliğin en son çaresi olarak
varılacak son çaredir boşanma...
Cahiliye döneminde talak bilinir mi?diye İbni Abbasa sorulduğunda
cevaben;Evet,bilinirdi. Bain olarak üç talak vardı,diyerek Beni Kays bin Sa'lebelerden
Aşâ-nın bu husustaki beyitlerini okudu.175
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Batı dünyasında âile hayatı çökük olduğundan dolayı,elbise değiştirir gibi kadın
değiştirilmektedir. Burada harcanan ise kadındır. Birde çocuğun olduğunu
düşündüğümüzde,ömür boyu onun sıkıntısınıda yüklenmiş olacaktır.
Bu kadar sıkıntılarına rağmen,bizdeki ömür boyu bir kadınla yetinmeye hayret
etmektedirler. Oysa hayret edilecek,âilesiz bir hayatın hayat olarak devam ettirilmeye
çalışılmasıdır.
Kopuk hayatın,kopuk insanları...
Bugün içinde bulunan toplumumuzda aynı noktaya itilmektedir.
O halde sonunda düşüneceğimiz noktaları,başlangıçta düşünüp,ona göre tercih
yapmalıyız.
Her yola baş vurduktan sonra kısmete rıza göstermeli. Hayatı bir okul gibi
geliştirerek sürdürmelidir.
İman-ibadet-ahlak içerisinde devam eden bir âile hayatı;cennet hayatıdır.
Âyette:”Kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yarattık.”
Eşler birbirlerinin huzur kaynağıdırlar,öyle de olmalı ve kalmalıdırlar. Zira
hayat âile olarak başlar,öylede devam edip,öyle son bulur. Cennet hayatıda âile hayatı
ile devam eder.
-Kadının Sadakati...
Bir dostumun dükkanında bulunurken,Almanyada çalışan bir bay ve bayan karıkoca gelmişlerdi. Aralarındaki samimiyetten dolayı o dostum,seçim zamanı olduğundan
erkeği ikna edemeyeceğini anlayınca kadına dönmüş ve şöyle demişti;Bacı,kocanın
verdiği o partiye verme. Kadın ise;o hangisine verirse,bende ona veririm. O
cehennemede gitse,bende onunla beraber giderim. Hayret etmiş ve hayran kalmıştım.
Çünki tam bir sadakat ve emniyet duyuyordu. Âile için ise bu en büyük bir şarttı.
Buradaki yanlışta ısrardan ziyade,kocasına olan bağlılığını simgelemiş olmasıydı.
Sadakat ve Emniyet. Birbirlerine bağlı ve güven duyan bir âile,kopmaz ve
koparılamaz bir âiledir.
-Kadın Evini Sevmeli...
Kadının gözü ve hevesi dışarıda olmamalıdır. Evini seven kadın,evinde
olanlarıda,âilesinide sevecektir.
Evini seven kişi,evine bağlı kalacaktır. Bu aynı zamanda erkek içinde geçerlidir.
Evini sevmeyen erkek,huzuru başka yerlerde arayacak,soğukluk ve kopukluk baş
gösterecektir.

Süslenirkende evine göre değil,dışarıdakileri göz önünde bulundurarak
süslenecektir.
Nitekim Beyin biri karısına bir elbiselik almak ister. Ancak bir türlü beğenemez.
Gider davulcunun yanına. Ona şuradan karısı için bir elbiselik beğenmesini söyler.
Davulcu şaşırır. Ben senin hanımının neyi seveceğini ne bileyim,der.
Adam ise;Karım elbise alırken benim için almıyor,sizin karşınızda nasıl bir
elbiseyle oynayacağını düşünerek alıyor. Yani kendini bana değilde,size beğendirmek
için aldığından,elbiseyide sen benden daha iyi bilirsin deyip ona seçtiriyor.
Kadın ibadetini olabildiği kadarıyla yapmalı. Zira onların hizmeti ve onlara
hizmet eksiktir. Kadın hayızlı iken camiye giremez,kâbeyi tavaf edemez,ancak tavaf
ederken hayız durumu olsa;tavaf eder,sonra kurban keserek,kabulü için dua eder.
-Kadın Sorumsuz mu?
Olur olmaz,ceviz kabuğunu doldurmaz meselelerden münakaşa mı çıkarıyor?
Sizi anlamıyor,anlıyamıyor,anlamak mı istemiyor? Gücünüzün üzerinde isteklerde
bulunup,sizi zora hatta ğayrı meşru kazançlara mı sevkediyor? Evinize
bakmıyor,yemek yapımında ihmal gösterip,malınıza sahiblik etmiyor mu? Zamanlı
zamansız yatıp,istediği zaman kalkıp ileri asıyormu? Öğlene kadar
uyuyor,gidişinizden,çocuklarınızın aç olarak okula gitmesinden rahatsız
olmayıp,sorumsuzluk mu yapıyor? Siz dış işleriyle ilgilenirken,o iç işleriyle ilgilenmiyor
mu? Çocukların sadece midesini düşünürken,eğitim ve terbiyelerini ihmal mi ediyor?
Âilenize gerekli saygıyı göstermiyor,çocuklarınızla ilgilenmiyor mu? Evinize
geldiğinizde gerekli sıcaklığı ve tebessümü görmüyor,senin tabirinle dır-dır larla
mı,şikâyetlerle mi karşılaşıyorsun?
Veya sayamadığım,senin bildiğin bazı olumsuzluklar mı var?
Veya bütün bu durumlar senden kaynaklanıyor da,sen mi sorumsuz
davranıyorsun?
Evine sahib olmuyor,ilgilenmiyor,zamanlı zamansız geliyor,evi otel ve lokanta
olarak mı kullanıyorsun? Çocukların ve hanımınla ilgilenmiyor musun? Onların
yetişmesinde ne gibi bir katkıda bulunuyorsun? Başkasıyla ilgilendiğin kadar
çocuklarınla ilgileniyor musun?
-Başkalarıyla İlgilendiğimiz Kadar....
Sürekli büyüklerle yapılan istişarelerde aynı konu bir çok defa gündeme gelirdi.
Başkalarının çocuklarıyla ilgilendiğimiz kadar,kendi çocuklarımızla ilgileniyormuyuz?
Başkalarıyla ilgilenmek için onları arayıp bulmaya gerek yok,işte evinde ve elinin
altında;kendi evladın.
Herkes bundan muzdarip,herkes bunun çözülmesini ve hayata geçirilmesini arzu
etmektedir. Ancak eksiklikler devam etmektedir. Bazen gerçekleri dile
getirerek,bazende nefsi müdafaada bulunarak. Marangozun kapısı olmaz,terzinin

elbisesi yırtık olur,ayakkabı tamircisinin ayakkabısı tamire muhtaçtır,öğretmenin
kalemi olmaz,vs.vs...
Bende bir gün oğlumun başarısızlığından dolayı okula gitmiş,şunu söylemiştim.
Ben her yıl binlerce talebe ile uğraşıyorum,bana ağır gelmiyor. Ancak bir çocuk bana
ağır geliyor. Kendi çocuğum...
Adıyamanın eşrafından merhum Mahmut Allahverdi abimiz,ölene kadar
durmadı,ölüm onu ancak durdurabildi. İnsanlarla,gençlerle ilgilenmekten,çocuklarıyla
ilgilenmeye vakit bulamazdı. Çocuklarıda bundan şikâyetçiydi.
Tâ bizi ziyaret için Yozgat / Yerköye gelmiş,ogün doğan çocuğumuzun isminide
kurmuştu. Acaba âile içi durumu nasıldı?
Bu amaçla oğlu Feyziye sordum. Oda içini dökerek şöyle anlatmıştı;Babam
bizimle pek ilgilenmezdi,zaten evdede pek kalmazdı ki... Dışarıdan arayan bile onu evde
bulamayacaklarını bildiklerinden dolayı gece 1030-dan sonra veya sabah namazı
esnasında ararlardı. Başka türlü bulamazlardı.
Nitekim bir gün kızmış ve babama çıkışarak;Baba bir gün olsun seni evde doğru
dürüst göremiyoruz. Başkaları seni bizden daha çok görüp,istifade ediyor. Nedir bu?
Başkalarıyla ilgileniyor,bizimle ilgilenmiyorsun? Talebelerin bile para ihtiyacını
karşılıyor,bize vermiyorsun?
Sertte olsa soru haklı ve meşru hakkı idi Feyzinin... Ancak cevab ise ondan geri
değildi.Haklısın deyip,devam etmişti;
-Allahım!Eğer benim için ne yaptın diye beni hesaba çekersen;işte evladımı
kendime isyan ettirecek derecede senin rızan için çalıştım ve koşturdum.
Cevab doğru ve mantıklı olsada,yeterli değildi. Üstün bir fedakârlık ruhunun bir
yansıması idi.
Çünki kişi birinci derecede elinin altındakilerden sorumlu idi.
Hadiste:”Hepiniz çobansınız. Hepiniz raiyyetinizden,güttüklerinizden
sorumlusunuz.”
Ancak bu sözü merhum değilde,başkası söylemiş olsa idi,sorumluluktan ve
vicdan azabından kurtulmak için söylenilmiş olduğuna inanacaktım. Bu ise onun
samimiyetinden şüphe etmeyi mümkün kılmaz.
Âile ferdler tarafından bir bütün olarak düşünülmeli,bütünlüğü korunmalıdır.
Cüzlerden meydana gelen bir kül ve bütün olsada,parçalara ayrılmayan bir bütün
olarak telakki edilmelidir.
-Erkek Evin Direği,Kadın Erkeğin Direği...
Hz. Haticenin öldüğü yıla –Hüzün yılı- denilmektedir. Peygamberimizin
hayatındaki tek hüzün yılı,hanımı Hz. Haticenin öldüğü yıldır. Peygamberimizi ayakta

tutan her ne kadar kendi şahsiyeti isede,maddi ve mânevi hayatının her safhasında
yıkılmayıp ayakta kalmasında,hayatına ümid olmada hanımı Hz. Haticenin büyük
desteği olmuştur. Hedefe varmada onun payı büyüktür. Peygamberliğin ilk anında
telaşını gidermiş,herkes inkâr ederken ilk inanan o olmuş,madden desteklemiş ve ona
güç vermiştir. Peygamberimizde onu kadınlar içerisinde farklı kadın olarak
değerlendirmiştir.
Erkeğin ayakta kalabilmesi,kadının ayakta tutabilmesine bağlıdır.
Kadın bir erkeği azizde eder,zelilde...
Hadiste:”Kişinin takvadan sonra en hayırlı işi saliha hanımdır. Ki ona
baktığında rahatlar. İyi bir halef olur.”
“Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer” (Tevfik Fikret) kadın üreten bir
varlık.erkek dal,kadın çiçek. Çiçek dalla kâim,dal çiçeksiz zalim,ne varlık olur nede
çalım. Birbirini tamamlayan iki satır,ikisi bir cümle. Bağışlayın,biri at ise,diğeri semer.
Biri gaz,diğeri fener.
-Evlenecek Aday...
Akrabamdan bir genç,bocalama devresi içerisinde idi. Okul-iş-evlenme
kıskacında yorulmuştu. Âdeta herkesten kaçıyordu. Banada o kaçışla geldi. Netleşen
değil,bocalayan bir görünümü vardı.
Evlilik konusunda sordu.
Bende kendisine Kur’an-Hadis ve İslâm bilginlerinin hep tavsiye edici ve teşvik
edici olduklarını,hayattan örneklerle açıkladıktan sonra;
Son olarakta bütün bunlarla beraber birçok zorluk ve sorumluluklarınında bunu
takiben başladığını anlattım.
Deniz sakin görünmekle beraber,derin ve derinden akmaktadır.
Âilede iki farklı dünyanın insanları,birbirlerini tamamlamak amacıyla bir araya
gelmişlerdir. Fırtına ve dalgalarıda o nisbette büyük ve derindir.
Bir batılınında yabana atılmayacak olan şu görüşünü naklettim:”Evlenmek
ahmaklıktır. Evlenmemek en büyük ahmaklıktır.”
“Şerri kalil için,hayrı kesir kabul edilir,terkedilmez.”
Âile hayatında problem oluşturulmayıp,çözülmeli. Gelenek ve göreneklerle âile
yük altına sokulmamalıdır.
Farklı güzellikler farkedilmelidir. Medeni kadının inceliği ve nezaketi,köylü
kadının fedakârlığı,erkenden kalkıp işlerin üstesinden gelişi,kiminin becerikliliği,farklı
insanlardaki bu güzellikler tesbit edilip bir araya gelmelidir.

-Düğün Merasimi...
Düğün merasimleri her iki tarafın anlayışı ve anlayışlılığıyla
gerçekleştirilmelidir.
İslâmi usullere göre düğünler yapılmalıdır.
Nişanlanan bir öğretmen arkadaşımız bir gün düşünceli ve sıkıntılı görünüyordu.
Sebebini sorduğumuzda ilk sözü şu olmuştu;Evlenmekten vaz geçeceğim.
Sebebini ise şöyle anlatıyordu; Yozgat / Akdağmadeninin köyü olan köyümüzde
bir âdet vardır. Dindar olsun olmasın,namaz kılsın kılmasın mutlaka düğünler içkili
yapılır. Ben ise bunu engelliyemiyorum. Ondan dolayı vaz geçeceğim,demişti.
Bizde kendisine yardımcı olmak amacıyla,niyetini bozmamasını söyleyerek bir
gün öncesinden bir münibüsle köylerine vardık. Babası ve amcalarını toplayarak ikna
ettik. Veya öyle görünmüşlerdi.
Ve arkadaş evlendi. Sonradan içki içilip içilmediğini sorduğumuzda,gizlice içilmiş
olduğunu söyledi.
-Yozgat / Yerköy ilçesiki on binin üzerinde mâneviyatı olan bir yerdir. Buradada
bir arkadaş mevlitli ve yemekli bir düğün tertib ettiğinde,bir konuşma yapan ilçe
müftüsü şu tesbitte bulunmuştu:-Arkadaşımızınki mevlidli yapılan düğünlerimizin
71.cisidir.
Düğün yapacak kişi ayağını yorganına göre uzatmalı. Eşyayı zaruri olan
ihtiyaçlar sıralaması içerisinde tedarik ederek,zamana yaymalıdır.
İyisini alıp,tekrar değiştirme durumuna girmemelidir.
Düğün günü akraba ve dostlar çağrılıp,mevlid ve sohbet yapılmalı,bir yemek
vererek fazla israftan kaçınmalıdır.
Bilenlerle istişare etmeli,yardımcı olunmalıdır. Bilinmelidirki,evlenen ile ev
yapana Allah yardım eder. Allah yardımcısı olsun.
Evlenen kimseye dost ve yakınları hediye ve yardımda bulunmalı ancak mesela
Kırşehirde gördüğüm açık arttırmalı bir usulle,falan şu kadar verdi,filan bu kadar
verdi,başka....gibi ifadelerle bazılarının mahcub olabilecekleride düşünülmelidir.
-Bir Hatıra...
Bediüzzamanın talebelerinden Doktor sadullah Nutku’ya,meslek hayatında en
ibretli bulduğu bir hatırasını anlatması istenildiğinde şöyle der:
Bir gün muayene için yaşlı bir kadın getirmişlerdi. Muayene esnasında kadın
aniden ölmüştü. Artık yapacak bir şey yoktu. O sırada kadının beyi;
Zaten pekte hoşnut değildim. Devamlı dır-dır ederdi,diye şikâyetlerde bulundu.

Birden ölmüş olan kadın yattığı yerden doğrularak;Hayır,yalan söylüyor. Bana
az mı çektirdi,deyip geri düşmüştü
Hepimiz bu olaya çok şaşırmıştık.
Acaba bizler nasılız? Hangi durumdayız? Giderken nasıl gideceğiz? Hoşnud
olarak mı?
-Bediüzzaman hazretlerine kardeşi Abdulmecid Efendi,kendisinden on yaş büyük
olmasına rağmen,kadınlara ilgi duymamasının sebebini sorup,acaba o duygu sende
yokmu?dediğinde Bediüzzaman;
Ben şimdi evlensem 20 kadınla evlenebilirim. Ben mahfuzum. Yatağada
girsem,hizmetin kudsiyeti bana onu düşündürmüyor,der.
-Bediüzzaman hazretleri talebeleriyle birlikte bir mezardan geçerken,yeni
gömülmüş bir mezarın başında durur ve talebelerine gitmelerini söyler. Kendisinden iki
yaş büyük olan Molla Rasulün dışında hepsi gider.
Tefekküre dalar ve bir ara tebessüm eder. Ayrıldıkları sırada Molla rasul ısrarla
tebessümünün sebebini sorduğunda,Bediüzzaman şöyle izah eder:
Bu yeni konulmuş bir kadın mezarı idi. Kadın ipe boncuk saplarken ölmüş
olup,kabrindede ipe boncuk saplamakla meşguldü. Öyleki,kıyamet kopacağı zaman
diyecekki;Allah ,Allah. Nede çabuk kıyamet koptu. Daha ipe boncuğumu saplamadım.
Hadiste:”Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öylede
dirilirsiniz.”buyurulur.
Âile hayatımız nasıl?Nasıl yaşamaktayız? İpe boncuk saplamakla mı?Yoksa
boncukları tesbih yapıp çekerek,alemleri tesbih tanesi gibi tefekkür ederek mi?
Âhirette –inşaallah- tekrar beraber olacağımız âilemizde güzel hatıraları
hatırlayacak hatıralar bırakmalı,orada mahcub olmamalıyız. Mahcub olacak
durumlara düşmemeliyiz.
-Çocuklarımızla Nasılız?
Önce yaşantımız ile onlara örnek olmalıyız.
Orta birdeki oğlumun derslerle ilgisizliğini anket yaparak öğrenmek
istediğimde;başarısızlığının sebeblerinden biri olarak sürekli,ısrarla çalış
demem,çalışmasını istemem idi.
İlgisizlik menfi tesir yaptığı gibi,ısrarda olumsuz izler bırakıyordu.
Çocuklarımız biz değil,kendileridirler. Kendileri olmalıdırlar. Kendileri
olmalarına yardımcı olmalıyız.
Bazen çocuklarımızla çocuk olmalı,bazende büyüklüğümüzü hatırlatmalıyız.

Bilindiği üzere,Bir gün peygamberimiz torunlarını öpüp sevdiği bir sırada
sahabenin birisi kendisinin on çocuğu olduğu halde hiç birini öpmediğini söyleyince
peygamberimiz cevaben;
-Allah senin kalbinden şefkati çıkarmışsa ben ne yapayım.
-Kendimizi her şeyden evvel evladlarımıza kabul ettirmeliyiz.
-Çocukların yetişmesi için başka uygun yerlere göndermeli.
-Şefkat su-i istimal edilmemeli. Yani şefkatten dolayı sırf çocuğun uykusunun
kaçmaması veya yorulmaması için sabah namazına kaldırmamazlık etmemeli.
“bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve
müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim
birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve
vâlidesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade
yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve vâlidesine hürmet yerinde istiskal
edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil,
belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?”176
-Hissi durumlardan kaçınılmalı.
-Çocukları yaşlarına göre değerlendirmeli. Nitekim İmamı Âzam zamanında 8
yaşındaki alim bir çocuk acıktığında ağlayıp yiyecek isterken,alimliğinide alim olarak
yürütür.
Hitabı duruma göre yapmalı. Yaşa ve zamana göre tavır almalıdır. Nitekim İbni
Sina çocukken oyun oynadığında bundaki büyüklüğü sezen ferasetli bir ihtiyar;Sen
büyük adam olacaksın. Sana oyun yakışır mı?sorusuna cevaben;Her yaşın bir yakışığı
vardır,der.
-Kişi çocuğuna verdiğini isteyebilir,vermediğini değil.
-Çocukların beşte bir keyfi hevesatlarına müsaade etmek gerekirken,meşru ve
helal daire içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.
-Sinema ve tiyatro gibi eğlenceler,birer şaraptır,sarhoş eder.
-Kişi evladını seviyor gibi değil,sevdiğini aynen göstermeli. Nitekim
Efendimiz:”Bir kimseyi sevdiğinizde ona –Sizi seviyorum.-deyin,der.
-Çocuğunu terbiye eden,haliyle ve kaliyle örnek olmalıdır.
-Anne ve baba uyum içerisinde bulunmalıdır.
-Evde tezekkür ve sohbette bulunulmalıdır.
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-Çocuğun kimlerle gezdiğine bakmalı,dikkat edilmelidir.
-Hataları yüze vurmadan,ölçülü tedip etmek.
-Kabiliyetlerine göre davranıp,teşvik etmek.
-Çocuğun zahmetsiz büyümesi engellenmelidir. Hayatı tanımalıdır.
-Hayata atılacakları zaman;onlara içtima-i ve hayatın siyaseti dersi verilmelidir.
-Yalan ve ölçüsüz olmamalı.Mesela;peygamberimiz savaş için yer tesbitinde
tanımayıp gören birisi;Ne aradıklarını sorduğunda ona cevaben:”Nahnu min
Irak.Yani;-Biz Irakdanız.- İki mânayada gelir;Irak şehrinden de olur,uzaktan
anlamınada gelir. Böylece yalan söylenilmemiş olunur. Söylenilmeyecek bir şey bile
olsa,yalan olmamalıdır.
-Kur’anda:”Onlar onu (Muhammedi) evladlarını bildikleri gibi bilirler.”177
buyurulur. O halde baba evladını biliyormu? Nasıl ve ne kadar biliyor? Burada onlar
sorumluluktan evladlarını bile bilmiyorlar. Veya o derece evladlarını biliyorlarki,seni de
o kadar bilip inat ve cehaletlerinden kabul etmiyorlar. Veya evladlarını bile bilip
sorumluluklarını yerine getirmiyorlarki,seni bilip sana olan vazifelerini yerine
getirsinler!
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177 Bakara.146,En’am.20.

İHTİYARLAR BÜYÜK ÇOCUKLAR

İradesi elinden gitmiş,fiziki bakımdan yaşlı,irade bakımından çocuk ve
çocuklaşmış olan;ihtiyar büyük çocuklar ve ihtiyare hanımlar,çocuklar gibi şefkate
muhtaçtırlar.
Sürekli kendilerini tutacak,kendilerine uzatılacak bir ele ihtiyaçları vardır.
Çocuğun annesini beklemesi gibi beklemektedirler.
Rahmetin celbine vesile,ihtiyarların varlığıdır.
Hadis-i Kudsi-de:”Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi,belalar üzerinize
sel gibi dökülürdü.”
“İhtiyarım olsaydı,ihtiyar olmazdım.”
Hiç kimse kendi irade ve isteğiyle ihtiyar olmamaktadır. Kimse tarafından arzu
edilmeyen bu dönem,meşakkatın en çok ve ağır olduğu dönemdir.
Hadis-de;kendisine çare bulunamayan iki şeyden biri ölüm,diğeri de ihtiyarlık
olduğu belirtilmiştir.
Düne kadar hayatının en verimli olduğu gençlik dönemini,kendilerinin yetişmesi
için harcadığı evlatlarından bugün yakınlık,sevgi,saygı,hürmet ve yardım
beklemektedirler. Elbetteki buda onların hakkıdır.
Hayatını senin hayatın için veren anne ve babaya hürmet esastır ve de elzemdir.
İhtiyarlar;bir evin,bir toplumun maddi-manevi sigortasıdır.
Ailelerin ve toplumların sıkıntısı,bu sigortayı yaptırmamalarındandır.
Toplum olarak bu manevi sigortanın yaptırılması gerekmektedir. Tâki gelecek
her nevi belayı defetsin ve ref’etsin.
Toplumu ve aileyi ayakta tutan ihtiyarlar,ihtiyarları ayakta tutan ise ahiret
inancıdır.
İman ve ibadetle geçen bir hayatın sonunda,kendisini bekleyen ebedi bir
gençliğin olduğuna inanan bir ihtiyar;bütün sıkıntılara göğsünü gerecek,sabırla
yaradanına şükredecektir.
Hayatın neticesi olan gerçek şükrü elde ederek,hayatını da şükürle kapatacaktır.
Hayatını zehir olmaktan kurtarıp,şeker gibi yapacaktır.
Şükürle geçen bir hayata,binler şükürler olsun....
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TİNERCİ ÇOCUKLAR

Onlara sorulamayan sorular. Bu duruma nasıl geldiler? Nasıl buldular?
Neler gördüler? Hayatı nasıl buldular? Tanıdılar? Toplumdan bekledikleri
nelerdir? Toplumun onlardan bekledikleri nelerdir? Tavsiye ve teklifleri nedir?
Bu durumda ne kadar insan var? Bunların kaç da kaçı kazanılmakta veya
kaybedilmektedir?Neler yapılmalı,neler yapılmamalı ve neler yapılmaktadır?
Yapılanlar yeterlimidir? Tinerci çocuklar bu hale doğuş-dan gelmediler.
Evlerinden kaçmaları ve kaçırılmalarının nedenleri nelerdir? Ve sonuçta kötü
yollara düşmeleri ve düşürülmeleri???
Hep cevap arayan sorular.
Tinerci çocuk; Toprağa bir tohum gibi düşmüştü. Düşmüştü toprağa
habersiz ve de sessiz. O gül olacaktı. Öyle de kalacaktı. Güllerle dolacak,gül
bahçesini güllendirecek,güldürecekti.
Her şeyden habersizdi. Nitekim her şeyde ondan habersizdi,habersiz
kalacaktı. Nereden ve nasıl haberi olacaktı. İşte nihayet o yavrucakta ana
rahmine çiçek olacak bir tohum gibi düştü.
Hayatın esen soğukluğunun esintisinden biraz üşüdü veya öyle hissetti
ki,irkildi. Ancak hala habersizdi...Nihayet dünyaya gelmişti gelmesine..gelmişti
de;her kes ayrı bir rengi sevdiğinden veya renk körü olduklarından daha
şimdiden soğuk sözleriyle çocuğu üşütüyorlardı. Biraz esmerce,biraz çirkin, ayy
niye bu çocuk böyle,böyle?? Düzelir canım,daha kaç günlük ki! Daha neler ve
neler.. Şimdiden soğutmuşlardı yavrucağı. Gerimi dönseydi ne? Düşünmedi değil.
Ancak seçimi kendi yapmamış, bu şekli kendi seçmemişti.
Sıcaklıklar ise pek olmadığı gibi,pek de sürmedi. Adeta bir yük oluyordu.
Mecburen kendide yüklendi bunu. Zamanla küçük omuzları çekemez oldu bunu.
Biriken ihmal ve olumsuzluklar kendisini kötü arkadaşların içinde buldurmuştu.
Yüksüz bir dünya,sıcak bir yuva arıyordu. Kurdun,tilkinin kucağında arıyordu
sıcaklığı..çünki onları tanımıyordu.
Sonuçta onlar gibi olmuş,onlar gibi dolmuş ve solmuştu yavrucak.
Güllerini soldurmuş,yerine dikenleri doldurmuştu.

Kimse ona gül demiyor,yüzüne gülmüyor,onu güldürmüyordu. Artık
koklanan bir gül değil,atılan ve kırılan bir çöp idi. Kendiside çöplük de
kalıyordu. Evi-yurdu her şeyi çöplükte ve çöplükten idi.
Her gelen ona vuruyordu. Onu hergele biliyordu. Oda bilmiyordu,ne
demek olduğunu. Öyle diyorlardı işte. Oda kendini öyle bilmeye başladı.
Öylelerin içinde bulmaya başladı. kendisi içine sindirmese de,alnına yemişti bu
damgayı.. ne yapalım..öyleymişim.. Öyle olmam lazımmış.. öyle diyorlar ya...
Bilgisizce,bilinçsizce bu halde yuvarlanıyor,yuvarlandırılıyordu. Güzelim
gül bahçesinin gülü solmaya terk ediliyordu. Etrafı açık idi. Çitlerle etrafını
korumaya almayanlar,taliblerini arttırıyor,iştahlarını da kabartıyordu. Dün
yüzlerine bakılmayanların,bu gün müşterileri artıyordu. Çakalların yemi haline
gelmişlerdi. Onlara yem veriliyor,semizlendiriliyor,sonunda sömürülüyordu.
Bunlar onlar için sömürmelik ve semirmelikti.
O ise kendisini başkasından sandı,onlar gibi andı,anıldı. Onlar gibi yandı,
yandırıldı. İnsanlara kırgındılar. Onları kırıyorlar ve onlar tarafından da
kırılıyorlardı.
Bunlar sokak çocukları idi... Sokak çocukları... Bunlara tinerci çocuklar
da diyorlardı. Onlar sahibsiz çocuklardı.
Ailenin eksikliğinin,devletin sahibsizliğinin,sosyal hayatın caydırıcısızlığı
ve eğitimin eksikliğinin faturasını,ağır yükünü onlar ödüyor,hayatları bahasına
onlar taşıyorlardı.
Onlar yanlışları bi-zatihi yaşıyorlardı..boylarını aşarcasına... Çözüm
üretilmiyor..problemler artıyor,çözümler tek tek çözülüb,tüketiliyordu..tüketilen
çocuklarla beraber...
Çözüm ise;onları bulundukları yerden almaktı. Aileye bağlamak,okuma
ve okumaya alıştırmak,onlara bir şahsiyet kazandırmaktı. Bataklıklar
kurutulmalı,yolları kapatılmalıydı.
Onlara üç şey verilmeliydi: İlgi.. Bilgi.. Sevgi...
Güller solmamalı...
Güller soldurulmamalı...
Güller öldürülmemeliydi...
31-10-98
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YAPRAĞINI DÖKEN ADAM, YAŞLI ADAM

Çocuk;her şeyi idrakten aciz ve saf olarak gelişir. Günahtan uzaktır.
Aldatmaktan beridir. Doğumundaki berraklığı bulanıksız ve durudur. Duruşu gibi...
Hayatın kirleri onu kirletmemiş,hayatın isleriyle pislenmemiştir. O pis değil,iç ve
dış duygularıyla temizdir.
Akıldan ziyade his duygusu hakim olan genç,kanı deli gibi akmakta,hayatını
küllendirerek heveslerine yenik düşmektedir. Hayatının enerjik kor-unu,geçici
istekleriyle örtmektedir.
Aklı örtülü,yarı mecnun..hayat sisli..gerçekler örtülü..tek gözlü bir
kahraman..dünyayı tek eliyle tutmaya çalışan,tek yönlü,tek kollu bir kahraman adayı...
Genç geç fark eden,geç fark edilen bir zeminde yüzmektedir. Kaygan bir
zeminde kaymakta,ayağı kaydırılmaktadır.
Tehlikeleri çok bir dönemin insanıdır o..
İhtiyar ise,hayatının yapraklarını dökmekte,tüketme döneminde bulunmaktadır.
Biten ve bitirilen bir dönem.
Artık sisler gitmiş,yerini gerçekler almıştır. Her şey aynel yakin,hakkel yakin
derecesinde görülmekte ve bilinmektedir. İstemese de...
Ağlanacak bir dönem,günahlarla gelinmiş ise...
Sevinilecek bir dönem,günahsız gelinmiş,imtihan başarıyla başarılmış ise...
Başlangıca geçiş sağlayacak,son dönem...
Her şeyin değil,imtihanın sonudur. O bir sonuçtur. İleriyi belirleyecek bir sonuç..
Hayatının son baharında yaprağını döken yaşlı adam,hayat ile olan tüm bağlarını
koparmış,bir bağ ile bağlı kalmış..
Geriye;ya,yeyip tükettiği bir hayat..müflis insan..
Veya;dünyada ekip,ahirette biçeceği bir hayat;Karlı hayat..karlı insan...
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KİM ?

Evet. Kimdir kaybeden? Kim kaybetti? Fert mi,toplum mu?
Gerçekten farkında mıyız kaybettiğimizin ve de kaybetmekte olduğumuzun?
Her şeyden önce bu da,neyin kayıp,neyin kazanç olduğunu bilmekle olur.
Bir esnaf malını kaybeder. Bir öğrenci imtihanı kaybeder. Bir baba evladını
kaybeder. Bir insan parasını,her hangi bir eşyasını kaybeder. Netice bir kayıptır.
Genç gençliğini kaybeder. İnsan aklını ve sağlığını kaybeder. İnsanlar ahiretini
ve inancını kaybeder. Değerini şerefini kaybeder.
Kimisi Mevlası olan Leylasını,kimisi de Leylası olan Mevlasını kaybeder.
Sonuç;dünyasını ve ahiretini kaybeder. Büyük kayıp...
Kayıp aranıyor! Aranmayan kayıplar! Kayıplar aranmıyor! Çünki bulunmuyor!
Sebeb ise,yanlış yerlerde arama yapılıyor.
Kayıplarımızı,kaybedip düşürdüğümüz yerde aramalıyız. Kayıplarda ve
karanlıklarda aranmakla bulunmaz. Hem de göz kapayarak. Körü körüne,körce...

Tükenen ve tüketilen bir gençlik.
Bitirilen ve tüketilmeye çalışılan bir gençlik.
Taze hayatları,taze zihinleri bozuk para gibi harcanmakta..
Evet.Oysa onlar işlenmemiş bir maden ,sürülmemiş bir tarla gibi verimlidirler.
İlk eken kazanır.
Diğerleri ise;işlene işlene dumura uğradığı gibi,yorgun düşmüş ve de
düşürülmüştür.

Taze değil yorgun,solgun,bazen de dolgun ve olgun oluyor.
Bir kısmı işlenirken,bir çokları da eşelenmeye maruz bırakılıyor.
Kolay kaybettiklerimizi,zor kazanmaktayız.
Bu bir kayıp mı? Ayıp mı?
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HEDEFDEKİ

VESİLELER

Vesile ve vasıtalar,hedefler içindir. Onları netice vermek için vardırlar. Ve o
vesile ile kıymetlenmektedirler.
Her zaman için gaye,vasıtadan önce ve önde gelir.
İman,ma’rifet ve ibadet birer gayedir. Bunlara götüren yollar olan
ilim,çalışma,dünyevi vesileler vasıtalar olup,kıymetleri hedefin büyüklüğü ile ölçülür.
Allah-a götüren her şey birer vesiledir. Dünya vasıtalar dünyasıdır. Bütün
bunlarla hedef amaçlanmaktadır.
Binilen araç ne kadar sağlam ve hızlı olursa,gidilen hedefe o kadar sağlıklı ve
çabuk varılır. Teknolojik yönden zengin olan 20. asır insanı,bindiği araç bakımından
aynı zenginliğe sahip değildir. Bundan dolayıdır ki,bocalamaktadır.
Araç hedefsiz ve istikametsiz olunca,araçtaki de ona göre yönlenmektedir. Asrın
insanı aracını kalitesine göre değil,görüntüsüne göre seçmiştir. Araç da kalıp,araç da
boğulanlar,amaca ulaşamazlar.
Araçlar muhteliftir,değişir. Ancak amaç birdir,değişmez.
Allah-a giden yollar,mahlukatın nefesleri sayısıncadır.
Bir yanda giden,diğer yanda gidilen iki tamamlayıcı unsur bir arada... Bir yanda
tabi olup uyan,diğer yanda metbu,uyulan. Her zaman için metbu tabiden üstündür ve
önce gelir. Tıpkı İslâmiyetin metbu’,ona uyanların ise,tabi durumda olmaları gibi...
Her şey hedefe göre ve hedef için ayarlanmış,hedef ayarlıdır...

18-12-1998
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İ S T İ K A M E T

İstikamet;düzgün,denge,ölçü,istikrar,hidayet,sevgi ve iman gibi kapsamlı
doğruluğu ifade etmektedir.
Kavşak ve virajlarla dolu şu hayatta zikzaksız bir yolu takib etme halidir.
Genelde kazalar kavşak ve virajlarda olur. Kazasız bir istikrar burada kendisini
gösterir.
İstikameti hayatın her kademesine yayarak,her şeyde bu sicim gibi düzgünlüğü
göstermektir. İstikamette esas olan devamlılığı sürdürmektir.
Allah Hz. Musa-ya azmış olan Firavn-a gitmesini,insanın azgın olduğunu,ona
‘Kavli Leyyin- ile 178 yumuşak bir lisanla istikamete çağırmasını emreder. Öyle ki;
ümit kesik olsa bile son nefese kadar açık olan fıtrat kapısından dolayı devam eden
imtihan süresinde tebliğ etmek o istikameti göstermektir.
Dünyadaki tüm dengesizlikler,zulümler ve feryatlar hep istikametin
bozulmasındandır. Hayat istikameti yakalamak üzere vardır. Kur’an ve Sünnet bunun
miyarıdır.
İstikamet bir pusuladır. İstikametsiz hayat,pusulasız giden gemi gibidir. Meçhule
kalkan bu gemi korku,telaş ve kazaların davetçisidir.
Başarı;istikametten çıkar,müstakim olmanın sonucudur.
Zaman hattı müstakim üzere gitmiyor,bu dalgada istikamet,istikrardır. İstikamet
huzurdur,emniyettir.
İstikamet;her şeyde orta yolun takib edilmesidir. İfrat ve tefritten uzak
kalmaktır.
Hadisteki:”Şeyyebetni sureti Hud”,’Hud suresi beni ihtiyarlattı’ yani o surede
bulunan;”Festakim kema umirte”,179’Emrolunduğun üzere dost doğru ol’
178 Taha.24,43-44,Naziat.17.
179 Hud.112,Şura.15.

En zor ve devamı müşkil olan bu yol Fatiha’daki ‘Sıratı müstakime hidayet’in
taleb edildiği yol olan –Nebilerin,Sıddıkların,Şehidlerin ve Salihlerin yolu olan üstün
yoldur.
Bu yol her insanın kendi hedefini ve gayesini yakaladığı bir yoldur.
Duada yapılan:” Ve terfeuna biha aksal ğâyat”muhal gibi görülse de,o aksel
ğayat,en son olan hedef her insanın kendi aksal gâyatı olup,kabiliyet ve istidadının
kabiliyet ve kapasitesi nisbetince gelişip açılmasıdır. Kendisini ve kendi hedefini
yakalamasıdır.
Buda Hadiste geçen;”Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu.”,’Kim kendisini
bilirse,Rabbisini bilir.’Bu hadis konusunda Muhyiddin-i Arabi:”Her ne kadar
muhaddislerin yanında senedi itibariyle sıhhati sabit değilse de,amma keşif yoluyla
yanımızda onun sahihliği sabittir.”der.180
İnsanların kendi hayatlarındaki farklı hedeflerini yakalamaları gibi,Hz. Âdemden kıyamete kadar insanlığın maddi ve manevi açıdan kabiliyetlerini öldürmeden ve
söndürmeden sürdürmesi,yakalamaya çalışması,liyakatını göstermesidir. Ahiretine ehil
olması ve istidat sermayesini yerinde kullanmasıdır.
“Allahümme,innel ayşe ayşul ahireti,Fensuril ensare vel muhacire.”
“Allahım!Muhakkakki hayat,ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire yardım et.”
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İ L E R L İ Y O R U Z

Evet ilerliyoruz. Oda iki nala ilerliyoruz. Hem de yetmiş yıldır. Ve de yaya. İki
ileri,bir geri. Rus gibi. Çin gibi. Neden mi?
Çünkü;Hilafeti kaldırdık. Halifeyi sürdük. Baş da İngilizleri sevindirdik. O
hilafet ki,şimdi parçalanmış ve bitkin bir vaziyette olan 46 İslâm devletini yek vücut
halinde birbirine bağlayıp,büyük bir kuvvete sahib kılmıştı. Şimdi ise her biri bir
boyunduruk altında,boyunduruğunu kırmış değil.
Evet beyler ilerliyoruz. İlerliyelim,önlere doğru. İlerilere doğru. Lütfen
ilerliyelim.Ayakta ve dışarda kalmayalım.Oysa dün içerde oturuyor ve efendi idik.
Acaba şimdi neyim? Ben de bilemiyorum. Bilenler lütfen iki adım öne çıksın.
İlerliyoruz dedik ya! Çünkü harf inkilabı yapmış. Bir gecede eskimez dili bilen,17
milyon bir gece de cahil kalmış,bir şey bilmez olmuştu. Hakikaten şimdi yetmiş yıl
geçmesine rağmen ne biliyoruz?
Medrese ve Tekkeleri kapattık. Milletin manevi teneffüs kanalını kapattık. İsimli
ve isimsiz 163 gibi maddelerle kazıklı Voyvoda gibi milletin başına diktik ve kendi
halkımızı buna oturtturup,reva gördük. Çünkü ilerliyeceğiz! Nerelere? Meçhule kalkan
bir gemi...
İrtica senaryoları ile bu vatanın öz evladını mağdur ve mazlum eyledik.Oysa bu
necib millet zamanımızı geçmişe götürmeyecek,geçmişi,ecdadı,Rasulullahın
zamanını,onun nurlu ve huzurlu zamanını zamanımıza getirecekti. Bu bunalmış
asrın,bunalmış insanına. Getireceği için suçluydu...
Misal mi? İşte bir asrı saadet müslümanı olan Bediüzzaman. Senelerce çektiği
çile,hapis,zehirlemeler,tehcir ve tahkirler,düşmana yapılmayacak bed muameleler. Öz
vatanında garip,öz vatanında parya. Yüzüstü sürünmeye mahkum. Nedir suçu? Suçu, o
zatın yüzünü kızartacak suç değil. Ona bu zulmü reva görenlerin yüzünü kızartacak,yüz
kızartıcı suç,utanç duvarını bile utandıracak bir suç. Din demiyecek,İlâh
demiyecek,Peygamber demiyecek,Milletinin imanını kurtarmaya kurtarmaya
çalışmaktan daha büyük bir zulüm mü olur?
O zar ki;87 senelik hayatında dünya zevki namına bir şey bilmeksizin,milletinin
imanını selamette görmeye çalışmasından başka bir gaye,hedef ve emelinin olmaması.
Elinden tutmamız gerekirken,yitmişiz. Dünyasına ve maddesine dayananlara mukabil,o
da Allah’a dayanmış.
İskilipli Atıf Efendi. Şapka kanunu çıkmazdan evvel şapka aleyhinde yazdığı bir
kitaptan dolayı idama mahkum olur. Şapka giymediği için idam edilenler ve zulme
uğrayanlar. Binlerce delilden işte bir misal:
İsparta’nın bir köyünde,köylü vatandaş geçimi için tarlasında çalışmakta.
Başında takke var. Köyleri gezmekte olan zamanın valisi oradan geçerken vatandaşı
görür ve yanına gelerek neden takke takıp,şapka takmadığını sorar. Vatandaş da;

-Efendim. Güneşin altında çalışıyoruz,başımız terliyor,takkeyle başımızı
siliyoruz,kirlenince de yıkıyoruz. Şapka da ise bu rahatlık olmuyor. Hem
benim,takkenin yasak olduğundan da haberim yoktur.
Kızarak vatandaşın şapkasını da alan vali,ertesi gün jandarma göndererek
vatandaşı mahkemeye verir.
Her gün şehre gelirken yoğurtta getiren bu vatandaş,mahkeme günü de aceleyle
daha önce de getirdiği kadına yoğurdu verir ve aceleyle kovalarını boşaltmasını söyler.
Adamın telaşını gören kadın sebebini sorar. Ne yapacaksın,benim mahkemem
var,hemen ona yetişeceğim,der.
Kadın ne mahkemesi olduğunu sorup,kendisinin de avukat olduğunu
söyleyince,şaşkınlıkla beraber sevinen vatandaş durumunu arz eder.
Avukat kadın ona şu yolu gösterir.Mahkemeye gittiğinde sana takkeyi
gösterip,bu senin mi diyecekler? Sen de kesinlikle benim değil,haber,m de
yok,diyeceksin.
Mahkemede aynı durumla karşılaşan köylü vatandaş,avukat kadından aldığı
talimatı aynen yerine getirir. Bu sefer şaşıran hakimdir. Şahit olarak dinlenilmesi için
valinin gelmesi gerekmektedir. Bir hizmetliyle valiye davetiye yapılır,ancak
büyüklüğüne yediremeyen vali gelmekten çekinince bizim vatandaş da beraat eder.
Üst seviyedekinin yaptığına bak. Demek ki,İlerliyoruz. İlerilere doğru.
-Adıyaman’ın eşrafından bir büyüğümüz (D. Kutlu) 1980 sonrasında başında
takke ile gezerken,yanından geçmekte olan sıkı yönetimin sıkı komutanı jipinden
iner,başından takkeyi alarak hakaret ile bir daha takmamasını tenbihleyip gider.
Âaah,şu uçak ve füzelerin ayaklarına takılan takke ve örtüler var ya,âah ah.
Şahit olduğumuz bir olay:Kırşehir devlet hastahanesinde gözden muayene olmak
için içerde sıra bekliyordum. Birden doktorla hasta arasında bir münakaşa başladı.
Doktor;beyefendi şapkanızı çıkarmadan sizi sıhhatli tedavi edemem. Adam
ise;çıkarmam diye diretmekte. Neden kafanı şapkama taktın?
Epey sürdükten sonra çıkardı. Doktora iyice kabalık yaptıktan sonra. Daha
sonra ben girdiğimde kedisini sinirle görünce doktora şunu söyledim,sinirleri yatışsın
diye;
Doktor Bey! Bu şapka bu başa girene kadar,ne kadar baş gitmiş. Tekrar bu
şapkanın bu baştan çıkması kolay olur mu? Zorla gitmiş,kolay çıkmaz. Bu latifemden
doktor biraz rahatlamış ve tasdik etmişti.
-Dini yasaklayan,yaşamasını engelleyen 163. madde hakkında Bediüzzaman’ın ve
mağdurların avukatı olan Merhum Bekir Berk şöyle der:”163. madde din hürriyetinin
kanlı katilidir.”

Her mahkemede 163 mağduru vardı. Türkiye’nin 67 vilayetinin 66’sında sulh
ceza,Asliye ceza,Ağır ceza,Yargıtay,Askeri mahkemeler ve askeri Yargıtay’da Laikliğe
aykırı hareket ettiği iddiasıyla mahkemelere sevk edilen,karakollara
tıkılan,hapishanelere atılıp zindanlarda çürütülen Mü’minlerin müdafaasını deruhte
ettim.
Mahkemenin kendisine iade ettiği kitaplarını Komiser Şükrü’ye vermeyince
Nazilli’de gece evi basılan Mehmet Oğuz,karakola götürülen kitapların yeri sorulur.
Mahkemenin suç unsuru bulmadığı o kitaplarla laikliğe aykırı propağanda
yapıyorsunuz diye götürülen Mehmet Oğuz karakol’da başı duvarlara vurula vurula
163. maddenin şehidi olur.
TCK’nın 163. maddesi dininin gereklerini kimseye zarar vermeden eda
etmek,tenevvür etmek isteyen,iman icablarını yerine getirmek isteyen Mü’minlerin
üzerinde bir zulüm kamçısı,bir cellat satırı olarak kullanıla gelmiştir.
Yazar İlhan Murad’ın mahkumiyetinde kullanılan ifadede:”Her ne kadar,sanık
İlhan... hakkında iddia edilen suç ile ilgili hiçbir delil,belge ve bilgi yoksa da... Dosyada
mevcut bilgilerden...dillerini bildiği,Osmanlı tarihinde bir uzman ve devlet yanlısı ve
milliyetçi ve itibarlı bir kişi olduğu anlaşıldığından...mahkumiyetine karar
verilmiştir.”181
Azarbeycan Şeyhulislâmı Allahşükür Paşazade:”Halkın kalbinde din var. O
kadar ki o dinin temsilcisi olarak ben ilgilerinden dolayı sokağa çıkamıyorum. Ben
ailenin 9. ve tek erkek çocuğuyum. Anamın Allah’a şükür demesinden dolayı adım
Allahşükür oldu. Ve din eğitimini biz tarlalarda,zemin katlarda gördük.Görmesinler
diye bahçeye süpürge ekilir ve ortası boş bırakılırdı ki orada Kur’an öğrenilsin.
Kızlarda öğretim görüyorlardı. 30 yaşında Şeyhulislâm olmadan önce imamdım. Benim
rehberliğim Kafkas,Gürcistan,Azarbeycan. Bu üç cumhuriyetin Şeyhulislâmıyım.Sizler
arasında bir köprü kurmak istedik.”der.
Acaba bizdekinin onlardakinden ne farkı var idi? İleri gider,geri kalmaz.
İlerliyoruz ya!
Bizde başbakan olan Şükrü Saraçoğlu’nun:”Din tedrisatı yasağını otuz sene
devam ettirebilirsek ondan sonra Türkiye’de böyle bir mesele kalmaz.”deyip inançsızlık
tohumlarını bu cennet vatana ekmişlerdi. meyveleri de seksenden önce ve şimdi de
derilmektedir.
Bu vatanda din daima kontrol altında tutulmuş ve tutulmaktadır. Millete
emniyet edilmediğinden dini yaşantısını engellemek için her türlü resmi ve gayrı resmi
yollara baş vurulmuştur.
İşte binler misalden bir misal:Kayseri’de değerli bir büyüğümüz anlatmıştı;(Ali
Mutlu)Babam bize Kur’an öğreteceği zaman birimiz pencerede durur,dışarıyı kontrol
ederdik,acaba jandarma geliyor mu,diye. Babam abime öğretirdi ben bakardım,bana
öğretirdi abim bakardı.Bu şekilde ben Kur’an-ı öğrendim.”
181 Zaman Gazt.8-6-1991.

Yine 1986 yıllarında Adıyaman’daki kütüphane müdürü arkadaş çağırmıştı.
Gittim,bir odaya götürdü beni. Odada torbaların içinde eskimez yazı kitaplar dolu.
Bunlar gramer,Hadis ve muhtelif muhtevada olan kitaplar idi. Bunları oranın eski bir
ilk okulu olan Cumhuriyet ilk okulunun çatısında bulduklarını söyledi. Bunlar çatıda
bulunan eserler,ya yakılan,suya dökülen,toprağa gömülen ve Bulgaristan gibi ülkelere
kağıt fiyatına satılan binlerce eser?
Zatın birine soruyorlar. Bu odanı dolduran kitaplara nasıl sahip oldun?
Cevaben;Meydanda dağ gibi yığılıp yakılan kitaplardan kurtulanları veya az yanmışları
alarak elde ettim,der.
Ağrı’lı bir öğrencimin velisi anlatmıştı:İstanbul’da bir müteahhidin yanında usta
olarak çalışıyordum. Bir gün müteahhit deniz kenarında bulunan bir Osmanlı Paşasının
yapıp bağışladığı kütüphanesinin yıkılıp yerine apartman kurulacağını,ancak kitaplarla
teker teker uğraşmak hem zaman alacağından,hem de onun için ayrı bir işçi tutup
masraf etmek gerektiğinden kitapları da kimse görmeden hemen yanındaki denize,suya
dökmesini söylediğini,anlatmıştı.
Ben ise öyle yapmadım.İstanbul’da birkaç caminin imamına söyleyip,onlarında
arkadaşlarına duyurarak,yarın sabah erkenden gelmelerini söyledim. Ertesi günü
geldiğimde kütüphanenin önü tıklım tıklım idi. Sandık sandık bütün kitapları onlara
dağıttım ve ben de hatıra olmak üzere içlerinde en büyük boylu ve ağır olan bir kitabı
kendime ayırdım,diye anlattı.
Yağmalanan miraslar. Senelerdir yiyiyoruz,yiyiyoruz,bir türlü bitiremiyoruz. Ve
de yemeyene domuz,diyoruz. Biz o ecdadın bıraktığı mirası yiyiyoruz,acaba ya bizden
sonrakiler ne yiyecek? Eğer bizim bıraktıklarımızı yiyecek olurlarsa,korkarım kıtlıktan
ölürler. Öyle zannediyorum ki;ecdadın mirası onları da doyurur,elin gavuruna muhtaç
etmez.
-Laiklik dendi,milletin örtüsüyle oynandı. Ne demek olduğu da bir türlü vuzuha
kavuşmadı,kavuşturulmadı. Dinsizlik değil,dindarlık hiç değil,o halde ne?
Laikliğin yanlış uygulanan bir yönü ;tarih boyunca peygamberlerin din ile hayatı
ve hayatın birimlerini birleştirip kaynaştırmalarına rağmen,bunların yıllardır
birbirinden ayrılmaya çalışılması ana problem olmuştur. Dini devletle,bilimle,dünya ile
ayrıştırıp,kavgalı bir taraf oluşturmuştur.
Sakın Agop gibi olmayalım. Yahudi Agop hanımına yahudilikten ayrılacağını
söyler. Oda sen bilirsin, der. Yahudi haham başına da bunu bildirir. Ve hristiyan olur.
Ancak oda kendisini tatmin etmez. Ondan da ayrılacağını ve ayrıldığını bildirir. Ve
başlar İslâmiyeti araştırmaya. Fakat ölüm daha çabuk gelir. Bizim Agop müslüman
olamadan ölür.
Hanımı kocasını yahudilerin mezarına gömmek ister. Onlar hayır,derler. O
yahudilikten ayrılmıştı. Hristiyanların mezarına getirir.Onlarda –evet-hristiyan
olmuştu,ancak tekrar ayrıldığından mezarımıza gömemeyiz,derler. Çâr-ı nâçâr,müslümanların mezarına gömmek istediklerinde de müslümanlar;bu müslümanlığı
araştırıyordu ama müslüman olmamış,kelime-i şehadet getirmemişti. Onun için kabul
edemeyiz,derler.

Kadın ağlaya ağlaya kocasının başının ucuna çöker ve der:Agoop Agop. Musa’yı
üzdün,İsa’yı küstürdün,Muhammedi de bulamadın,kaldın ortada,kaldın ortada...
Evet. Biz de Agop olmayalım,ona benzemeyelim. Biz biz olalım,ne isek onda
kalalım.
Arapça’ya konulan yasak ile kendi kitabımızdan habersiz kalmışız. Ondan sonra
sızlanılmış,din alet ediliyor,diye. Dinin ayrı ayrı her bir meselesini yaşamaya ve ihya
etmeye çalışan cemaatların çıkışından şikayetçi olmaya başlamışız. Dinin vanası
kapatılınca,elbette her kes kendi vüs’atince,güç ve kuvvetince ayrı ayrı kuyular
açacak,açtığı kuyudan beslenecek. Bundan da kimsenin şikayete hakkı yoktur.
İnsanın her bir ihtiyacını karşılayabilecek bir birim mevcuttur. Dinini soracak ve
öğrenecek birim ise yoktur. Çünkü Diyanet ve Müftülük gayet dar bir sahada belirli bir
hizmeti yapmaktadır. Kimse bir hocanın veya müftünün yanına ben buraya dinimi
öğrenmeye geldim,diye pek gitmemiştir.
-1400 senedir okunan ezanı Arapça oluşundan Türkçeye çevirme,o şanlı nebinin
tanıtılmaması veya kötü tanıtılmaya çalışılması,70 yıldır eğitimin rayına oturtulmayıp
kör ve topal olarak yürümesi,sefâhet ve eğlencenin ayyuka çıkması,birbirleriyle
asırlardır kardeş olarak yaşayan ayrı ayrı millet,ırk ve mezheblerdekilerin bir birlerine
olan düşmanlıkları hep bu temeldeki aksaklık ve bozukluklardan kaynaklanmaktadır.
Ne ve neler olduğunu bilemediğimiz bu Allahın belası yanlış uygulamalar birkaç
nesil ve kuşağı heder ve helak etmiştir.
-Edirne’de bulunan mutasarrıf padişahtan para ister. Padişah da orada bulunan
azınlıklardan toplamasını emreder. Ancak mutasarrıf bunu nasıl yapacağını uzun boylu
düşünür ve yolunu da bulur. Oranın papazını çağırır. Önceden oraya hazırlayıp koymuş
olduğu koyunun ne olduğunu sorar. Papaz da-Koyundur Efendim-der. Mutasarrıf
hemen;Vaay sen buna nasıl koyun dersin. Git 40 bin altın getir,der ve getirttirir. Papaz
bu durumdan diğer bütün azınlıkları da haberdar eder. Ta ki onlarda böyle bir hataya
düşmesinler. Bu altınlar bir müddet idare eder. Buda bitince yahudi haham başını
çağırır ve ona da sorar. Oda-keçidir Efendim-der. Vaay sen koyuna nasıl keçidir
dersin,diyerek ona da 40 bin altın getirttirir. Bir müddet oda idare eder.
Son olarak Ermeni başı çağrılır. Mutasarrıf ona da koyunu göstererek ne
olduğunu sorar. Ermeni de,Vallahi bu Allahın bir belası ama biz de bilemiyoruz ne
olduğunu der ve çıkar.
Yanlış politikaların kurbanı olan bu millet olarak bizler de bilmiyoruz ne
olduğunu. Allahın bir belası mıdır nedir?
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MÜSBET İHTİLAF RAHMETTİR

Evet,öyle diyor Allah’ın rasulü:”Ümmetimin ihtilafı (Hak ve hakikatın ortaya
çıkması için gösterilen çaba) rahmettir. Yani hayırda,takvada müsabaka ve yarış.
İslâmın ve imanın meselelerinin açığa çıkması için gösterilecek çaba ve gayret. Kur’anın bir meselesinin açığa çıkması,Allah rasulünün açtığı çığırların genişletilmesi,önünün
açılması,engellerin kaldırılması,kısaca;onu konuşmak ve ondan konuşmak uğruna
gösterilecek çaba,güzel bir çabadır.
Peygamberimiz Hz. Ali-ye:” Ya Ali! Sen de İsa-nın sureti var.” buyururken,Hz.
İsa’ya,nasıl bir kısım aşırı muhabbetten Allah’ın oğlu derken,bir kısmı da,aşırı
düşmanlığından onun peygamberliğini inkara kadar gitmesi gibi ki;bir kısım yahudiler
gibi. Aynı olayın benzerini Hz. Ali’de de görürüz.
Bir kısmın Hz. Ali’ye olan aşırı muhabbetten dolayı Allah demeye kadar işi
götürmesi gibi ki;meşhur münafık Abdullah İbni Sebe gibi... Buradan ve bundan
başlayan bu fitne zaman içerisinde,büyük fitnelerin doğmasına zemin teşkil ederken,bir
yandan da diğer halifelerin inkarı ile dal budak salar hale gelmiştir.
Bir yandan da Hz. Ali’ye şiddetli düşmanlıktan dolayı,onun tekfirine kadar giden
haricilerin doğmasına sebeb oldu.
Burada biri ifrat da bulunurken,diğeri de tefrit de bulunarak,eksikliğini
göstermektedir. Her ikisi de yanlış olmakla beraber,her zaman da;ifrat yani
aşırılık,tefriti yani geri hareketi doğurması sebebiyle,ifrat daha zararlıdır. Zamanımıza
kadar gelen ihtilafların altında hep bu ifrat hareket ve onun oluşturduğu yanlışlıklar
yatmaktadır.
Rasulullah zamanında başlayan sünni hizmet ve hareket,Osmanlılardan bu
zamana aynı yolu,aynı rayı ve ekseriyetle hep aynı tarzı devam ettirmekte ve ettirmeye
de çalışmaktadır.
Oysa Alevilikteki silsileyi takib ettiğimiz de;olayı Hz. Ali’ye dayandırmış olsak
da,oradan Peygamber Efendimize dayandırıp,ulaştırılması,en doğru ve mantıklı
olanıdır.
Oysa baktığımızda,alevilerin gerek itikat ve gerekse de muamelatta nereye kadar
ve ne kadar Hz. Ali’ye ve Peygamberimize dayandırmaktalar? Ve ne kadar gerçek bir
benzerlik arz etmektedir?
O halde alevilerin yapacağı en birinci usül ve esas;kendilerini her yönüyle Hz.
Ali’ye benzetmek,onu her yönüyle tanımak ve birbirlerine tanıtıp ve anlatmakla
mümkün olacaktır.
Hadisde de ifade edildiği gibi:”Her doğan İslam fıtratı üzerine
doğar.”ki,alevi,şafii,hanefi şeklinde doğmaz.

Evet,Hz. Ali’nin açtığı çığırdan gitmek,hiçbir zaman dalalete ve cehenneme
varmaz. Zira o evliyanın sultanı,tarikatların piridir.
Alevi vatandaşın kendisine sorması gereken bir soru da;ben niçin aleviyim? Alevi
bir aileden doğduğumdan dolayı mı? Yoksa kendi iradem,düşüncem ve kanaatım
neticesinden mi kabul ettim?
Bir üçüncü olarak da;İkisi de önemli değil? Fark etmez? Öyle de olsa,böyle de
olsa,önemli değil,işte gidiyor??
Düşünmek. Kur’an-hadis-akıl,insanların fikirlerine,muhakemeye baş vurmak
gerek? Sağlıklı netice böyle elde edilir... Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinin başlarına gelen
ciğer parçalayıcı olaylar,tüm müslümanları rahatsız edici olaylardır. Bu olaylar veya
kişilerin yaptıkları yanlışlıklar,tüm müslümanlara teşmil edilmesi,bu olaylardan daha
büyük bir zulüm olur.
-Yavuz Sultan Selim,asırlardır alevlendirilen bir şii-alevi alevini dindirmiş,hatta
söndürmüştür.
Asırlardır yapılmakta olan;Yavuz’un bu dindirdiği ,yerine kardeşliği ikame
ettiğini,tekrar üzerindeki külleri atarak alevlendirmeye çalışmanın bir çabası ve
neticesidir alevlendirilen olaylar...
Kısaca,bir Yavuz gerekmektedir. Ta ki toplumdaki fitne ve karışıklığı kaldırsın.
Kardeşliği ikame etsin...
-“16. asrın başından itibaren,İran-da bulunan Safevi devleti,anadolu da bir iki
asrı tutan propağandaları sonucu menşe olarak Bektaşi,Kalenderi,Haydari,Baba-i,son
olarak da Bedreddin-i tüm Batıni Türkmen kitlelerini alevileştirmiş ve kendisi için
anadolu da güçlü bir rükün peyda etmişti. Artık aleviler,yada burada açıklama gereği
duymadığımız sebeblerle “Kızılbaş” denilen Türkmenler,anadolu da yer yer isyanlar
çıkarır olmuşlardı.”182 ve bu olay karışıklıklar,nedense devletin güçsüz ve milletteki
boşlukların oluşma zamanlarında ortaya çıkmaktadır.
Evet,asırların problemleri, asrımızda toplanmıştır. Çözümü,meselelerin
özünü,gerçek yüzünü bilmek iledir. Birbirleriyle olan münasebetini bilmekten geçer.
Mesele çok yönlü olduğundan,bir-iki meselenin bilinmesi veya
değerlendirilmesiyle,çözüme kavuşmuyor. Mesele,şifrenin çözümünde,buda ilahi
kaynaklı olmalıdır. Aksi takdirde insanlar değil,asırlar boyu kıyamete kadar da
çözülemez.
-Bazılarının hedeflerine ulaşmak uğruna,özellikle;”Sivası kurcalayıp,provaka
ederek,yakmalar,yıkmalar ve öldürmeler”183,alevilerin sayıları bu kadardır,şu
kadardır diye abartarak ifade etmeler ve son Gazi olayları tüm bu olaylarda ikili
oynanmaktadır. Toplumun tamiri değil,tahribi için çaba sarf edilmektedir. Birinin
182 Zaman gaz.Dizi röportaj.27-12-1993,23-29/12/1995.
183 Agg.30/Haziran-5-Temmuz.1994.

diğerine,öbürünü berikine kırdırmak hesapları yapılmaktadır. Mesele tüm topluma
yansıtılmaya çalışılmaktadır.
Hedefler;alevi-sünni tartışmasını ve çarpışmasını sağlamak ve halkı polisle karşı
karşıya getirmek,devletle ve askerlerle çarpıştırmak,aksayan eğitimi aksatmaya devam
ettirmek,sakat hale getirmek...
Bugün belgelerle sabittir ki;sahneye konulan olayların arkasında önceden
hesaplanmış ve planlanmış senaryolar yatmaktadır.
Provakasyon neticesinde toplum tahrik edilerek;önce belli bir birikim
oluşturulmaya veya belli birikimlerden istifade etmeye,veya taze tutup,gündemde
tutarak silinmemesine çalışılmaktadır.
İnsanları kendi işlerinin dışında tutarak,başka şeylerle meşgul olmalarını
sağlayarak,belli bir boşluk oluşturmak...
Sonrası ise kolay... Buyurunuz;sigara,alkol,şiddet ve oda olmadıysa veya az mı
geldi;şöyle böyle bahanelerle intihara teşvik etmek,başta menfi olan medya cellatlarının
ipi çekmelerini sağlayarak,rollerini oynamak,uygulamak...
Nedense,provake edenlerin,meselelerin dışındaki kişiler olması,inanç ve
marifetleri olmayanların başta olması. Zira ölçülü bir kimse,ölçüsüz işlere girmez,içinde
bulunmaz.
Bugün alevilik bitse,yarın başka bir mesele ortaya atılacaktır. Ta ki bu eskisi
yenileşene ve tazeleşib uygun bir zemin bulana kadar...
Çünki artık bu meselelerin kabak tadı verdiğini,herkes bilmektedir. Kızdır kızdır
milletin önüne sun...
Ortalığın durulması;meselelerin halli ve suyun bulanıklılığının durulması
demektir. Duruluk;derin ve durgun ve de olgunların işine gelmez,yaramaz. Pek
av,avlanmaz. Avlanacak av tabakasının çokluğu,toplumun eksik ve
boşluğu,korkutmaktadır. O halde toplumun bu durumdan kurtarılması gerekmektedir.
Evet,avcılar açıkta kalır,patronları sonra onları işten alır.
Elleri avuçları boş kalır. Dünyaları ve ahiretleri olmadığından ortada
kalırlar,amma toplum kurtulur,gelecek kurtarılır.
Gayrı müslimiyle anlaşan bu millet,neden alevisiyle anlaşmasın veya
anlaşamasın!
Bir alevi bir gayrı müslime ne anlatır veya ne anlatmalıdır? aleviliği mi? Elbette
hayır. Çünkü alevilik bir din değildir. Ateizmi mi? Elbetteki hayır. Çünki Hz. Ali
(RA),inancın zirvesinde idi. Hiç inanç da zirvede olan,inancın gereği olan ibadette geri
olur veya kalır mı? Zira onda da doruk nokta da idi. Tüm hakikat yollarının başı,ona
dayanmaktadır.

Maalesef bu gün aleviler sola,siyasete kurban edilmeye çalışılmaktadırlar. Öyle
ki,üç kuruşluk bir oy uğruna dünyada da,ahirette de büyük ve ebedi bir oooy oooy
dedirttirilmeye uğraştırılmaktadırlar.
Yıllar bir parti altında,onun tarafından uzun yıllar bir çok davet ve tekliflere
muhatab olan aleviler neticede bu partiler tarafından “Siyasi platformda alevilerin
haklarını savunmamıştı.”184
Evet alevi vatandaşlar siyasetin kurbanı olmakta veya siyasete kurban
edilmektedirler. Siyasetin çirkin oyunlarına sahne olmaktadırlar. Eski kardeşliklerin
yerini,yeninin siyasetinin çirkin hileleri almaktadır.
Ortada bir hata,bir yanlış var. Ama nerede? Düşünülmesi gerek?
Ayrılık yakıcıdır. Ortada dönen belli bir kesimin menfaatlerini düşünmenin
ötesinde,toplumun parçalanması,bölünmesidir. Ta ki güçsüz ve kuvvetsiz kalması
sağlansın...
Evet,mesele üzüm yemek olmayıp,bağcı dövmektir.
Mevlânanın Mesnevisinde üç olaydan bahsedilmektedir. Bir kurtla arkadaş olan
üç inek,neticede kurdun bunları ayırması,aralarına tefrika koyup bunları birbirlerine
düşürmesi neticesinde teker teker yiyerek hepsinin hayatına son verir. Çünki birisini
renginin siyahlığıyla,diğerini,benekli oluşuyla ayrı ayrı senaryolarla yok edince
sonuncusunu yemek için bahane bulmaya gerek yoktur,çünki tek başına kalmıştır.
Bu durum kurttan farkı olmayan düşmanın hilesine ne kadar da benzemektedir!
Böl,parçala ve yut politikası... Asırlardır oynana aynı oyun. Nedense hep aynı oyuna
gelinmektedir.
Alevi dedesi olan M. N. Orhan;alevilerin bir arayış içerisinde bulunduklarını ve
bunu bulamadıklarını ve ilk umut olarak Atatürkün kurduğu Partide arayıp,ancak
bulamadıklarını,sonuç olarak;”Önemli olan rakibin ölmesi. Yani sorunların çözülmesi.
Kimin çözdüğü hiç önemli değil.”der.185 Ve bu umudu DP’de de aradıklarını ve
bulamadıklarını da belirtir.
-“Değişimin simgesi bir alevi (milletvekili) Cemal Şahin;”Ben aleviyim diyenlerin
çoğunun dinle imanla bir ilgisi yok. Maneviyata inanmıyorlar. Ya Marksist,ya da ateist
kökenden geliyorlar. Aleviliği kullanıyorlar. Resmen ateist olduğunu bildiğimiz insanlar
kendilerini alevi olarak tanıtıyorlar.”186 sözüyle bir hakikata ışık tutar.
-Peygamberimiz ile Hz. Ali arasında bir boşluk oluşturmak,sünni ile aleviler
arasında bir açıklık meydana getirmek için ortaya atılan tüm iddialar,ayrılık ve
soğukluk meydana getirmek amacıyladır.
184 Aksiyon derg.15-21-Nisan.1995.sh.26.
185 Agd.
186 Agd.

-Zira Hz. Ali,diğer üç halifeyi sevmiş ve onlara devirlerinde kadılık yapmıştır. O
zat,hiçbir zaman Kur’an ile irtibatını kopartmamıştır.
-O zat,gerek Kur’an-da,gerekse de müslümanlar arasında en çok namaz kılma
sıfatıyla tavsif edilmiştir.187
-O zatın nesli de kendisi gibi tam bir nuraniyete sahibdir.
-Şahsen ve neslen İslâmiyeti en mükemmel bir tarzda yaşamış ve neslen fıtri
olarak sahib olmuşlardır.
-Neslinin nurlu olması ve cemaat silsilelerinin nurlu birer halkasını oluşturmaları
ve başı olması,şu gerçeği ortaya koymaktadır;Alevilik madem ki Hz. Aliye mensub
olmak ve onun gibi olup her yönüyle ona benzemek olduğuna göre,şimdiki alevilerin de
o tarzı takib etmeleri gerekir. Şimdikilere İslâmın,maneviyatın,dinin öğretilmesi
gerekmektedir. Hacı Bektaşi Veli gibi;Şeriat-tarikat-hakikat ve marifeti kendilerine
düstur ve esas etmeli ve yine o zatın ifadesiyle;”Eline-beline-diline sahib ol.”sözü düstur
edilmelidir.
-Ehli beyt;Peygamberimizin ailesi olup elbette sevilir ve sevilmeye layık
şahsiyetler olup,Efendimizin bizlere bıraktığı emanetlerden de birisini teşkil etmektedir.
Zira bizler İslâmiyeti onlar yoluyla bilmekte ve de öğrenmekteyiz... Binler minnet ve
şükran onlara... Allah hepsinden razı olsun...
-Aleviler;rehberden mahrum olup,cami,cemaat,kaynak eserlerin yokluğundan
boşlukta kalmaktalar. Sahib çıkana, sahabet etmekteler.
-Risale-i Nurun ve üstadımın üstadı madem ki Hz. Alidir. O halde alevilerin dahi
üstadları Risale-i Nur ve Bediüzzaman olmalıdır.
Bediüzzaman Said Nursinin;”Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat
dersini Gavs-ı Azam-dan (KS) ve Zeynel Abidin (RA) ve Hasan-Hüseyin (RA)
vasıtasıyla İmam-ı Aliden (RA) almışım...
Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.”
Şiilik ile ilgili olarak;12—18-Şubat-1993’de Tarabya otelinde “Milletler arası
tarihte ve günümüzde Şiilik”sempozyumunda ittifak ile birleşilen ana noktalar şöyle
belirlenmiştir:
a)Kur’an-ı Kerimde her hangi bir tahrifin,ziyade ve noksanın söz konusu
olmadığı hususunda ittifak edilmiştir.
b)Sünneti Nebeviyyenin İslâmın ikinci kaynağı olduğu teyid edilmiştir.
c)İslam dininin insanlığa intikalinde sahabe-i kiramın güvenilir kimseler
oldukları kabul edilmiştir.
187 Fetih suresi.29.ayet.

d)Ehli beyte dua ve salavatın,her müslümanın dini görevi olduğu vurgulanmıştır.
e)Bu toplantının bir başlangıç olduğu,bundan sonra böyle toplantıların yapılması
gerektiği,ileri de yapılacak benzeri toplantılar vesilesiyle İslam kardeşliğinin
müslümanlar arasında birlik,beraberlik ve yardımlaşma ruhunun güçlendirilmesi
temenni edilmiştir.”188
Ehli imanın birbirleriyle olan ittifak noktaları,iftirak noktalarından gayet
çoklukta ve fazladır. O halde bu ittifak noktaları dile getirilmelidir.
... Meşhur İmam-ı Zeyd:”Sadat-ı azimeden ve eimme-i al-i beyttendir. Ve müfrit
şiaları reddeden ve-izhebû entümür-revafiz-deyip Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer-den
teberriyi kabul etmeye ve o halife-i zi-şanı hürmet edip kabul eden bir zattır. Onun
etbaları,şiaların en mutedili ve en sünnisidir. Bunlar hem ehli insaf ve hem çabuk hakkı
kabul eder bir taifedir. İnşaallah Vehhabilerin tahribatını tamire sebeb oldukları
gibi,ehli sünnet ve cemaattan,Zeydilerin inhirafları dahi istikamet kesbedip,ehli sünnete
iltihak edip imtizaç edecekler. Bu ahirzaman çok çalkalanıyor,bu fitne-i ahirzaman acib
şeyler doğuracağını ihsas ediyor.”189
-“O Ali köyde aleviler çok olduğunu ve bir kısmı rafiziliğe kadar gidebilmesi
nazarıyla onların en fenası da münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Çünki
münafık itikadsızdır,kalbsizdir,vicdansızdır,Peygamber (ASM) aleyhindedir. (Şimdiki
bazı zındıklar gibi) Alevi ve şiilerin müfritleri ise;değil Peygamber (ASM)
aleyhinde,belki Al-i beytin muhabbetinden ifratkârâne muhabbet besliyorlar.
Münafıkların tefritlerine mukabil,bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriatdan çıktıkları
vakit münafık değil,ehli bid’a oluyorlar;fasık oluyorlar;zındıkaya girmiyorlar.” Hz. Ali”
Radıyallahu anh yirmi sene hürmet ettiği ve onlara şeyhul
İslâm mertebesinde
onların hükmünü kabul ettiği “Ebu Bekir”,”Ömer”,”Osman” Radıyallahu anhuma
ilişmeseler,”Hazreti Ali”Radıyallahu anh o üç halifeye hürmet ettiği gibi,onlar da
hürmet etseler,farz namazını kılsalar,yeter.”190
-Bediüzzaman hazretleri uzunca yazdığı mektubunda özetle;ehli dalaletin
istifade ettiği ihtilaf noktalarını bırakıp,münakaşaya kapı açmamak,Ehl-i sünnet vel
cemaatın sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı reddettiğini ifade ediyor.
-Her ne kadar;Haccac-ı Zalim,Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelâmın büyük
allamesi olan Sadettin-i Taftazani,”Yezide lanet caizdir.” derken,bunun –Vacib-demek
anlamına gelmediğini,sevabı var-demek olmadığını izah eder.
-Lanet ve tekfire müstahak bir çok inançsız dururken,sahabeler zamanında olan
olaylardaki her iki tarafta da büyük ve kıymettar sahabelerle beraber,cennetle
müjdelenenlerin her iki tarafta bulunup ve olmuş-bitmiş bir meseleden dolayı tekfire

188 Zaman gaz.16-3-1993,(İSAV) ve başk. Prof. Ali Özek. Konuyla ilgili bak. Bir başka açıdan alevilik.M.
Kırkıncı,Bir başka açıdan alevilik.M.S.Çetin,Zafer derg.Temmuz.1990,Sur dergisi.Mayıs.1995.
189 Barla Lahikası. B. Said Nursi. sh.365.
190 Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. 1 / 72.

gitmek,hem lüzumsuz,hem şeriat emretmeden hem de incelemeden ileri geri
konuşmanın muvafık olmadığını beyan eder.
-Özellikle;şimdi ehli iman, değil müslüman kardeşleriyle belki hristiyanın dindar
ruhanileriyle ittifak etmeye ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak,niza etmemek
gerektir.”191
-“Alevileri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve siyasi Bektaşilikten bir
derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var.
... Hubb-u ehl-i beyti meslek yapan aleviler ne kadar ifrat da etse rafizi de olsa
zındıkaya,küfrü mutlakaya girmez. Çünki muhabbet-i al-i beyt,ruhunda esas
oldukça,Peygamber ve al-i beytin adavetini tazammun eden küfrü mutlaka girmezler.
İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Öylelerini daire-i sünnete
tarikat namına çekmek büyük bir faidedir.
Hem bu zamanda,ehli imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasi cereyanlar
alevilerin fıtri fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için nur
dairesine çekmek büyük bir maslahattır Madem nur şakirtlerinin üstadı İmam-ı Ali
Radıyallahu anhdır ve nurun mesleğinde hubb-u al-i beyt esastır,elbette hakiki
aleviler,kemali iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.”192
Konu hakkında geniş ve detaylı bilgiler veren Bediüzzaman 193;istikametin
muhafazası için özetle şu ölçüyü verir:
“Ey ehli hak olan ehli sünnet! Ve ey ehli al-i beytin muhabbetini meslek ittihaz
eden aleviler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız,haksız,zararlı olan niza-ı aranızdan
kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı,birinizi
diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlub ettikten sonra,o aleti
de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı
rabıta-i kudsiyye mabeyninizde varken,iftirakı iktiza eden cüz-i meseleleri bırakmak
elzemdir.”194
Hadiste:”Ben Rabbimden üç şey istedim;birini reddetti,ikisini verdi. Ümmetim
kıtlıktan helak olmamalarını istedim,verdi. Garkla (boğularak) helak olmamasını
istedim,onu da verdi. Beynlerinde (aralarında) mukâatele (savaş) ve ihtilafı efkar (farklı
fikirler,ayrı düşünceler) olmamasını istedim;bunu menetti,vermedi.”195
MEHMET ÖZÇELİK
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GÜNDEM

Bazı meseleler vardır ki;bunlar gündeme,gündemimize oturur,bizleri meşgul
eder. Bunların içinde bir kısmı anlık,bir kısmı saatlik,bir kısmı günlük ve haftalıktır.
Ciddi manada ay boyunca gündemi meşgul eden meseleler,yok denecek kadar
azdır. Hele bu yıl ve yıllar ise,nadirattandır.
Hayatımızda,hayatımızı basit gündemlerle meşgul etmeye çalışanlar,ancak buna
bir hafta devam edip,balon gibi sönmeye mahkum kalmaktadırlar.
Toplumu ve değerlerini bitirmeye çalışanlar,böylece kendilerini bitirerek,bitkin
olarak bitişe doğru son sür’at gitmelerini hızlandırmış oluyorlar.
Bazı meseleler de vardır ki;asırların ve asrın meselesidir.
Tüm hücumlar,engellemeler,onu bir anlık gündemin dışına çıkartmaz. Zira o
asrın gündeminin merkezindedir.
İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri asrımızın gündeminin merkezinde olan
bir şahsiyettir. Bundan dolayıdır ki o ve eserleri birimizin değil,hepimizin meselesidir.
Asrımızın maddi-manevi doktorudur o.
Önceki asrın ve asırların vekili onu tebşir ederken,sonraki asırlarda onun
gösterdiği düsturları kendilerine düstur edineceklerdir. Zira o M. Akif-in dediği gibi;
Doğrudan doğruya Kur’an-dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı.
hakikatına mazhar ve müzhir bir zattır.
O, İmam-ı Gazâli-nin belli bir zamandan sonra yakalamaya çalıştığı aklın
yolunu,İmam-ı Rabbani-nin de hayatının sonlarında yakalayıp ta ömrünün ve
ömürlerinin kifâyet ve vefâ etmediği kalbin yollarının her ikisini de yakalamış ve
başkalarının da birer Gazali ve Rabbani olmak üzere yakalamanın yolunu göstermiştir.
O imkanı sunmuş ve sağlamıştır. Madde ve teknolojinin ilimle kapılarının açılması
gibi,mananın da kapıları maddeyle bağlantılı olarak açılmış olmaktadır.
Efendimiz Muhammed Aleyhis-salatu vesselam ise;kainatın evveline ve ahirine
sahib bir zat olup,tüm mahlukatın gündemini oluşturmaktadır. Her şey ve her kes
ondan bahsetmektedir.
Allah’da ondan haber vermektedir.
Zira o zat Aleyhis-salatu vesselam,her şeyin oluşumuna sebeb olmuştur.

Allah ise vesileliğin ötesinde varlığın ve hakikatin ta kendisi olup,gündemler üstü
gündemi oluşturacak Vacib-ül Vücud bir zattır.
Gündem sahifelerimiz her gün yazılmakta,dolup meşgul edilmektedir.
Ancak ne ile ve ne kadar? Gündemimiz nasıl? Gündemimizi kimler almaktadır?
Kimlere verildiyse,elbette onlar!
Ne kadar almaktadır?Elbette verildiği kadar!
Gündemlerimiz tekrar bizlere dönecek,iade edilecektir. Okumak üzere.
Ahiretteki durumumuzu gündemlerimizle kendimiz belirlemekteyiz.
Gündemimiz acaba nasıl gitmektedir?
Hayırlı Gündemler!
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HAPİSHANE

RUHUN

Mİ’RACI

Cenâb-ı Hak ayette:”Dedik ki;hepiniz cennetten inin. Şayet benden size bir
hidayet gelir de her kim ona tabi olursa onlar için her hangi bir korku yoktur ve onlar
üzülmezler.”196
Lugat anlamıyla cennet,bahçe anlamına gelip,güzelliği ifade eder. Dünya ise,İnin- tabiri kıymetli,değerli,yüce,taht gibi bir yerden düşüp,tenzili,aşağı veya aşağılığı
ifade eden yere inmek demektir.
Diğer bir ifadeyle;Saraydan zindana gönderilmeyi,rahat ve huzurlu bir yerden
rahat ve huzurun olmadığı bir yere gitmeyi ifade eder.
İnilen yer olan cennet;”Gözlerin görmediği,kulakların işitmediği ve insan kalbine
doğmayan şeylerin bulunduğu yeri ifade eder”ken,diğeri olan dünya;”Eddünya Sicnul
mü’mini ve cennetül Kafiri.”Yani;”Dünya (cennete göre) mü’minin
zindanı,hapishanesi,sıkıntı yeri,kafirin de cennetidir. (cehenneme nisbeten)”

196 Bakara.38.

O halde mü’minin bulunduğu yer bir zindan,bir hapishane,başka bir ifadeyle
Islahhane,iyileştirme yeridir.
Âyetlerde:”Dönüş O’nadır.”197 denilmekle,O’ndan gelen insanın neticede O’na
döneceği anlatılmaktadır. Maksad bura değil.O ve Oradır.
O halde O’nsuz ve O’ndan uzak olan varlıklar,özellikle insanlar karanlık,yokluk
ve zindanda olmaya mahkumdurlar. Allah’ın emir ve yasakları da ona yakınlık ve
uzaklık kabilindendir.
İnsanın ilk yaratılışı hususunda meleklerin insanın yaratılması yönündeki
korkuları,büsbütün yersiz değildir. Ancak meleklerin hastalık hususundaki teşhisleri
doğru olmakla beraber (yani,yer yüzünde fesad çıkaracak,orada kan
dökecek.)198,tedavideki isabet yanlıştır. Yani insan denilen varlığın yaratılması
yönündeki oylar;Zira Allah bunu bildiğinden;”Sizin bilemiyeceğinizi her halde ben
bilirim.”199 Meleklerden taraf değil,yaratma yönünü tercih etmiştir.
Bunun üzerine Allah,Talim ve Teklifte meleklerin bilmediğini uygulamaya
koymuştur. Bunda da uzun,zincirleme olarak zindan ve hapishaneler,meşakkatli bir
hayat rol oynar.
Allah ruh cevherini beden hapishanesinde hapseder,terbiye eder. Beden kıskacı
ve çarkları arasında yoğurur.
Beden ruhun hapishanesidir. İki zıd kutbun bir arada bulunduğu yer.
Manevi alemin,ruhlar aleminin mahsulü olan ruhla,maddi alemin,toprağın,bir
damla suyun mahsulü ve onunla şekillenen et-kemik-kandan müteşekkil bir cesetten
oluşan insan.
Tanımadığınız yiyecek,giyecek,barınacak,bir çok yönüyle sizden farklı olan
cinlerle beraber yaşayabilirsiniz. Eğer bir de yaşamaya mecbursanız! Ruhla beden de
istekleri farklı olmakla beraber olmakla beraber yaşamak zorundasınız. Ruhun istekleri
ali ve yüce,bedenin ise adi ve süfli.
Ruh,ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmazken,beden nefsin ve nefsin
hoşuna giden şeylerin peşindedir.
Ruh padişahı beden çadırında barındırılmaktadır.
Cennette yaşayan,her duygusunun memnun edildiği bir hayattan,bir çok
isteklerin doyurulmadığı ve doyurulmaya müsait olmayan dünya hapishanesine
indirilmiş ve ihraç edilmiştir insan...

197 Bakara.156.
198 Bakara.30.
199 Bakara.30.

Anne karnı da ayrı bir hapishane. Organlarınız var,o yönden zenginsiniz, ancak
kullanamıyorsunuz. Orası da hapis hapis içindedir. Kur’an-ın ifadesiyle;-Üç karanlık
devre-Tecrid. Üç aşama.
Anne karnından dünyaya geldik yani gönderildik. geldiğiniz yerden memnun
musunuz? Elbet,hayır. Hiç hapishaneden memnun olunur mu?
Ancak geldiğimiz dünya birinci yerden pek de o kadar farklı değil. birincisi olan
anne karnı kapalı hapishane,dünya ise üstü açık hapishane. Bu seferde atmosferin
kıskacı altındayız.
Bir yandan ruhun boyutları ebede uzanırken,beden dar ve sıkıcı dünyanın ve
mengeneleri arasında sıkışmaktadır.
Dünya hapishanesinde en fazla memnun olanlar,bedenini en fazla memnun
edenler ve onun için çalışanlardır. Çünkü oda dünya hapishanesinde ruhun
hapishanesidir.
Görüyor musun,adam ne güzel hapishanede ! kalıyor?
Ruhunu memnun etmeye çalışanlar ve ruhun memnun olacağı yer için
çalışanlar,dünyadan en az nasiblenenler,belki cefada en fazla nasiblenenler onlardır.
Zira hapishanenin kurallarıyla,sarayın kuralları bir değildir. Buda içinde yaşayanların
yaşayışlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.
Hapishane ruhun miracıdır. Mü’min oradan yükselir ve terakki
eder.Mahpusların piri olan Yusuf Peygamber Mısır azizliğine oradan yükselmiştir. 12
yıllık bir hapishane hayatı. O da bir nebi için...
Nebiler nebisi,her şey kendisi için yaratılan Efendimiz için ise,Mekke tam bir
hapishane,kabuslu bir zindan hayatı. Zira kavim ve kabilesi,herkes aleyhinde ve
düşman...
Ahmed bin Hanbel’de;-Kur’an mahluk (yaratılmış) değildir.-dediği için
hapishanenin şerefli misafiri olmuştur.
İmam-ı azam Ebu Hanife hapishanede kırbaçlanmış,neticede onun tesiriyle
ölmüştür.
Asrın çilekeşi,iman abidesi Bediüzzamanın 28 senelik hayatı hep zindanlarda ve
hapishanelerde geçmiştir. Zindanlardan zindanlık,zindan gibi kararmış insanları
kurtarmış,onları cennete ehil olacak insanlar haline getirmiştir.
Hapishaneleri Yusuf’(AS)un medreseleri haline getirip,irfan sahibi kıldığı bu
insanları dışarıdakilere üstad eylemiştir. Bedenen cehennem içerisinde olan bu
insanlar,ruhen cennet hayatı yaşamaktadırlar. Bedenen cennet hayatı yaşayan
muhalifleri ise,manen,ruhen cehennemi bir hayatı ve haleti yaşamaktadırlar.
-Türkiye’de –Huzur yok-diyen Celal Bayar’a Serdengeçti;-hapis olan
Bediüzzamanın ve talebelerinin bulunduğu koğuşu tavsiye ederek,gerçek huzurun

kaynağının nerede olduğunu da göstermiş oluyordu.Bunda dolayı o zat;”Allah’ı tanıyan
ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır,huzurludur,manen saraylardadır. Onu
unutan ve tanımayan,itaat etmeyen saraylarda da olsa zindandadır,bedbahttır.”der.
İşte zindan ve sarayın ölçüsü.
Asrın çilekeş insanları din mazlumlarıdır. çünkü bunlar dünyayı ahirete,maddeyi
manaya,faniyi ukbâya,hevâ ve istekleri Hudâya,nefsi ruha tercih etmemişlerdir.
Dünyada da,ahirette de cennete giden yol cehennemden geçer.
yunus Emre,Mevlâna ve bir çok âbidler saraylarda ve saray gibi yerlerde
yetişmemişlerdir. Mağaralardaki uzlet hayatı,inzivaya çekilme,ruhu değil,nefsi terk
etme ve hapsetmeleri onları gönüllere sultan eylemiş,o gönüllerin kilitli ve paslı
kapılarını açmışlardır.
Köşklerde,saraylarda,avâneleri içerisinde tantanalı bir hayat yaşayan
Fir’avn,Nemrut,Karun gibi her şeyleriyle gitmiş,Musa,İbrahim,Hz. Muhammed (SAM)
gibileri,dinleri ve mensublarıyla hala yaşamaktadırlar. Unutulmuşlar gibi değil.
Devamlı yâd edilerek...
Vücutta yerleşen bir hücre oraya gelinceye kadar bir çok mutfaklarda piştikten
sonra ancak oraya yerleşmektedir. Mesela,bir buğday tanesi toprağın karanlıkları ve
ezici vaziyetinden sonra fırının alevlerinde pişer,ağız değirmeninde üğüdülür,midede
ayrıştırıldıktan sonra eğer uygun görülürse vücutta münasib bir yere oturabilir,aksi
takdirde dışlanır.
Mevlâna’nın:”Hamdım,Pişdim,Yandım”sözü gibi.
Âyette:”Kolayca,zorluk çekmeden cenneti kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz?”
Efendimiz de:”Cennet zorluklarla kuşatılmıştır.”buyurur.
Bunlarda göstermektedir ki:”cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz
değil.”Ahirete giden yolda,uzun hapis hayatı neticesi olarak kazanılmaktadır.
Dünya hapishanesindeki hapis müddeti bittikten sonra,Azrail’in refakatinde
kabir hapishanesine nakledilecek. Eğer ruh bedenin hapsinde yani emrinde idiyse,hapis
müddeti daha ağır bir şekilde devam edecek. Ancak bedenin,nefsin emirlerine boyun
eğmemiş,zahmetli bir hapis hayatı yaşamış ise,artık ameli nisbetinde cennete girişin
başlangıçları belirmiş olacaktır.
Ancak hapis müddeti bitmiş değildir. Bunu,mahkeme salonunda sorguya çekilme
demek olan Mahşerdeki sorgu ve sual takib edecektir.
Arkasından ebedi karargaha giden yol.
Bu yol ya ebedi zindan,hapishane ve hüsranla sonuçlanacak. Veya geçici
zindanlardan ebedi saraylara,cennetlere geçiş...

İnsan bir yolcudur. Yolculuk ise;Ruhlar aleminden,anne
karnından,çocukluktan,gençlikten ihtiyarlığa,kabre,haşre,sırattan cennete veya
cehenneme giden uzun bir yolculuğu vardır.

12-9-1991
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HAPİSHANE

OLGUNLUKTUR

Bediüzzaman hazretleri hapishaneye ‘Medrese-i Yusûfiye’ yani Yusuf
peygamberin medrese ve mektebi der. Ders yeri,terbiye ve olgunlaşma yuvasıdır.
Hz. Âdem ve onun şahsında zürriyeti yani evlatları dünya hapishanesine sırf
olgunlaşmak için cennet sarayından dünya hapis ve zindanına indirilmiştir.
Diyebiliriz ki;dünya hapishanesine ve onun hücrelerine girmeyen olgunlaşamaz.
İşte anne karnı bir hapishane. .dünya hapishane..iftira ve haksızlığa uğrayıp düşülen
hapis,hapishane.. Peygamberler –Yusuf Aleyhisselam gibi),büyükler (Bediüzzaman gibi)
hep hapse girmiş..hayatın sıkıntıları ayrı bir hapishane..ruh beden hapishanesinde talim
görmekte..cüruf,budak ve fuzûliyatlarını aklamaktadır.
Sıcak ve rahat bir eve göre okullar ve zahmetli üniversite eğitimi bir
hapishane..insanlar ise orada cehaletten kurtulmaktalar...
Bir batılının ifadesiyle:”Üniversiteli hapishaneye girmekle tahsilini ikmal eder.”
Bir nevi okuldan alınanı hayatta uygulamak ve gerçekleştirmekle zirveye terakki
başlar.
İnandığını yaşamayan,yaşadığı şeye inanmayan insan olgun bir insan değildir.
Hak bildiğini ve inandığını rahatının kaçması korkusuyla terk eden bir insan ne
kadar olgun bir insandır?
Günah kirleri ve dikenleri üzerinde yürüyen bir insan ne derece sağlıklı ve hedefe
varıcı olabilir?
Hadis-i Kudsi-de:”Eğer siz (Melekler gibi) günah işlemeseydiniz,sizi helak
eder,günah işleyen (günaha meyilli) bir kavim yaratırdım.”

Nasıl ki sorulan sorular öğrenci için bir engel ve aşama ise;günahlar ve şerlerde
insanlar için bir imtihan vesilesidir.
İnsanlar günah ve şerler ile;cennet ve cehenneme ayrıştırılmaktadırlar.
Devlevî-nin dediği gibi:”İnsanın kuyuya düşmesi körlüğündendir. Eğer gözlü
düşerse o hayvanlığındandır.”der.
Günahlarında mahiyeti farklı farklı kuyulardan oluşur. Günahların büyüklüğü
nisbetin de,kuyunun boğuculuğu da farklılık arz eder.
Hadis-de:”Eğer şeytanlar Adem oğullarının gönüllerinde
dolaşmasaydı,onlar,göklerin gizliliklerini ve melekût alemini görürlerdi.”
Maarif-de:”şeytan,damarda kan gibi dolaşmaktadır.”buyurulur.200
Hapishane dirilmedir. Hayat hapishanede dirilir. Hayat da hapishane olursa
dirilme olur.
Toprak altındaki hapishanede kalıp terbiye görmeyen tohum,yeryüzüne çıkıp ta
sünbül veremez.
Nizamî-nin ifadesiyle:”Yerden bir nebat yaprağı bitmemiştir ki bir doludan
zarar görmesin.”
Zira günahlara karşı yapılacak mücadele de elbette ufak tefek zararlar olacaktır.
Ancak mesele Takvâdır. Yani şirki terk,maâsiden yani günahlardan uzak,mâsivaullahı
kalben terktir.
Ve neticede bütün kâinatı bir Kur’an gibi okumaktır.
Nefis ve şeytanla mücadele edip saadeti yakalamak,olgunlaşmaktır.
Hadis-de:”Savaşa hazır olduğunuz müddetçe refah içinde yaşarsınız.”201
Bu cihad ise;İslam hukukçularınca üç devrede ele alınmıştır:
1)Yüksek bir gayeye ulaşmak için bizzat peygamber tarafından ve sahabe
tarafından ve sahabe denilen onun etrafındaki arkadaşlarının yardımıyla yapılan
manevi cihad ki,buna cihadı kebir adı verilmiştir.
2)Manevi cihad ile varılan yüksek gayenin savunulması için ilk ümmet devrinde
yapılan savaşların ifadesi olan cihad-ı sağir (küçük cihad) dir. Buda bir takım âdab ve
şartlar dahilinde yürütülmüştür.

200 Sh.132.
201 Hadislerle Müslümanlık. Y. Kandehlevi. 2 / 416.

3)Peygamberin vefatından sonra olan cihaddır. Bu devirdeki cihad ilk zamandaki
hamlenin hızı ile ve İslâmın ilk asırlarında her iki cephesi itibariyle çok yüksek bir
tekamüle ermiştir.
Birincisi,Kur’an-ın emirlerini yayma.
İkincisi,savaş şeklinde gelişmiş ve sosyal bir ibadet halini almıştır.”202
Cennet sarayından dünya hapishane ve zindanına gönderilen bu insanlar burada
eğitim ve talimlerini yapıp,vazifelerini bitirdikten sonra diplomalarını alarak başarıyla
tekrar geldikleri yer olan cennete gidecek,ebedi rü'yete,cemâlullahı temaşaya mazhar
olacaklardır.
Aksi takdirde imanı olan günahkarlar ikmale kalarak
başarana,temizlenene,tasfiye işlemi bitene kadar cehennemde kalacaklardır.
İman kaydı olmayan veya kaybeden insanlar ise;ebedi cehennem hapsinde
müebbed hapse mahkum olacaklardır.
Dünya ümitsizlik yeri,ahiret ise ümid yurdudur.”Ümitsizlikte çok ümit vardır.
kara gecenin sonu beyazdır.”der Nizami.
Şu dünya hapishanesinde gerek millet olarak biz ve gerekse de tüm İslam alemi
ayrı bir hapis hayatı yaşamaktayız.
İnşaallah insanımız hapishane tahsilini bitirmek üzere. Üçte ikisini ikmal ve
itmam etmiş.
Bitirmenin verdiği bir rehavet olmakla beraber,iş yeniden baştan başlıyor
demektir.
Çünkü diploma alınmıştır. İnsanımız daha diplomasını almamış,liyakat kesb
etmemiştir. Sıkıntı,musibet ve belalar bunun en zahir birer delilleridir.
Geniş çapta ise,işte İslam alemi. Onlarda diplomalarını alma aşamasında...
Bütün bunlarla beraber dünyada acâib değişimler gözlenmektedir. Fransız
ihtilali gibi isyanlar hapishanelerden başlatılmışlardır. Haber-de:”Cezaevleri örgüt
kampı.”203
Oraların Yusuf peygamberin bir medresesi haline getirilmesi gerektir. Din
görevlilerince oraya düşmüş insanlar eğitilmeli,sanat erbabınca sanat öğretilmelidir.
Aksi takdirde oralar eğitim yuvaları olmaktan ziyade,fesat yuvaları haline
dönüşür.
202 Büyük islam tarihi.-Heyet- 12 / 355.
203 Zaman gaz.17-1-1995.

Hattat Emrullah Demirkaya-nın Bediüzzamana hat şeklinde yazıp verdiği
dörtlükte yani Bediüzzamanın aynen kendisini tasvir etmiş olduğunu,söyleyerek,kabul
ettiği hat yazısında;
Ağlatırsa gam yeme,bendesini Cebbâr-ı Hakim.
lutfuna mazhar düşüp na-gah bir gün güldürür.
Bu meseldir”Tu’reful eşyâ-u min ezdâdiha
Pes ânun içün,kahrın evvel,lutfun sonra bildirir.

22-1-1995
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G İ R D A B

Zamanın birinde bir tilki varmış. Kıllımı kıllı.Tilki kıllı dediysem kılı çok demek
değil. Kılı kırk yarar cinsinden.Arkadaşı Duygusuz tilki , canım duygusuz dediysek
hiçbir şeyi duymaz demedik ya?
Bir de abileri durumunda olan Arslancık varmış. Amaaan,hakaret etmiş,bir iş
yapamaz olduğunu söylüyorum zannetmeyin! Tilkilere aldanır da,ondan...
Ormanlar Girdabı,Girdab;bir çukur içerisinde bitkin bir vaziyette sahibsiz fidan
ve filizlerin geliştiği,daha henüz ne idüğü açığa çıkmamış,kurumuş daha
kurulmamış,ağaçlar bozması bir yerin hazin adı...
Ağaçlar aralıklı,birbirinden uzak. Ağaçlara pek benzer tarafları da yok ya! Ne
ağaç denecek,ne odun denecek,ne de kalem denecek gibi durumları kalmamış.
Hayret,kurumamış,sökülmemiş,eğilmişmiş. Yaa yine de düşmemişler mübarekler,her
nedense? Pek sahiblenecek tarafları da yok. Acaba şimdiye kadar çok mu meyve
vermişler? Çok hizmetlere hizmet etmiş demi bu hale gelmişler? Söyleyende yok ya!
gerçi bununla beraber müşterileri de yok değil. Etraftan hatta biraz uzaklardan da olsa
yakıtını,zahmetini çıkaracağı kadar almak için çeşitli şekillerde de geliniyor. Bu gelişler
bazen garib sonuçlarla da neticeleniyor.

Böyle bir ormana arabalarıyla gelenler geldikleri taraftaki ağaçların sıklığından
içeriye giremiyeceklerini anlayınca;ya bazen dağı aşıb,diğer seyrek ağaçların bulunduğu
taraftan girmek veyahut da çar-na-çar gerisin geriye sessizce dönmek kalıyor.
Orman bu kadar mahzun dediysek,kimsesizde demedik ya! Devriye gibi gezib
korucularda var. Deynek kılınçları,yaprak kalkanları,ağız naraları bitkince de olsa var.
Oranın Abdalhan sakinleri ise pek ilgisizler. Sürülerinden de pek emin
olmadıkları halde çobanlık yapmadıkları gibi,İt-de talib olsa devredebilirler. Yakın
komşu köylerden Muştulhav bozmalarından bozuk,bozulmuş,boz bir bozboz –işi ney ki?
İşi olsa da nolur ki?-buna talib olur ve o güzelim sürüleri her gün tanınmayan meralara
götürür.
O otlaklarda dilediği şekilde otlatır. Oda kendi özel yetiştirdiği otlarla.
Hayvanlar hiç karşılaşmadıkları,şimdiye kadar hiç yemedikleri nanelerle şey yani
otlarla karşılaşırlar. Ancak mecbur bırakıldıkları durumlarla karşı karşıya kalan
hayvanlar,isteksizce de olsa yerler. Ancak yenileceklerinin hiç de farkında değildirler!
Başkalarına yem olmak üzere beslenmektedirler.
Gün be gün değişen hayvanlar,azar be azar eski ırklarından ve ırkdaşlarından
bir çok özellikleriyle ayrılmakta,kopukluk gösterib,uzaklaşmaktadırlar.
Pek yedikleri doyurmamakla beraber,sun’i gıda diyerek yedirilen bu gıdalarda
anormal gelişme gösterirler. Dışı seni yakar,içi beni yakar,kabilinden. Meğer Hormonlu
yiyeceklerle beslenmekte imişler. Ama ne hormon?
İleride ise kral haşmetinde tahtına kurulmuş,bahtını kaybetmiş,kuruntulu çoban
katılarak bu durumu seyrederken,bir yandan da katıla katıla gülmektedir.
Gülüşlerinde tam bir sinsilik görülmekte,bakışlarında derin düşünce ve bazı
hesabların yattığı anlaşılmaktaydı.
Sürü sahib köylüler geç de olsa bu değişikliğin farkına vardılar. Ancak iş işten
çoktan geçmiş,köprü çoktan geçilmişti. Atı alan Üsküdarı geçmişti.
Ağlamalar,sızlamalar,dize vurmalar fayda etmiyordu. Bu karmaşık yollarda düze
çıkılması gerekiyordu. Onun için hiç olmazsa baharda doğacak olan yavru ve
yavrucuklara sahib çıkılmalıydı,vakit geçmeden...Onlar kurtulmalıydı. Kurtulmasına
kurtulmalıydı da,nasıl? Zira ne mer’a var,ne çoban,ne de kuzucukları yetiştirecek
eleman... Bunlar yetmiyormuş gibi,sürülerinin etrafında dolanan azılı kurtlar? O
kurtlar nasıl atlatılıp,kuzucuklar onların ellerinden nasıl alınacaktı? Gel de bu
keşmekeşlikten kurtul?
Çobanın siyaseti,bunların tedbirsiz ve ilgisizliği malı çoktan elden çıkartmış,artık
herkes kendi başının çaresine bakıp,kendini kurtarma çabasına düşmüştü. Bu uğurda
her şey,her değer feda edilmişti. Artık değerlerde değerini yitirmiş,alıcı bulamaz
olmuştu.
Değerlere sahib olmakla tecrid edilip değersiz kılındığı yetmiyormuş gibi,bu
durum kendisiyle beraber yedi sülalesine ödettiriliyordu. Oda çektire çektire. Bu
uğurda yüz altmış üç adet idam sehbası bile hazırlanmıştı,bir öcü gibi..

Hött..Heeeee..Tamammmmıı.. Böylece her şey tamamdı veya öyle olacak ve
görünecekti...
Artık eşkıya dağdan inmiş,görevini daha rahat ve vicdani bir şekilde Adalet
köprüsü kullanarak,kurulacak o köprüden geçilecekti...
Kısaca ve kısa yoldan işler tamamlanıyor,suskunluk sağlanıyordu,ipin ucu
ellerinde olanlarca...
Bu hal tüm âfakı sarmıştı. Yer gibi gök dahi bu durumu şaşkınlıkla
seyrediyor,göz yaşlarıyla hıncını boşaltıp,teskin etmeye çalışıyor,ağlıyor,ağlıyordu.
Köylüler bu durumu görüşmek için bir araya gelemiyor,meselelerini
konuşamıyorlardı da. Çare olacaklar yok ediliyor,çaresini bulacak eserler imha
ediliyordu. Çaresizdiler. Çar-ı naçar... Her taraftan ümid kesik bir vaziyette idi.
Artık önlerine gelen,karşılarına çıkan her şeye bir çare gözüyle bakıyorlardı.
Aldanıyor,aldatılıyorlardı.
Çaresiz bırakılıyor,çaresizliği arttıracak çareler sunuluyordu. Kirli su doğrudan
sunulmuyor,sular kesilerek suya muhtaç insanlar kirli suları içmeye mecbur
bırakılıyordu.
Menfi cebhede olduğu gibi,müsbet cebhede de bir kuraldır ki;Zorlu
dönemler,zorlu insanlara gebedir. bir çare olarak herkes bu zorbalıklara karşı,zorlu bir
kurtarıcıyı dört gözle beklemekteydiler. Zulmün ve menfiliğin sıkletinde olacak bir
kurtarıcı. Zira ringdeki rakiblerde sıklet aranır.
Işıktan mahrum bırakılan bu insanlar,güneşin doğuşunu beklemekteydiler.
Güneşe hasret kalan bu insanlar,güneşi de unutur olmuşlardı. Her eline meşale alanın
etrafına toplanılıyor,arkasından gidiliyordu. Tam bir çaresizlik içerisinde idiler.
Yeter ki nesillerini tüketen,geçmişlerini karartıp,nurlarını söndürene karşı bir
nur verilsin. O nur isterse bir mum ışığı olsun. geçmişini bir nebze aydınlattığı
gibi,geleceğine de ışık tutsun.
Tek-tük etrafta ışıklar yanmaya başladı. Ancak bu azıcık ışıktan da rahatsız olan
Çobanın yetiştirdiği özel yarasalar buna tahammül edemediler. Üflediler,üflediler.
Söndürdük dediler. Nesillerini ve köklerini kestik dediler. Nura ait ne varsa yok ettiler
veya yok ettik zannettiler.
Sönük ışıklı olanlar sönmüş,bir kısmı içten içe kendi kendini yakarcasına,yiyip
bitirircesine devam ederken,yıldız timsal olanı bulutların arkasında ışığını yakmaya
devam etmiş,sönmeden ve söndürülmeden ve de söndürülemeden etrafını merkezden
muhite doğru aydınlatmıştır. İlk etapta önemsenmemiş,önü
bulutlanmış,üfürülmüş,üfürülmüş,bazen gizlenmiş,bazen açığa çıkmış ama yine de
bitmemiş. Üfürüldükçe parlamış...

Şımarık çoban tüm çiçeklerin köküne kezzab dökmüş,tüm sigortaları
attırmış,tüm nesilleri kısırlaştırmanın veya hariçten bozuk damızlık getirmenin
bozukluğu ile rahat ve emniyetli olan hayatını devam ettirmiştir.
Ancak kaderden revamıdır? Allah’ın adaletine sığar mı? Hem müsabakanın
gereğimidir ki;ringe rakibsiz çıkılsın? Veya bir tarafın her şeyi tam,diğer tarafın ise
hiçbir şeyi ve hususiyeti olmasın?
İşte bizim çoban rakibinden habersiz kırıb geçmekte,kesip biçmektedir.
Hayatının uzun müddeti böyle rakibsiz,ringde gurur içerisinde dolaşmakta iken
karşısına davetsiz çıkan beklemediği rakibin kendi foyasını meydana çıkarması telaşına
kapılır. Çünkü karşısındakini tanımıştır. Onun kendisini tanıdığı gibi...
Şimdiye kadar bayraklar elden ele dolaştırılmış,en son çobana teslim
edilmiş,tıpkı rakibininki gibi...
Bu yönüyle bu oyun son oyun,oynanacak,ortaya konulacak,kozlar da son koz
olacaktı. Bu yönüyle bu son oyun,oyunların sonunu belirleyecektir.
Neticeyi sezen çoban,rakibini hile dolaplarıyla mat etme yollarını arar. Tilkinin
kuzuya,kurdun koyuna bahanesi nevinden bahaneler uydurur. Sen niye benim suyumu
bulandırıyorsun? Oysa koyun ve kuzu derenin aşağı tarafındadırlar,tilki üst tarafta,su
nasıl bulansın ve bulandırılsın?
Senin yavrun,benim çocuğumu niye dövdü? Oysa kuzunun daha kendisi
yavru,yavrusu da nereden çıktı? Bir de biri kuzu yavrusu,diğeri ise tilki ve kurt
yavrusu? Şu tezada bakın!
Şeyyy. Yan gözle niye baktın...Yavrucak kuzu tilki değil ki kem gözle bakmış
olsun. bahane ya,her şey olur... Bin sene önce kuzunun dedesi onun dedesini dövmüş de
olabilir.
Hükümet gibi olan,ancak zorbalıklarla iş görüb,hiçbir iktidarı olmamakla
muktedir olmayan çoban,hileyle iş görür,işlerini hile ile yürütür. Tam bir
hilebaz,düzenbaz ve de hokkabaz...
Çobanın kurduğu fabrikanın çarkları devamlı zehir gibi zakkum üretir. Zıkkım
mı zıkkım. Yapısı öyle,yılan gibi. Suda içse zehir akıtmakta...
Öyle bir fabrika kurmalı ki;zehire panzehir,zakkuma mukabil cennet meyvesi
olsun. Her taraf bunlarla dolsun. Zakkumlar yok olsun. Yiyenler,yemek arzu edenler
solsun,her taraf yemiyenlerle dolsun. Yemeye de mani olunsun.
Fabrika kurulmuş,üretime geçmiştir. Nur üretmektedir. Ancak şimdilik tüketim
pek olmamaktadır. Zira ambargo bütün şiddetiyle uygulanmakta,nitekim hala da
devam etmektedir...
Havanın teneffüsü bile şarta bağlı. Bütün bu zorluklar içerisinde vücut
saksısında mahdut ve mâdud yani sayılı ve sınırlı çiçekler yetiştirilir. İstikbale sunulur.
Kışta gelenlerin baharda geleceklere sundukları ebed boyutlu hediye...

Gitmeyen kış götürülmeye,gelmeyen bahar bin bir meşakkatle getirilmeye
çalışılır.
Bir baharın gelmemesi için bütün vasıtalar kullanılmış,tüm engeller denenmiştir.
Ancak kainatın küçük bir örneği olan ve bütün mevsimleri,tabiattaki umum
kanunların bir nümunesi kendisinde bulunan, fedakar insanların fedakarlıklarından
mevsimler oluşturulmaya başlanır.
Bir yandan mevsimlerin gelmesi,bir yandan da mevsimlerin oluşturulmasıyla
uzun zamanlarda ancak elde edilebilecek neticeler kısa zamanda elde edilmeye çalışılır.
Artık devran tersine dönme meylini göstermiştir.
Çobanın yerine devrettiği yaverinin devride kapanışa doğru yol almış,istibdat
devri artık kendisini koruma çabalarına düşmüştür.
Nesli kesik olan Ebterler,yavaş yavaş neslini Kevser gibi nesillere çar-ı na-çar
devretme mecburiyetinde kalmış,çıkışın inişine doğru hızla tepe taklak,bir daha
kalkmamak üzere gümlemeye gitmekteydi.
Her çıkışın bir inişi,her doğuşun bir zevali hakikatı tahakkuk etmekteydi.
Devri zulüm gidişe,devri saadet gelişe başlamıştı. Artık becayiş yapmışlardı.
Çünki,artık zulüm çarşısında müşteri azalmış,malları satılmaz olmuştu. Kimse talib
olmuyordu. İflasın eşiğindeydiler. Şapka düşmüş,kel görünmüştü. perde açılmış,foya
meydana çıkmıştı. Kimin ne olduğu gün yüzü gibi anlaşılıyordu.
Artık eski duruma olan taleb,daha seri bir şekilde yeni ve gerçek saadete
yönelmiş,taleb arttıkça üretim fazlalaşmış,fazlalaşma oldukça,zulüm ve zulümat bir
daha dirilmemek ve kalkmamak üzere toprağa gömülmüştü.
Çoban ve âvanelerinin devri ve devranları ebediyyen bitmiş,nur ve nurun
temsilcilerinin devri bütün haşmetiyle başlamış ve görülmüştü. Çünkü güneş
doğmuş,bahar gelmişti.
Bütün güzellikler cennet suretinde tecelli edip görülürken,diğer yandan da bütün
çirkinlikler,bütün çıplaklığı ve çirkinliğiyle cehennem olarak ortaya çıkmıştı.
Ne mutlu cennet ve temsilcilerine...Binler nefrin ve nefret cehennem ve ehline...
Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil...
Akibet,netice ve sonuç;Takva ehli olan iyilerin ve ehli imanındır...
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DÜNYANIN HAFTALIK RAPORU

Her insanın bir proğramı vardır. Her şey bir proğram dahilinde
olursa,proğramlı ve sıhhatli olur.
Hayat bir proğram düzeni içerisinde akmaktadır. Bir su gibi... Ancak hayatın
akışını değiştiren,bir nakış gibi dokunuşunu bozan başıboş insan anarşist ! leri hariç.
Kader;her şeyin bir proğramı,plan ve projesidir.
Ancak iradesiyle hareket edip,insanlık binanın kurulmasında,iradesizlerin
müdahalesidir ki;memnuniyetsizlikleri gün yüzüne çıkarmakta..
Dünyanın şöyle bir proğramı içerisinde,insanın haftalık raporuna nazar gezdirip
bakacak olursak;
-Değil binlerce yılın raporunu sunmak,her bir insanın raporu başlı başına
asırların proğramını ihtiva etmektedir.
Ve işte haftalık rapordan kesitler;
Beş gün önce baba ve annenin yaratılmasıyla dünyaya gönderilen bu insanlar;bir
gurbet,gariplik ve yalnızlık içerisinde,hayatlarını devam ettirme çabası içerisine
girdiler. Düştüler,bazen düşürüldüler.
Daha kendisini toparlamadan ve de toparlayamadan yol ayrımına gelindi.
Ayrılıklar ve farklılıklar kendisini göstermeye başladı.
Artık her şey bundan sonra oluşmaya başladı. Zira kimisi çıkış ve yükselişi tercih
eder ve o yola giderken,kimisi de inişe doğru bir düşüş içerisine girdi.
Zamanla aradaki ara fazlasıyla aralanınca;karalamalar,yaralamalar ve birbirini
anlamamalar,baş ve boy göstermeye başladı.
Ve tâ olay çeşitli hadiseler içerisinde dördüncü güne kadar geldi,Cehalet Asrı...
Evet,cehalet asrı..adı üstünde. Tüm cahilliklerin rakipsiz,rakiplerini alt edip,kol
gezdiği devre..cehalet devri ve devresi...
Öyle ki;tüm saadetlerin cehalette arandığı,şerefin şerefsizlikle elde edilmeye
çalışıldığı dönem. Misal mi?
-Kızını diri diri gömmekte mutlu olan baba,aksi ise onun için mutsuzluk.
-Zenginler zenginliği başkasının malını talan etmekte ve gasbetmekte bulması.
-Zihinleri bulandırmaya ne hacet! Hayatı bulandıran her şey.

Ancak”Küfür devam eder,zulüm devam etmez.”hakikatınca,bu zulmün ilel- ebed
devam etmesi de mümkün olamazdı. Ve olmadı da...
Nitekim dünyanın üçüncü gününde;dünyanın ve asırların beklediği saadet,bir
güneş gibi,saadet asrı olarak doğdu.
Güneşi kim reddedebilirdi ki? Zira yarasa bile ona muhtaç!
Saadet güneşi,saadet asrında doğmuştu.
Asırların anlatıp bitiremediği ve bitiremiyeceği o asrı,yine ancak asırlar
anlatmaya devam edecektir.
Asırların merkezi ve özeti olan o asır,dünyanın kalbi mesabesinde atmaktadır.
O’nun durması,dünyanın durması demektir.
-Ve ikinci günde;yara yara gelen Selçuklu ve Osmanlının gündemi
oluşturmasıyla gerçekleşti. İslâmın şehamet ve celadetinin şahlandığı ve bayrağının
dalgalandığı dönemdir bu dönem...
İ’la-yı kelimetullahın tüm aleme nokta nokta yayıldığı,insanlığı İslâmın
kucakladığı bir dönem...
Her kemalin bir zevali,her zevalin de bir kemâli vardır.
-Ve nihayet birinci gün geldi ve çattı. Duraklama ve hasta
adam’ın,hastalandırma dönemleri.
İçten ve dıştan yapılanlarla hastalığı arttırma ve fitne kazanlarını kaynatmalar.
Bir yandan menfi,bir yandan da müsbet gelişmelerin olduğu dönem.
Tarih en güzel şahittir-sözünde de belirtildiği gibi;Geçmişten geleceğe tutulan
ışıklarla,tarih hakikatını isbat ve ifade edecektir.
Ve bu günden yarına;hangisini,nasıl ve ne şekilde alalım,tercih edelim
çırpınışları.. Acaba kimler kimlerin çocukları ki;onu istiyor ve seçiyor? Veya
seçmelidir? Takdir insanlığın tercihi... Proğram kaderin proğramı...
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BİR DÜNYA DÜŞÜNÜN !

Günah işlenmiyor... Günahsız bir dünya...
Günahlara gem vurulmuş,gemlenmiş...
Günahlar oralara,oralar günahlara yabancı...
Sanki her şey;cehennemdekilerle cennettekilerin birbirleriyle yer değiştirmeleri
kadar yabani ve yabancı...
Tüm güzellikler kemal noktada... Öyle ki; güzelliği bizatihi güzel,zıddıyla
güzelliğinin ve derecesinin bilinmesine gerek kalmaksızın güzel...
Orada kardeşlik var. Sevgi,insanlık,merhamet,hürmet,muhabbet gibi tüm her
kes için olan güzellikler hep bir arada,aynı sudan yana yana,kana kana içiyorlar...
Farklılıklar;zıtlıkların arasındaki farktan değil,güzelliklerin arasındaki farklılık
ve derecelerden kaynaklanmaktadır...
Gündüzü ne kadar sevebilirdim,gece olmasaydı?
Mazlumu ne kadar tanırdım,zalimsiz?
Yaşasın zalimler için cehennem...
Cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil...
Karışmış olarak gönderilen bu dünyadaki temyiz ve tefrik ameliyesinden sonra
birbirlerinden ayrılacak;bir tarafta cennet,öbür tarafta cehennem...
Temsilde hata olmaz ya... Mesela;300 kg-lık bir büyük ineğin net 50 kg-lık etinin
çıktığını,yenilen bu 50 kg-lık etin de vücutta net 10 kg-lık katkı sağladığını
düşündüğümüzde,büyük bir kısmının ayrıldığını,az bir kısmın öz olarak kaldığını
görürüz.
Yani;çoğu çöpe,azı hayata hayat olur. Onun gibi de;dünyaya gelenlerin çoğu
cehennem çöplüğüne,azı cennete layık hale gelir...
Madde asıl olmayıp,mana asıldır.
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ADIYAMANA MI ?

Düşünmüyorum reis olmayı! Çünki,bana da sorarlar; hâla sende mi
oydasın,oyundasın?
Adıyamanı kurtarma yolundasın? Aldın mı bari bir karış yol?
İstersen her kese sor? Bu sorumluluk isteyen bir yol.
Başı-ortası,sonu da zor. Adaylıkda adaylar bol.
Beşi sağ,üçü sol...
Adeta olmuş atlama taşı.
Kiminin göz yaşı,kiminin aşı.
Her kesin değil,ehlinin savaşı.
Dursun Çavuş-da adaydı,emekli PTT memuru. Belki hataydı,ancak o
harcadı,harcandı. Başkaları gibi harcatıp,harcattırmadı!
Yüzlerde bir tebessüm bıraktı.O tebessüm bile bir başarıydı.
Düşündüm de;hadi oldum! Devrem doldu..geride ne bıraktım..bir ilerleme var
mı? Önceki Adıyaman ile,şimdiki arasında ne kadar ve ne derece bir fark var?
Beni korkutan yapmayacağım veya yapamıyacağım değil,yapılmayan ve
yaptırılmayanlardır!
Az gitti,uz gitti,dere tepe düz gitti,bir de baktı ki;bir arpa boyu yol gitti.
Hey gidi günler! Efendim! Israrla okuyucularımın tekliflerimi sorması üzerine
bazı tavsiyelerde bulunmayı,bir vatandaş görevi addetmekteyim kendime;
Evvela,çeşitli zamanlarda kısa aralıklarla,Adıyaman milletvekillerini
toplar,ortak noktalarda birleşerek hizmetlerini hızlandırmalarını
söyleyerek,tekliflerinizi teklif ederdim. Bunun içinde Adıyaman-ın değişik yerlerine –
teklif kutuları- koydururdum. teklifleri değerlendirir,işleri hızlandırırdım.
Yazın tozuna,kışın çamuruna bir an önce son vermeye çalışır,adeta seferber
olurdum. Muhtelif yerlere yeşillikler ve parklarla vitrini güzelleştirirdim.
İş adamlarıyla toplantı yapar,iş sahalarının ve fabrikaların kurulması için her
türlü kolaylaştırıcı yolları açar,onları buraya celbe çalışırdım.
Bunlardan;Kombassan,Yimpaş,vs. dev şirketlere cazibeli davetiyeler ile cezbini sağlar,iç
bünyede de şirketleşmeyi sağlayıcı faaliyetleri teşvik ederdim.

Okullarla diyalog kurar,özel sektörde kreş,ilköğretim kurumların kurumuna
destek olurdum. Eğitimi arttırıcı mahiyette kütüphane,çayhane,Osmanlı dönemindeki –
Çınar altı-sohbetlerini revizyondan geçirip,daha kapsamlı hale getirerek
kitap,dergi,gazete,video,konferans,açık oturum gibi fikir ve eğitim alanında yeni
kapıların açılmasına sebeb olurdum.
Her yıl birinci-ikinci ve üçüncü olan öğrencileri bedava üniversite de okutarak
başarının artmasına katkıda bulunurdum.
Hele dur! Yaparım,yaparım,diyorsun,ancak demekle olmuyor,dersen,ben de
derim;Madem yapmıyacaktım,niçin söz verdim!Vermekteyim!Bu koltukta
oturmaktayım!
30-08-1998
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ANARŞİ

Her nevi anarşi;evvela kişinin içinde başlar. Daha sonra içteki anlaşmazlıkların
artması sonucu dışa yansır.
Eğitim anarşisi,emniyet anarşisi gibi ki;cehaletin ve güvensizliğin insanın
içerisinde hükmetmesiyle patlak verir ve dış da kavga şeklinde tezahür eder.
Sağlık anarşisi ki;evvela iç deki dengesizlik ve bunun belirli boyutlara gelmesiyle
ortaya çıkan aksaklıklar,hastalıklar şeklinde tezahür eder.
Her birerlerinin sağlıklı,sağlık ekiblerinin çağrılıp tedavi edilmesiyle meseleler
halledilmiş,problemler çözülmüş olur.
Kin ve nefret köksüz,sevgi ve saygı köklü olmasıyla beraber,kalbte yer ettikleri
nisbette dışa da öylece yansımış olur.
Toprağa ekilip sulanarak,toprağın altından toprağın üstüne doğru gelişen tohum
ve çekirdekler;fıtratlarını,tinet ve karakterlerini ortaya koymuş olur.
Öyle de,insan içerisindeki ekilip ve de yeşermesi için sulandırılan iyilik ve
kötülük,yükseliş ve alçalış tohumları da insanın karakterini,kabiliyet,tinet ve seviyesini
ortaya koymuş..çıkan ne ise,o olarak tezahür etmiş olur.

Kendisini bilemeyen ve bulamayan,başkasını nasıl bilsin? Başkasında kendisini
nasıl bulabilsin?
Anarşi boşluktan doğar. İnsan boşluğu kabul etmez. Boş insan hoş insan değildir.
O insan dolacak..ya o doldurduklarıyla kendisini bulabilecek,kimliğini
kazanacak,değerlerle değerli olacak..bu durumda da emniyetli ve teminatlı bir insan
olarak kalacaktır. Veya kendisini boşluktan boşluğa yuvarlayarak,hayatını ve hayatının
sermayesini tüketmiş olacaktır.
Kendisiyle anlaşamayan,başkasıyla anlaşamaz.
İslâmiyet fıtrat dinidir.
İnsanın kendisini bileceği,bulacağı bir şablondur. Kendisiyle,toplumla,her şeyle
barıştığı,anarşinin tard edildiği esastır,hakikattır.
Fıtrat,fıtrata zıt olanı reddeder.
Bir ara yaygındı. Her çocuğun hemen hemen ağzında sakız olmuştu.
“Kâinatın hâkimi He Man”
Müdür muavini arkadaş bundan rahatsız olmuş,bana söylemişti. Bende kendi
sınıfım olan 7-C sınıfına girmekteydim.
Sınıfa girdim ve kainatın hakimi kim,diyerek sırtımı çocuklara taraf döndüm.
herkes hep bir ağızdan Allah, dedi. Ancak cılız bir ses He Man,dedi.
Aradığımı bulmuş,bu vesile ile bir şeyler anlatacaktım. Sesin geldiği tarafa
döndüğümde kızarmış bir yüzle karşılaştım. Yine de gülerek kimin söylediğini sordum.
Cevab gelmedi. Birkaç kere daha sorup,bir şey yapmayacağımı ısrarla belirttikten sonra
bir öğrenci mahcub bir şekilde kalkarak,özür diledi,istemeden yaptığını ifade etti.
Her ne kadar –He Man-sözü yaygın ve salgında olsa,fıtratın dediği Allah gibi
köklü,içten ve samimi değildir.
İslâmiyet;içteki ve dıştaki emniyetin teminatıdır.
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HASTALIĞIMIZ; CEHALET – FAKİRLİK VE İHTİLAFTIR.

Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin bu son asırdaki
mağduriyetinin,mazlumiyetinin ve de dağınıklığının gerçek sebebi üç illettir: Bunlar;
Birincisi;Cehalet. İlacı,marifet.
İkincisi;Zaruret yani fakirlik. İlacı, san’at.
Üçüncüsü;İhtilaftır. İlacı,ittifaktır.
Cahil insan her zaman ve zeminde kolayca kandırılmaya müsait kişidir. Bilgililer
ve hilebazlar onların cehaletlerinden istifadeyle her istediklerini ve düşündüklerini
yaptırırlar.
Bu ise ancak irfan ,marifet ve bilgi ile ortadan kaldırılabilir. Böylece birkaç bilen
ve düşünenin yerini milyonlar almış olur.
Fakru zaruret içerisinde bulunan insanlar her zaman için zengin olanlara –
dolaylı-dolaysız- el açma durumu ile karşı karşıya kalırlar.
Fert açısından böyle olduğu gibi,devlet açısından da zengin devletler sürekli fakir
devletleri kendi boyundurukları altında bulundurup,kendi menfaatları çerçevesinde
kullanırlar.
Bediüzzaman’ın ifadesiyle:”Bu zamanda İslâmın terakkisi ,maddeten terakkiye
mütevakkıftır.”
Bu zamanımızda İslâmın ve müslümanların yükselişi,onların maddi açıdan da
yükselmesi ile mümkündür.
Azınlık olan Yahudileri dünya çapında üstün kılan ne onların faziletleri,ne de
mükemmellikleri değil,madden üstün olmalarıdır ki;onlara kendi borazanlarını
öttürürken,başkalarına da onu dinlettirmektedirler.
-İhtilaf ve ayrılık müslümanlar arasında bir kopukluğa ve dağınıklığa neden
olmakta,bir araya gelip de bir güç ve kuvvet elde etmelerini engellemiş olmaktadır.
Bu gün dünyada olan bir buçuk milyarlık bir İslam alemi,bir buçuk milyon bir
güce dahi sahip değillerse,elbette bu onların ayrılıklarından ve birbirlerinden kopuk
oluşlarındandır.
Bu konuda ırkçılık büyük bir rol oynamaktadır.
Hakiki güç ve kuvvet ittifakta,birlik ve beraberliktedir. Çünki birlik ve
beraberlikten güç ve kuvvet doğar. İzzetle yaşanır. İhtilaftan ise,zillet doğar.

Buhari ve Müslim’de rivayet edilen bir Hadis-i Kudsi’de:” Ya Muhammed!
Ümmetinden iki şeyi kaldırdım. Biri: Önceki ümmetlere verdiğim belayı onlardan
kaldırdım.
Diğeri;Ümmetini düşmanın kılıncıyla zillete mahkum etmem. Ancak ihtilaf
ettiklerinde,düşmanın eliyle onları zillete mahkum ederim,devam ettikleri sürece...
İhtilafları kalktığında,zilleti de onlardan kaldırırım.”
Hatta peygamberimiz Cenâb-ı Haktan bunu da kaldırmasını istediğinde
Rabbimiz;buna rıza göstermemiş,kabul etmemiştir.
Bilinmelidir ki;hastalığın tedavisi,teşhisi ile mümkündür.

17-12-1994
MEHMET ÖZÇELİK

G A F L E T

Âyette:”Kendi kendine yalvararak ve ürpererek,yüksek olmayan bir sesle sabah
akşam Rabbini an. Gafillerden olma.”204
Gaflet,bulut anlamına olup,kalbin üstünü örterek bulutlamasından bu ad
verilmiştir.
Bir kâfir için küfrü ne ise,bir mü’min için de gaflet ve sefaheti odur. O derece
mü’mine zarar verir.
Demiri eritmede pasın rolü ne ise,iman için de günah ve gafletin rolü öyledir.
Zira;”Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk
imha edilmezse,kurt değil,belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor.”205 O
günah,büyük bir canavar olup,sahibini yutar. Dünya ve ahiretini mahveder.

204 A’raf.205.
205 Lem’alar (Osmanlıca)B.Said Nursi.sh.14.

Gafleti izale edecek olan Allah’ı zikir,onu hatırlama ve anmadır. Tersi
yönüyle,gafleti besleyen Allah’ı unutmadır.
Âyette:”Allah kimin gönlünü İslâma açmışsa o,Rabbinden bir nur üzerinde değil
midir? Allah’ı anmak hususunda kalbleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar
apaçık bir sapıklık içindedirler.”206
“Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa,yanından ayrılmayan bir şeytanı
musallat ederiz.”207
Hadisde de:”Şurası muhakkak ki,bazen kalbime gaflet çöker. Ancak ben Allah’a
günde yüz sefer istiğfar eder.(affımı dilerim.)”208
İstiğfar günahı gerektirir. Bu vesile ile gaflete yardım eden en büyük amil
gaflettir. Bediüzzamanın ifadesiyle:”Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta
nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.”209
Peygamberimizin istiğfarı;devamlı terakki ve yükselişi ifade manasında
denilmiştir. Yani onun iki gününün eşit olmayıp,ibadet ve taatte bir sonraki
gününün,bir önceki gününden daha üstün oluşundan ileri gelir.
Kadı Iyaz ve İbnul Esir bunu şöyle anlatır:”(örtüden)maksad;Rasulullahın şe’ni
olan mütemadi zikrine giren fasılalardır. Her hangi bir iş sebebiyle,bu zikrine fasıla
girdi mi,bunu bir günah addeder,arkadan istiğfarda bulunurdu.”der.
Bu bir nevi ibadet,tazim ve şükür anlamınadır istiğfar. Ve”Tıpkı göz kapağı
gibi”Göze gelen çöpü atmak üzere onu bir an için kapar. Bu,zahirde görmeyi engellerse
de,hakikatta görmeye kemal getirir.” 210
Yaz zamanı gaflet zamanıdır. Sefâhetin ve fuhşun kol gezdiği bir andır.
Günahların insana fazlaca hücum ettiği vakitlerdir. Yaz zamanı adeta cennet
kapılarının kapanıp,cehennem kapılarının açıldığı aylardır.
Sakınıla... Korunula... Kaçınıla...
Gerek sefâhet ve kötülüklere ve günahlara karşı en önemli tesirlerden birisi de
Kur’an-ın okunması,öğrenilmesi ve anlaşılmasıdır. onu anlatan hakikatların
dinlenilmesidir.
Kur’an kalblere gıda ve saykaldır.
206 Zümer.22.
207 Zuhruf.36.
208 K.S.7/123.
209 Lem’alar.age.sh.14.
210 K.S.7/124.

Ölümde gafleti izale eder. Ölümü düşünmek,ölümü anmak...
Ölüm var ölüm,ölünde görün...
Ölümü gören ve bilen bir insan;günahlara ne derece rahatlıkla girebilir?
İçtima-i hayatın her olumsuzluğu gaflete yardım eder,kasavet bulutlarını arttırır.
Allah kâfirleri gafletle ve “yüz çevirici” olarak vasfetmiştir.211
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Akli dengeyi bozan alkol,insanın ruhen çökmesine sebeb olmakta,gençliği ve
nesilleri tehdit edip bitirmekte olan büyük bir illettir.
Hadiste de belirtildiği gibi:”İçki tüm kötülüklerin anasıdır.” buyurulmakla,tüm
menfiliklerin kaynağını oluşturmakta,fert ve toplumların madden ve manen çökmesine
sebeb teşkil etmektedir.
Akıl ve ruh hastalıkları da buradan kaynaklanmaktadır.”Batıl şeyleri iyice
tasvir,safi zihinleri idlâldir.”hakikatınca,sağlıklı bir eğitimle ve daha zihinleri
bozulmamış saf gençlerin çeşitli yol ve yöntemlerle zihinlerinin bulandırılmaması
gerekmektedir.
Bugün gençliği,özellikle lise ve üniversite öğrencilerini,okulların
yakınlarında,açılması bazı şartlara bağlı olmasına rağmen açılan bazı kafeteryalar
büyük çapta gençliği içki ve uyuşturucu bataklığına çekmektedir. gayet dikkat! Binler
dikkat! Milyonlar dikkat! gerek...

211Enbiya.1.

Gençliği tehdit eden alkol yollarından birisi de;”Alkolsüz bira” kandırmacası ve
avlamacasıdır. Oysa,”Alkolsüz denilen birada en az % 2 ila 4 arasında alkol
bulunmaktadır. Bu bira dahi uzmanlara göre alkollü içkidir.
Hadiste:”Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır.” Gerçeği de buna ışık
tutmaktadır.
T. Yeşilay Cemiyeti G. B. S. Kaptanağası:”Alkolsüz bira” safsatası konusunda
bakınız ne der:”Bira % 7-15 oranında alkol ihtiva eden alkollü bir içkidir. Bütün
dünyada,diğer alkollü içkilerde olduğu gibi bira reklamlarına da yasaklar getirilmiştir.
Gerek biracı atakları,gerek medyanın yaptıkları,anayasamızın (Md.58) ve birayı alkollü
içki sayan 3025 nolu bira kanununa (Md.19) kesinlikle aykırıdır. 3023 nolu kanunun 19.
maddesinin son parağrafı gayet açıktır:”İspirto ile bira ve şarap dahil,her çeşit ispirtolu
içkinin,radyo,televizyon ve devlete aid her türlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla
reklamının yapılması yasaktır.”
Ülkemizde 1994 yılında içki tüketimi 900 milyon litreye ulaşmakta,fert başına 15
litre düşmekte,4 milyon alkolikle beraber,toplam 17 milyon insanımızın alkol aldığı da
hatırlatılmaktadır.
Ve yine:”Ülkemizde işlenen genel suçların % 66-sı,cinayetlerin %-85_i,eşini
dövme olaylarının % 70’i,trafik kazalarının % 61’i,şiddet olaylarının % 50’si,ırza
tecavüzlerin % 50’si, akıl hastalıklarının % 50-60’ı alkol yüzünden meydana
gelmektedir. Aramızdaki 7.5 milyon özürlünün en az 6 milyonundan alkol
sorumludur.”212 denilmektedir.
Alkol;sadece insanı yeyip bitirmekle kalmamakta,aynı zamanda insanın yediğini
de yemekte,tesirini ortadan kaldırmaktadır.
Ve yine;”krolinski Enstitüsü,kaza ve alkol arasındaki ilişkiyi araştırmasında
çıkan sonuç da:”Kanında 1 gram alkol olanın,olmayana nazaran 6 misli,1.5 gram olanın
24 misli ve 2 gram bulunanın ise 60 misli daha fazla kaza yapma riskinin olduğu
belirtil”mektedir.
Ve yine ülkemizin alkol tüketiminde dünya üçüncüsü oluşu,işin vahametinin
büyüklüğünü göstermektedir.
Batı ve bunlar içerisinde Almanya alkole çeşitli tedbir alma yoluna
giderken,memleketimizin bu konudaki ihmali,düşünülmesi gereken elzem bir
durumdur.
Bütün sektörler içerisinde sadece Elazığ’da şarap fabrikasının yenilenmesi için,
1995 yılında yapılan 442 milyar213 liralık en büyük harcama diğer sektörlere veya
çocukların eğitimine,gençlerin korunmasına harcanmış olsaydı anarşi gibi manevi
boşluklar kalkar,yerini ileriye dönük maddi manevi üstünlükler alırdı.

212 Zaman gaz.12-8-1995,4-3-1996.
213 Agg.25-1-1996,1-4-1995.

Toplumu ve nesilleri zehirlendiren böyle bir zehire karşı en önemli
tedbirimiz;toplum olarak inanç,iman ve itikatta sağlam bir zemine oturmamız ve
oturtulmamız ile mümkün olabilir. Kalbe yerleşen köklü bir imanla ancak bu mesele
çözülebilir.
Caydırıcı bir gücün akıl ve kalbde yerleşmesi gerekmektedir. Manen boş olan bir
insan tatmin yolu arayacaktır. Manen,ilahi esaslarla,dinin emir ve yasaklarıyla tatmin
olmayan bir insan,ister istemez alkol gibi çeşitli menfi,gayrı meşru yollarla kendini
tatmine çalışacak,netice de dünyasını da,ahiretini de berbad edecek. Batan kendi
gemisiyle beraber bir çoklarını da batıracaktır.
Hz. Ali der:”Bir kuyuya bir katre (damla) hamr yani içki düşse,sonra oraya bir
minare yapılsa o minareden ezan okumazdım. Bir katre içki bir denize düşse sonra da o
deniz kuruyup yerinde otlar bitse orada hayvan otlatmazdım.”
-Abdullah bin Ömer:”Bir parmağımı içkiye sokmuş olsam o parmak bende
kalmazdı. Keser atardım.”der.
“Ey kendini medeni,aydın.. kabul eden insan;sen hala eski çağ insanları gibi bu
melaneti işlemeye devam edecek misin? O zaman seninle eski insanlar arasındaki fark
nerede kalır?”214
Hadiste:”İçki içenler bizim meclisimize gelmesinler.”buyurulmaktadır.
Tarık el-Cûfi-den rivayet edildiği üzere Peygamberimiz:”Müşârun ileyh şarab
hakkında Hz. Peygambere sormuş,oda bunu yasaklamıştı. Yahut şarap yapmasını
kötülemişti. Bunu üzerine Tarık:Ya Rasulallah,ben bunu ilaç olmak üzere
yapıyorum,demiş. Peygamber de(SAM),şarap asla ilaç olmaz. O hastalıktan başka bir
şey değildir.”215
Meşhur Alman Tabibi Koch der ki:”İçkinin mahiyetini anlamak isteyenler
bunlarda beşer için ne gibi faideler bulunabileceğini yahut tedavi maksadı ile içilecek
miktarının neden ibaret olacağını veya içindeki alkolün yüzde kaç olması lazım geldiğini
sormasınlar. Gerek fertleri,gerek cemiyetleri itibari ile bütün insaniyete karşı alkolün
ifa ettiği çeşitli cinayetlere dair ilimden fetva istesinler.”216
Haramın devası ve onun tedavisi hususunda Hadis-de:”Allah taala hazretleri
hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi
olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.”(Ebu Davud)

214 Alkol ve Sigara. K. Durdu. sh.16.
215 Age.sh.44, Tac Tercemesi. 3 / 265 ve Müslim. Ebu Davud,Tirmizi.
216 Alkol ve Sigara.age.sh.49,İslamda Helal ve Haram. Yusuf el-Kardavi.sh.144,Hukuk-u Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu. Ö. N. Bilmen 3 / 259,İslam Tarihi.A. Köksal. 4 / 105,Zafer
derg.Mart.1986.sh.16,Mart.1988,Nisan.1988.sh.34,1990.sh.12,Sur dergisi.Kasım.1992.Sh.52,Sigara konusu
için de aynı dergilere bakılabilir.

Bu hadisten çıkarılan hüküm gereğince;” içkinin ve içkiyle tedavinin,hiçbir
suretle faydasına ve devasına ve onunla yapılacak tedavisine cevaz
verilmemektedir.”217
İçki mutlak necistir. Neticede:”Hanefi mezhebine göre de:”Helal ve temiz
olmayan şeylerle tedavide bulunmak esas itibariyle caiz değildir.”218
Hadislerde şarab hakkında:”Her kötülüğün anahtarı”,”Ve açtığı zarar
itibariyle,”Anası”219,Mübtelâsı olan bir kimse için ise:”Puta tapan gibi”ve “Cennete
giremeyeceği”belirtilir.
Yine:”Ümmetimden bir zümre,şaraba bir başka ad takarak onu içmedikçe
geceler ve gündüzler tükenmeyecek(Kıyamet gelmeyecek)
Bunda ölçü:”Sarhoş edici “olmasıdır.220 Öyle ki;”Çoğu sarhoş eden şeyin azı da
haramdır.”hadsiyle de teyid edilmektedir.221
Peygamberimize,Mi’raca çıktığında,Melek tarafından da “Azdırıcı”222 olduğu
ifade edilen içki; Kur’an-da şiddetle yasaklanmış olup,223 sadece günah ve ahiret
yönüyle zararı söz konusu olmayıp224,dünya yönüyle de zararı kesindir.225 Ve Tedrici
olarak yasaklanmıştır.226
Bu içki yasağını Kitab-ı Mukaddes de de görürüz. Şer’i yani hukuki hususların
zikredildiği (Tevrat-da) Levililer 227 bölümünde,10 ve 11. ayette (ifade de):”Ve Rab
Haruna söyleyip dedi:”... şarap ve içki içmeyin;nesillerinizce ebedi kanun olacak,fa
ki,mukaddesle bayağı şeyi,ve murdarla tâhiri birbirinden ayırt edesiniz.”228
217 Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 11 / 256.
218 Age. 11 / 257.
219 Age. 8 / 160 ve 15 / 181.
220 Age. 8 / 154, Tac Terc.age. 3 / 270,Alkol ve Sigara.age. sh.125.
221 Kütüb-ü Sitte.age. 17 / 431-433, 8 / 152, Tac Terc.age. 3 / 270.
222 K. Sitte. 8 / 156.
223 Maide.90-93.
224 Bakara.219.
225 Bakara.219.
226 Nahl.67,Nisa.43.
227 Bak Dinler Tarihi. E. Saraçoğlu. sh. 98.
228 Kitab-ı Mukaddes. Levililer. 10 / 107,Hakimler. 13 / 242,bab.4,7,14,ayrıca bak. Kütüb-ü Sitte.8 / 157
(Dipnot).

İslâm dini;Din,Nefis,Nesil,Malı ve Aklı muhafazayı hedeflerken;aklın
muhafazasını engelleyen içkiyi yasaklamak üzere kullanana Ta’zir cezası verir.
Yani;Te’dib ve Tecziye için şer’i olarak ceza tayin ve takdir edilir.229
Kullanmada ısrar gibi durumlardan dolayı da –bu cezalar değişik şekillerdeuygulanır..230
Hamrın tarifini yapıp,onunla şiddetle mücadele eden İslamiyet,müeyyedeler ile
de tedbirini almıştır.231
Evet,dinen hür ve akil olup kendi arzusuyla sarhoş olan erkek veya kadına 80
değnek,köleye de yarısı olan 40 değnek vurulur.232
Israrında ise;öldürme cezasına kadar gidilir.233
Hadiste içkinin;”İmanı götüreceği”,”İçki içenin kırk gün ibadetinin kabul
olmayacağı,tevbe etmeden ölmesi halinde kafir olarak öleceği”,”İçki sebebiyle bir kere
namazını kaçıranın,sanki dünya ve dünyada mevcut olan şeyler kadar malını kaybetmiş
gibi zarara uğrar.” Ve insanın ve insanlığın helâket,felaket ve kıyametinin kopmasına
alamet olduğu ifade edilir.234
Toplumları yıkmanın ve onlara hakim olmanın en müessir yolu böyle bir afetin
onlar içerisinde yaygınlaşmasından ve salgınlaşmasından geçer.
Kafası ve kafaları uyuşmuş ve uyuşturulmuş olanlar,ne toplumları nede fertleri
uyandırıp,faydalı yöntemlerde bulunamazlar.
-İnsanlar alkolü bitiremezler-,bir zevk de elde edemezler. Ancak alkol;insanları
ve insanların zevklerini bitirir,bununla da bitmez;madde ve manayı,dünya ve
ahiretlerini,nesilleri ve bir çok eserleri bitirir,bir daha yeşermemek üzere kökünü,aslını
ve esasını kurutur.
Hiçbir kimse dememiştir ve de diyemez ki;-Ben bunca yıldır içiyorum,şu kadar
kar ve faydasını gördüm. Ama aksi yani zararı konusunda çok işitilmektedir.

229 Bak. Kütüb-ü Sitte. 8 / 158-159, 6 / 279-280.
230 Age. 6 / 284.
231 Age. 8 / 161-173, 6 / 279,290.
232 I. F. Kamusu.age. 3 / 14,252-256, Alkol ve Sigara.age. 95-106.
233 K. Sitte. 6 / 284.
234 Age. 8 / 169.

İçkinin açtığı zararların çokluğu konusunda bir çok eser yazılmış235,ve de
söylenmiş olmasına rağmen,toplum ve fertleri kasıp kavurmaya devam etmesi;sinek ve
mikropları üreten bataklığın devamı ve içkili kimselerin fert ve topluma verdikleri
zararların karşılığında caydırıcı bir cezanın verilmeyişiyle beraber,toplumun manevi
boşluğunun kapanmayıp,sürekli açıklığının devam etmesinden kaynaklanmaktadır.
İnsanların helak olup,kıyamet alametlerinden olarak addedilen içki kullanımı ve
onu helal addetme konusunda Hadiste:”Ümmetimden bir
grup,”Yeme,içme,mâlâyâniyat ve eğlence ile geceyi geçirir. Sonra maymunlar ve
hınzırlar olarak sabaha ulaşır. Onlardan bir mahalleye bir rüzgar estirilirde bu
rüzgar,içkileri helal addetmeleri,çalgılar kullanıp şarkıcı kızlar tutmaları sebebiyle
öncekilerin helak oldukları gibi,bunları da helak eder.”236
Netice olarak Hadiste özetle:Namaz kılıp,oruç tutup ve hac ettikleri halde:”Ahir
zamanda benim ümmetimden bir kavim maymun ve hınzır suretine tebeddül
ederler.”buyurularak,sebebini de:
“Onlar oyunları irtikâb eder ve şarapları içerler. Oyun ve şarab üzerine yatarlar.
Sabahtan maymun ve hınzır olarak kalkarlar.”237
Kendisi haram olanın,satımı da haramdır. Açtığı büyük yara ve zarardan dolayı
Hadis-te:”Kim içki satarsa,hınzır kasaplığı da yapsın.”238 buyurulur.
İçkinin yasaklanmasından önceki (kumarın da) durumu hakkında ise
Peygamberimiz:”Bunlar Allah’ın diğer hükümlerini yaptılarsa ve Allah’ın hükümlerine
mutabık ise,Allah’tan korkuyorlarsa bu yasaktan önce öldükleri için Allah’ın (CC)
rahmetini hak etmişlerdir.”buyururlar.239
Hadiste:”Üzümden içki olur,buğdaydan içki olur. Arpadan içki olur. Hülasa sizi
sarhoş eden her şeyden men ederim.”(Ebu Davud) buyurulur.
İçki konusunda şunlar söylenmiştir:
“İçkiyi müdafaa edenler olur,ama içki onları asla müdafaa etmez.”
“İçki bir milleti mahveden şeytandır.”
“İçkinin barındığı bir ülkede ahlak ve utançtan bahsedilmez.”
“İnsan vücuduna içkiyi koymak,makine yağlarına kum koymaya benzer.”
235 Age. 6 / 291-294, Zaman gaz.3-3-1992.
236 Age. 12 / 325.
237 Mülteka Tercemesi. M. Vehbi. 4 / 173. No. 1395,Alkol ve Sigara.age. 90.
238 K. Sitte. 3 / 28-29.
239 Mülteka Terc.age.4 / 203,Alkol ve Sigara.age.67.

Evet,toplumu madden bitirmekle kalmaz,manen de yitirir,sonra da bitirir.
Yeşilay’ın ifadesiyle:”Türk çocuğu aldanma. Bira,likor ve benzeri içkiler
alkolizmin masum! zannedilen kanlı oltasıdır.”
N. Şahiner,(Mart 1920 Cuma günü Yeşilay’ın kuruluşu ile alakalı olarak Dr.
Fahrettin Kerim Gökay’ın notlarından şunları aktarır)240:” 5-Mart –1920 tarihlerinde
İstanbul mütarekenin acı günlerini yaşıyor. Avrupadan fıçılarla getirilen alkollü içkiler
İstanbulun hem ciğerini ve hem de beynini yakıyordu.
Mübarek Cuma namazında Allah’a açılan niyaz ellerinden sonra,din ve ilim
ehli,vatan-perverler Şeyhulislâm Haydari-zade İbrahim Efendinin fahri reisliği altında
toplanmışlardı. Bu toplantıda bulunan münevverleri şöyle sayabiliriz:
Şeyhulislâm Haydarizâde İbrahim Efendi,Dâr-ul Hikmetil İslâmiye azasından
Bediüzzaman Said Efendi,Dr. Tevfik Rüşdü Aras, Hakkı Tarık Us,Hamdullah Suphi
Tanrıöver,Dr Emin Paşa,Velid Ebuzziya,Eşref Edip,Miralay Arif,Muallim Hasan
Kadim,Servet Yesâri,Kimyager Nuri Rafet, Salih Kerâmet Nigâr,Müderris Mustafa
Şekip,Dr. Süheyl Ünver ve bir tıb talebesi olarak,toplantıda kâtiblik yapan Fahrettin
Kerim Gökay.
“6-Mart-1920 tarihli Vakit gazetesinin birinci sahifesinde üç sütun
üzerinden;”Hilâl-i Ahdarın temelleri kuruldu.”şeklinde bu cemiyetin teşekkülü tafsilatlı
bir şekilde haber veriliyordu.
Dr. F. Kerim bir yazısında Yeşilay’ın ilk kuruluş günlerini şöyle
anlatmaktadır:”Mütarekenin kara günlerinin puslu semasında doğan Yeşilay,tam bedir
haline gelmek üzere iken 16-Mart’ta İstanbulun fiili işgali altında husufa (ay tutulması)
uğradı. Bütün toplantılar durduruldu. İşgal polisinden izin almak zorluğu karşısında bir
toplantı tehir edildi. Nisan-1920 toplantısını İstanbul polis müdürlüğünden alınan
müsaade ile Dr. Mazhar Osman’ın muayenehanesinde yaptık.”
Dr. F. Kerim ve Dr. İ. Zati beylerin müştereken hazırladıkları yeşil hilal
neşriyatından, Yeşil hilal ne yaptı ve ne yapacak?İçki düşmanlığı ve meyvelerimiz isimli
1932’de neşredilen bir kitapta mezkur hususlarda şu bilgiler verilmektedir:
“On seneden beri bilfiil umumi katipliğini yaptığım ve tesis tarihinden beri içinde
çalıştığım bu mefkure cemiyeti milli hayatımızın acı günlerinde kurulmuştur. 1920
senesinde memleketin istiklali çiğnenmiş,siyasi varlığımız ile beraber manevi
şahsiyetimiz ve neslimiz dahi istila orduları tarafından tehlikeye sokulmuştu. Dış
ülkelerden memleketimize sokulan alkoller nesillerin beynini zehirliyordu.
Sokakları saran sarsak sarhoşlar namus ve iffet erbabının rahatça gezmesine
müsaade etmiyordu. İşte böyle bir hengamede hali ve yarını düşünen memleket evlatları
Hilâl-i Ahdar-ı kurmuşlardı.”241

240 Zaman gaz.3-3-1992.
241 Agg.3.3.1992.

“Şeriatta ahkam var. Tabiblerin beyan ettiği hikmettir.”diyen
Bediüzzaman,içkinin zararlarını duyurma konusunda da en ziyade matbuat meselesine
ehemmiyet verelim.”der.
Toplantıda alınan kararlarda özetle:-”Yirmi yaşından küçük olanlara içki
satılmaması için dahiliye nezaretine yapılan müracaat.
-Meyhanelerin kapatılması için Dahiliye nezaretine yapılan müracaat.
-Mahalle aralarında bakkallarda içki bulundurulmaması için yapılan çalışmalar.
-Reis;gayrı müslimlerin on beş yaşından aşağı çocuklarına da satış yasaktır.
Bediüzzaman Said Efendi:Bunlara dahil olarak polis nizamnamesini isteyelim.
Kayıdların bu kısmında Medreselerden bahsedilmektedir. Medreselerin Yeşilaya
aza kabul edilmesi teklif ediliyor. Bunun üzerine Bediüzzaman şunları teklif ediyor:
“Zaten talebeler nehy-i müskirât ile mükelleftirler. Din namına talebe bu vazife
ile mükelleftir.”242
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İnsanlık tarihinden beri menfi sahada biriken kin ve ğayzların toptan boşalmış
olduğu bir asırda bulunmaktayız.
Kıyım ve kıyılmalar da bunların bir tezahürü olarak görülmemektedir.
Bu kıyma olayları iki manada cereyan etmektedir. Biri,maddi alanda,diğeri ise
manevi sahada...
Müsbete dair ne varsa imha edilmiş ve halen de edilmeye devam etmektedir.
çeşitli bir şekilde havadan ve sudan bahaneler ile insanımıza,onlar içerisinde
kadın,ihtiyar,çocuk,hasta demeden hepsi aynı muameleye maruz bırakılmaktadır.
Vahşetlere denk,vahşi canavarlara dahi rahmet okutturacak şu kıyımlara bakınız
ki;Annenin gözü önünde çocuğu kıyma makinasında kıyma yapılıyor,zorla anneye
yediriliyor.
Hiçbir asrın görmediği tam bir vahşet...
Şeytanları bile geride bırakacak son dereke ve çukur...
Son asrın,son dev firavunları... Fir’avun ve fir’avuncukların
yapamadığı,fazlasıyla bu asırda yapılmakta,insanlara kıyılmaktadır.
Teker teker kıyımlar az görüldüğünden toplu kıyımlara gidilmekte,kurşun
harcama yoluna da baş vurmadan toptan yakarak veya diri diri gömerek öldürme yolu
seçilmektedir.
Toplu kıyımlar... Dünya tam bir kan gölü haline kan içici hunharlarca
getirilmektedir.
Kıymalarda organlar teker teker kıyılmakta,insanlara acı çektirmekten zevk
alınmaktadır.
Tüm dünya,insanlığın hayatı ve refahı için değil de,helaki için çabalamaktadır.
İnsanların bunca öldürülmeleri az görülmüş olacak ki,işi başından kurutmak
amacıyla doğum kontrolü adıyla,kürtaj uygulamalarıyla kıyım daha da dehşetle
uygulanıyor.
Bu çocuklar daha bu dünyaya gelip gözlerini açmadan kapatılma yoluna
gidilmekte,nüfusların yokluğu yoluyla nüfuzlar arttırılmaktadır. Fir’avun Musa’nın
doğuşunu engellemek için erkek çocuklarını kestirmekten daha dehşet-engiz bir yol
takib edilmekte,duygular ve değerler dumura uğratılmaktadır.
Dünya cennetliklere cehennem haline getirilmektedir. Böylece bu insanların
dünyası yok edilmektedir.

Bunlar dünyalarını kaybedenler,sadece sonlu ve sınırlı kıyımlar...
Ya sonsuz ve ebedi kıyımlar...
Bunlar için yapılanlar ise;iman ve inançtaki kıyımlardır. İnsanların dinlerine ve
inançlarına kıyma olayı. Tarihlerini ve değerlerini yitirme. Ve işin en tehlikeli tarafı
inkar ettirmekle kalınmayıp yanlışlar doğru olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.
Tam bir kayıp ve kıyım...
İşte kıyımların bir bölümü:
-İnsanları kıymak için yapılan yanlış kanunlarla toplu kıyımlar... Manevi bir
esaret altına alarak,susturarak ve konuşturmadan ezmek.
-Gülünç bahanelerle kıymalar. Giyinsen ne olur,giyinmesen ne olur? Şapka
kanunuyla insanlara kıymalar. Evlerinden alarak asmalar.
-Takke takmanın yasaklandığı,Kur’an okumanın engellendiği,dini kitapların
varlığının söz konusu olmadığı,ezanın asırlardır devam eden asliyetinden değiştirilip
vahim neticelere maruz bırakıldığı,dinin dünyaya feda edildiği,maddenin manaya tercih
edildiği,dinin hayattan tecrid edilmeye çalışıldığı kıyımlar asrında yaşamaktayız.
Asır kıyamlar ve kıyılanlar asrıdır. Beklenilen ve korkulan asır.

MEHMET ÖZÇELİK
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KİMDE ?

Evet,kim kimde? İnsan mı dünyanın içinde,yoksa dünya mı insanın içinde
bulunmaktadır? Belki de her ikisi?
Maddi-manevi duygularıyla insan tam bir madde ve dünya haine gelmiş...
Herkesin ağzında dünya. Herkes maddeyi konuşuyor. Manadan bir eser yok...
Zahiren dünyada yaşıyoruz. Ancak maddenin bizdeki galebesiyle,madde ve
dünya kendi iç alemimizde büyük bir yer tutmuş Hiç çıkmıyor. Belki de mana pek
girmiyor?
İki-üç kişi bir araya geldi mi,hemen maddeye birincilik ve öncelik veriliyor.
Sonuna kadar onunla devam eden sohbet,neticede yine onunla sonlanıyor.

Böylece o sohbeti ebedileştirecek,ebede ve sonsuz hayata aid bir değer kılacak bir
söz olmadığından,sohbette buraya münhasır ve burada kalıyor,kıymetsizleşiyor.
Neticede,hayatta neticesiz ve geçici bir hayattan ibaret kalmış oluyor.
Oysa bu sohbetimizi ebedileştirebiliriz. Sonsuz meyveler ve neticeler
verdirebiliriz. Sohbete imandan ve Kur’an-dan bir renk ve güzellik katarak...
Zira bizler bu dünyanın malı değiliz. Buradakileri de o ebedi aleme götürecek de
değiliz. Çünkü buranın silik parası,o sonsuzluk yurdunda geçmez.
Kendi memleketinden kalkıp başka bir devlete giden bir insan,oraya aid olan –
Riyal-Mark-Dolar- gibi paraları yanına alıp kullanması gerekiyorsa,aksi takdirde
mağdur kalacaktır. Öyle de;ahiret yolunun yolcusu olan insanında ebedi aleme aid geçer
bir akçeyle gitmesi bir çok işlerini kolaylaştıracak,rahat ettirecektir.
Dünyanın maaşı,enflasyonu,zammı,fiyatları orada yoktur. Bütün bunlar hep
kabir kapısına kadardır. Orada biter ve söner.
Ebede namzed olan insan,ebedi şeylerle meşgul olmalıdır. Kıymeti de onu
gerektirmektedir. Layık olan da budur.
Çocuk gibi,bir müddet sonra kırılacak ve bozulacak olan şeylere,oyuncaklara
kalb bağlanır ise,ulvi ve yüce şeyler hep gerilerde kalacaktır. Duygu ve kabiliyetler de
sönecektir.
Genelde;büyük insanlar bir ataya geldiklerinde,büyük şeylerden konuşurlar.
Küçük şeylerle pek meşgul olmazlar. Ancak küçüklere baktığımızda küçük ve kıymetsiz
şeylerin talebindedirler.
İnsanlar nasıl düşünür,konuşurlarsa;öyle de yaşarlar. Nasıl yaşarlarsa,öyle de
ölürler. Nasıl ölürlerse,öyle de dirilirler ve haşrolurlar.
Varsın dünyanın malı ahirete gölge olmasın,burada kalıb,oraya manası gitsin.
Bana seni gerek,seni,demeli...Leyla’dan önce Mevla’yı bulmalı. Yunus
misal:Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun.
İbrahim (AS) vâri:”Sönüp giden,yok olup kaybolan şeyleri sevmem.”243
Dünya ve içindekiler dünya kasasında kalsın,kalb kesesine konulmasın.
“Biz Allah içiniz ve O’na döneceğiz.”244
Hadis-de:”Dünya,yurdu olmayanın yurdu,malı olmayanın malı ve aklı olmayanın
topladığı şeydir.”
243 En’am.76.
244 Bakara.156.

-“Kim dünyayı severse ahiretine zarar verir. Kim ahiretini severse dünyasına
zarar vermiş olur. Bâki olanı fâni olana tercih ediniz.”245
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Kimliğimi kaybedersem,yeni bir kimlik çıkarırım. Kaybedersem
benliğimi,benliğim bensiz kalır.
Ben kimliksiz,kimlik Kim?-siz.
Ben kimim ? Kimlik ben..
Kimlik ben de..ya ben kim de?
Benlik ner de? Benlik kimde?
Her şey ben-lik,sen-lik.
Ner de esenlik?
Bu işler kimlik?

İnsanlar sadece kimliklerini kaybetmiş değiller. Aynı zamanda kimliklerini başka
yerde aramaktadırlar.
Gözlerini hep yukarıya ve yukarı tarafa diken insanlar, yüksekliği de orada
aramakta ve orda bulmaya çalışmaktadırlar.
Yükseliş secdededir. Secde yükseliştir. Benlik ve gururun hortumunun kırılması
gerek...

245 İbni Kesir Muhtasarı. (Arapça) 3 / 631.

*******************************************

Toplumu bağlayan maddi ve manevi bağların çözülmesi gerek. Pranga ve
zincirlerin yerini samimi bağlılıklar almalı. Aksi takdirde toplum bağlandıkça,bağlanan
bağlarla bağlı kaldıkça ;yerinde duracak ve sayacaktır. Şahsiyetten mahrum kaldığı
gibi,doğuştan getirdiği kimliğini de kaybedecektir.
İnsanlar kimlikleriyle beraber dünya ya gelirler. Kimi bu kimliğini
kaybederken,kimi de onu daha da geliştirmektedir.
İslâmı ve İslam alemini müslümanlara kapatanların şahsiyetleri nerede? Zira
şahsiyet ve kimlik İslâm da ve onunla olabilir. Mesele,kimliğini bilmek ve nerede
bulunacağını kavramaktır.
Mevcut kimliklere göre insanları sayacak olursak,kimliksizler arada
kaybolacaktır. Bunun gibi de;toplumda manevi kimliğini kaybedenler,madden ve
manen bir tükeniş içerisine gireceklerdir. Tüm değerlerini devamlı tüketen bir
toplum,tükenmeye mahkum bir toplumdur.
Tükenmenin yolu,tüketmekten geçer. Gençliğini tüketip israf eden bir
toplum,netice de tükenecektir.
Aslından koparılarak,değişik yönlere yönlendirilen,bölünüp parçalanan bu
insanlar;bir bütünlük arz etmeyecek,kopukluğa ve bitişe neden olacaktır.
İnsanlığımız,insani kimliğimiz kadardır. İnsani kimliğimiz ise;İslâmımız kadar
gerçekleşir ve barizleşir. Yani insanlığımız islâmımız kadar,İslâmımız da insanlığımız
kadardır.
İnsanlar;müslüman oldukları veya İslâmi sıfatları kendilerinde yerleştirdikleri
ölçüde gerek ferdi,gerek içtima-i,ailevi olarak o nisbette mükemmeliyeti
yakalar,anarşiyi def ederler.

Dünya büyük bir figan içerisinde ah-vah etmektedir. Her şeyleriyle
memnuniyetsizliklerini göstermektedirler.
Kaybedilen bir şey ne kadar kıymetli ise;feryad da o nisbette artacak ve
yükselecektir.
Geçmişteki bazı şeyleri haklı olarak şikayet ediyor,şikayette bulunuyoruz. Bizden
sonrakilerin de bizden şikayet etmemeleri,aah etmemeleri için;kendi kimliğimiz

doğrultusunda yürümemiz,herkese göre yönümüzü ve oyunumuzu belirlemememiz
gerekmektedir.
Ancak görünmektedir ki;oyunlar bizsiz,biz de oynanansız. Yani bizim üzerimizde
bizsiz kararlar alınmaktadır.
Tam kahredici ve kahrolucu entrikalar...

İnsanların bugün çıkmaz içerisinde olma sebeblerinden biri;Kendi
sorumluluklarının dışına taşıb,kendi kimliğini unutarak o makamın icra
memuru,müdürü ve avukatı gibi görme ve görülmelerinden kaynaklanmaktadır.
Kendi dinini ve değerlerini bilememiş ve bulamamış ve de verilmemiş bu
insanlara,insanlık ve laiklik perdeleri altında başka kimlikler sunmakta ve
tanıtılmaktadır.
Kendisini ve kendisine aid değerleri tanımayan,başkasını ve başkasına aid
özellikleri nasıl tanıyabilir,anlayabilir? Bilakis o,iki arada bir derede kalan insan
olacaktır.
Yani;Dinini öğrenemedi, Hristiyan ve Yahudi de olmadan,bir hiç olarak bu
dünyadan gitti,denilecektir.

Varlıklar üzerindeki sır perdelerinin aralanması ve açılması halinde;bir çok
harikalıklar ortaya çıkacaktır.
Eşya nasıl oluyor? Bir birleriyle olan irtibatı nasıldır?
Böylece kendimiz açısından çok harikalar görüleceği gibi,yaptığımız işler
konusunda,iyilik zannıyla kendimizin dahi kendimizden nefret edeceğimiz durumlarla
karşılaşacağız.
Başkalarının bizden şikayetine gerek kalmadan,biz kendimizden şikayet
edecek,belki de cezalandırılmamızı isteyeceğiz.

İnsanın kimliğinde hata mevcuttur. Hadis-i Kudsi de:” Eğer hata
işlemeseydiniz,sizi helak eder,hata işleyen bir toplum yaratırdım.” buyurulur.

Hataya meyillidir. Ancak hata da ısrardan sorumludur.
İnsan bir hata yapacak,öyle bir hata yapacak ve açık verecektir ki;neticede o
hata ölümüne sebeb olacak..ölümünü netice verecek bir hata..er veya geç.. O hatadan
dolayı ölümüne varacak. Hâbil-le Kâbil gibi..
İnsana verilen hata işleme,hamuruna konulan hata duygusu;sırf sevaba
koşmak,hayrı işlemek,kötülükten nefret etmek,Cenâb-ı hakkın Tevvab ve Ğaffar gibi
isimlerinin tecellisine mazhar olmak içindir.
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MAHKUMLAR

İnsanlık tarihi boyunca inkar edilemeyecek ve kabul edilmesi gereken bir
hakikatın;hapishaneler olduğu gayet zahir olarak görülmüş ve de
görülmektedir,bundan sonra da görülecektir.
Kur’an-ı Kerim-de Yusuf peygamberin hapishane macerası uzunca
anlatılmaktadır.246
İmam-ı Azam gibi zatların hayatında önemli bir yer alırken,Bediüzzaman Said
Nursi’nin hayatı tam bir maceralar ve harikalar zinciri olarak kendisini göstermektedir.
28 senelik bir hapishane hayatı..o da zulmen mahkum..suçsuz yere...
Sakın hapishaneler şimdiki çektiği sıkıntıları,onların bedeli olarak çekiyor
olmasın? O zatların hürriyetlerini madden kısıtlamanın acı faturasını ve bedelini
ödemektedir.
Kur’an umum zaman ve zemini kapsadığından her an tazeliğini muhafaza
etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in meseleleri,gündemin meseleleridir,bekleyiniz...
Şu anda hapishaneler hastadır. Ancak hastalık önce dışarıda başlar,hastahane de
devam eder ve mezaristanda sonlanır. Hasta olan hapishaneler de bunu yansıtmaktadır.
Onların hastalığı dışarıdan kaynaklanan hastalıklardır. O insanların hastalığı dışarıda
246 Bak. Yusuf suresi.

başlamış idi,daha doğrusu başlatılmış iken bu hastalık devam ettirilmektedir. O halde
bunlar için manevi birer reçete yazmak gerekirse,bunları şöylece sıralayabiliriz;
1)Bu insanlar oraya manevi açlıktan mahrum olarak bırakıldıklarından dolayı
düşmüşlerdir. Manen ölü ve yaralı idiler. Bir an önce onlara kadrolu İlahiyatçı
görevliler tahsis edilmeli. Okulda ders verdikleri gibi orada da ders
verilmeli,hapishaneyi bir okula dönüştürmeli.
2)Kur’an-ı Kerim-in bu zamanımıza bakan bir tefsiri bulunan,Bediüzzaman Said
Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı mahpuslara ekmek ve su gibi muhtaç oldukları bu
eserler ve hakikatlar onlara ulaştırılmalıdır. Zira hastalıklar hastalığın ilaçlarıyla tedavi
edilirse netice alınmış olur. Bu bir hakikat ve teminat,tecrübelerle sabit bir gerçektir.
3)Asıl mesele mahkumlar içerdeyken onları savunmaktan ziyade,oraya
düşmeden önce onlara her hususta yardımcı olmak gerek. Hapishaneye giden yolların
kapatılmasa bile,asgariye indirme yollarını bulmak gerek.
4)O insanların manevi alemlerine girmek,maddi alemlerinde önemli yer tutan
iş,aş ve eş hususunda yardımcı olmak.
5)Mahkumlara verilen ceza,hayatlarının normal akışını durdurma cezasıdır.
Yoksa hayatlarının ortadan kaldırma cezası olmadığına göre,onlar hayata
kazandırılmalı,çıktığında ise ıslah olmuş ve bir meslek kazanmış kişi olarak çıkmalıdır.
6)Cezalar caydırıcı olmalı,hapse düşenin hakkı kadar,hayatı alınanın veya
hukuku çiğnenenin hakkı da göz önünde bulundurulmalı,engellenmesi için cezalar
göstermelik değil,durdurmalıdır. İşte canlı bir örneği;
-Yıllar önce ders için bir hapishaneye derse gittiğimde hırsızlıktan dolayı üç kere
içeriye giren bir kişi,dördüncüsünde üç kişiyi daha getiren bu mahkumlarla
konuştuktan sonra,vaz geçtiklerini söylediler. Bir daha yapmayacaklarına dair söz
verdiler.
Bir hafta sonra tekrar gittiğimde niyetlerinin bozuk olduğunu gardiyanın
söylemesi üzerine,işin gerçeğini araştırmak üzere ağızlarını aradım. Sorduğumda bizi
kendisine samimi gören bir mahkum aynen şöyle söyledi;
-Bir yeri daha düşünüyoruz,başaralım,başarmayalım son..söz,dediler.
Uzun söze ne hacet,böyle söylenince her şey anlaşılıyor değil mi?
7)Hapishane meseleleri toplumdan ziyade devlet ve mahkum bağlantılı olup,ilk
etapta onlar arasında çözülmesi gereken hususlardır. Zira mahkum olan toplum
değildir. Ancak şu anda mahkum edilmeye çalışılan toplumdur. Bu da toplumun
hapishaneye düşenlere karşı,düşmeden önce görevini yapmamasının bir bedelidir.
8)Mahkumlar hayırda teşvik edilmeli,problemleri müzminleştirmemeli,topluma
kazandırılmaya çalışılmalıdır. Mesela;

-Eğitim-öğretim dersleri verilip,üniversite mezuniyetine kadar yardımcı
olunmalı. Çıktığında bir intikam alıcı değil,faydalı bir insan olmalı.
-Hafızlığa çalışmaları teşvik edilmeli. Bunlar af edici,bağışlayıcı,suçu düşürücü
unsurlar olmalı.
-Ekonominin gelişmesinde onlardan istifade edilmeli. Tüketici değil,üretici
insanlar olmalı.
Özetle;çıkmalarını sağlamak çözüm değil,girmelerini engellemek sağlıklı bir
çözümdür.
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Kur’an-ın hükmünce müslüman erkeklerin ehli kitap olan kadınlarla evlenmeleri
caizdir.247
Son günlerde gayrı müslim yani ehli kitapla evlenmeler rağbet bulmakta,bu
meseleler gündemi meşgul etmektedir.
Bir müslüman kadının hiçbir suretle gayrı müslim bir erkekle evlenmesi caiz
değildir. Çünki aile ve çocuklar hukuken erkeğin vesayetindedir.
Kız ve kız tarafları ehli kitab olup çocuklarını taleb ettiğinde veya müslüman
olmuş,erkeğin tarafındaki kızlarını taleb ettiklerinde,olaya asr-ı saadetteki bir
uygulamayla ışık tutabiliriz;
Nitekim hicretten önce müslüman olupda,anne-babasından ayrılarak tek başına
Medine-ye hicret eden Ümmü Gülsüm binti Akabe (R.A.h.)yi almaya gelen iki
kardeşi,şarta bağlı olarak kız kardeşlerini Hudeybiye anlaşmasındaki bir madde gereği
istediğinde,zaafiyetini dile getiren Ümmü Gülsüm-ün bu durumu üzere şu ayet nazil
olmuştur;
“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar hicret ederek size geldiği zaman,onları
imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış
247 Maide.5.

kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal
değildir. Onlarda bunlara helal olmazlar. Onların (kocalarının) sarf ettiklerini
(mehirleri) geri verin. Mehirleri kendilerine geri verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde
size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikahınızda tutmayın,sarf ettiğinizi isteyin. Onlar
da sarf ettiklerini istesinler. Allah’ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah
bilendir,hikmet sahibidir.”248
İman etmiş olan,etmemiş olan anne-baba gibi akrabalarından iman cihetinden
ayrı olduğundan,hukuk cihetinden de ayrıdırlar.
Burada kadınlarla ilgili kısım;Allah tarafından zaifliklerinden dolayı çıkarılmış
oluyor.
Burada önemli olan onların Allah için iman etmiş olmaları,dünyevi hiçbir faidemal-koca gibi- gözetmemeleridir.249
Allah;her varlık gibi,kız konusunda da hakkı en büyük olandır. O halde söz
onundur.
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KİM MECNUN ?

“Küllün-nas-i alâ kaderi ukûlihim” yani “ Her insan aklı miktarınca mecnun
yani delidir.”
Mecnun;kelime itibariyle,aklı örtülü olan,perdelenen anlamınadır. Her
insanda,aklının örtülmesi nisbetinde bir delilik veya delilik emaresi var ve taşımaktadır.
Nitekim en ciddi görünen bir insanın bir anlık da olsa,şaka yollu da olsa delice bir
hareket içerisinde olması az olmayan vakıalardandır.
Bazen insan düşünüyor;mecnun mu deli? Yoksa deli mi mecnun? Nitekim deli
olanın aklı kapalı iken,bazen de olsa bizlerin hem aklı,hem de gözümüz kapalı olmuyor
mu? En azından göz yumulmuyor mu?
Deli aklını tek noktaya tahsis etmekte ve delilikle değerlendirilir iken;bizler
aklımızı dağıtır,çok noktalara tahsis etmekle adeta aklımızı kaçırır,onu kaybederiz.
Aklın ağırlığı altında kalır,eziliriz. Adeta akıl çözen değil,problem üreten durumuna
gelir.
Anlatılır ya... Bir memleketteki sudan içen insanlar deli olurlar. Geriye padişahla
veziri kalır. O deliler içerisinde adeta onlar deli olur,çıldırırlar.
Bu durumda kim akıllıdır? Kime ve neye göre?
Deliler çarşısında iki akıllı adam! Kimdir mu’teber? Kime edilir i’tibar? Adeta
akıl başlarına bela olur. Onlara göre deli olan akıllılıklarını yürütemeyince ne
yapmaları gerektiğini soran padişaha vezir şu aklı ve akıllılığı verir. Daha doğrusu
aklını alır.
Padişahım! Biz de içelim,kurtulalım.
Zira içmemek onlar için bir eziyet ve delilik olur. İçerler ve gerçekten de
rahatlarlar. Aklı delilikte bulurlar.
Akıl;Hakkı ve yaradanını bulmaya yarayan bir alet iken,bu gün güzelliklerle
beraber tüm kötülükler aklın neticesi veya akıllı geçinenlerin işi!. Akıl yönünü
şaşırırsa,en büyük nimet iken,en korkunç nıkmet ve azab olur.
Sorumluluk ve yükümlülük akılla başlar. O bir emanettir.
“ Aklı olmayanın dini yoktur.”hadisince,Allah-a karşı şerefli bir kul olmanın
yolu,akıl-dan ve akıllı olmadan geçer.
Cennet akılıların yurdu,Arasat aklı olmayanların mekanı,Cehennem ise
akılsızlığın ve akılsızların akılsızlıklarının sonucudur.

Bu nasıl akıllılıktır ki;kendisine tapmada hiçbir fayda veya zarar vermeyen bir
buzağıyı ilah edinmek ve ona tapmak?250
Hz. İbrahim-de:” Babacığım,işitmez,görmez,sana faydası olmaz şeylere niçin
tapıyorsun?”251
16 – 6- 1998

DELİ İSO ( İSMAİL ) DELİ Mİ, VELİ Mİ?
Deli olarak bilinen bu şahsın işte iki özelliği; Bir gün yeni bir lastik ayakkabı
giymiş,oysa yalın ayak gezmekte. Karda kışda yalın ayak gezer,bir şeyde olmazdı.
Bir gün Tut-lu Habibe,sen Kado-nun mezarını biliyon mu? Hele gidelim,diyor.
Orada ne yapıyor,ne ediyor,bir haber vermedi?
Sümerbankdaki bekçi Ali ile beraber,Kado-nun mezarının başına vardıklarında
kendi gibi olan,onun kabrinin başında; La Kado,yerin iyi mi,sıhhatin nasıl?
Sonra da,hadi gidelim Kado-nun yeri rahatmış,deyip yola çıkıyorlar. O
sırada yolda ayağındaki başkasının kendisine almış olduğu yeni lastik ayakkabıları yan
yana düzgün olarak çıkarıb koyunca yanındakiler,niye çıkardığını sorduklarında İso;
La yürüyün,sahibi şimdi gelir,alır.
Biraz sonra sırtında çirpilerle ayağı ayakkabısız bir kadın gelip yolda duran
lastikleri görünce,biraz durup,onları giyer ve gider.
İso-da,hadi gidelim,sahibi geldi,diyerek yollarına devam ederler.
Ölmezden bir gün evvel kendisine,gömleğini ver ki çamaşırını
yıkayalım,dediklerinde;
Yav,bende ölecektim. Neyse vereyim. Ben de yarın ölürüm,diyerek veriyor. Ve
gerçekten de ertesi günü vefat ediyor.
- K A D O ( ABDULKADİR)
İso gibi Adıyaman-da bulunan Kado-da zahiren deli olup,veli hareketleri
görülenlerden...
Uzunca bir entari giyer,çarşıda gezerdi. Gömlek,kilot gibi şeyler giymezdi.
Dolmalı küfte ne kadar olur,dediklerinde;avuç içi kadar derdi. Yok
dediklerinde,büyütür,karpuz kadar ve sonuçta ziyaret yeri olan Abuzer Gafar kadar
derdi.
250 Bkn.Ta-Ha.89.
251 Meryem.42,A’raf.148,195,Enbiya.66-67, Tefsir-i Kebir. Fahreddin-i Razi.Heyet. 16 / 26.

- BESNİLİ Besnili bir ağanın azab-ı olan bu şahsın ağası bir gün hacca gider. Bu
deli!de,onun hanımının yanına geldiğinde bakar ki,hanımı içli köfte yapıyor. Buna da
verir. Oda yer.
Biraz sonra gelir,biraz daha varsa,ver de ağama götüreyim,deyince kadın;her
halde kendisi doymadı,ağasını bahane ediyor,diyerek bir tabağa koyar,mendile sararak
verir.
Hicaz-da arkadaşlarıyla oturan ağasına kabı verir. Ağası açar ki,dolmalı
köfte,daha soğumamış bile.. Ağasına ,gelirken kabla,bezi getirmeyi unutma,tenbihinde
de bulunur.
Ve döner,ağanın hanımına da emaneti ulaştırdığını,ağasının da kendisine
selamının olup,kabı da getireceğini bildirir.
İnanmayıp,şüphesini sürdüren kadın,kim bilir yeyip,tabağı da nerede
unuttu,der,ve umursamaz. Ne de olsa delidir!
Ve kocası Hicaz-dan geldiğinde,gönderdiğin köfteyi yedim,işte tabağın,deyince
hem kadının hem de adamın şaşkınlığı sürer.
Ağayı Hac-dan geldiğinden dolayı ziyarete gelirler. Ağa deliyi yanına alarak
gelenlere;beni değil,onu ziyaret edin,der.
Ancak sır ifşa olmuştur. O zat-da üç gün içerisinde vefat eder.
Sırları keşfeden akıl,sırları keşfedilemiyen akıl.

- R E M O ( RAMAZAN- GÜLOĞLAN )
Adıyaman-da,kab camiinin arkasında bulunan külhanın alt katında yatıp
kalkmaktadır.
Kendisi köşker olan sakallı Şükrü devamlı bunu banyoya götürür,iyice yıkar.
Ancak o yine de külhana giderdi.
Bir kış günü kar yağarken,yine hamama götürüp kendisini ve gömleğini iyice
yıkar,temizlettirir. Siyah gömlekten başka gömlek de giymezdi.
Banyodan çıktıkların da kar yağmaya devam etmektedir. Bunu evine
götürür,akşam yemeklerini yer ve yatsı namazından sonra Remo; Kalk beni Gülhanıma (Kül-han)götür,der.
Oda der;Bak temizlendin,bu gece bur da yat,yarın seni götüreyim.

Oda;Çabuk kalk,beni gül-hanı ma götür,ora boş kalmasın.
Ve gider,o külde yatar. Ve bu çilesini gül-han-ın da doldurarak,bu dünyadan
göçer,gider.
Çilehaneler ile tımarhaneler bir birlerinden ayrılmalıdır.
Umumu
anlaşılmayan bir şeyin hepside reddedilmez,inkar edilmez ve edilmemelidir.
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Kur’an-ı Kerim açısından meseleye baktığımızda;musibetleri
değerlendirirken;evvela musibetler bir imtihan vesilesidir.252 Yani insanlar
denenmektedirler.
İnsana düşen ise, bunlara karşı sabırdır.253
Bu musibetler insanın kendinden yani kendi eliyle davet ettiği bir davetiyedir.254
Yani Allah’a isyanı,emirlerinden yüz çevirmesi bunun en büyük amilidir.255
Nitekim kafirler,kendilerine musibet gelmesi anında dua edip Allah’a
sığınırken,geçince unuturlar.256
Ve bununla beraber;nimet verilince yüz çevirir,musibet verilince ümitsiz olur.
Nankörlükte bulunur.257
Ve böylece Allah insanlara musibeti,insanların küfürden imana dönmelerini
sağlamak içindir.258
Madem musibeti veren O’dur ve O’nun takdiriyledir,259 O’ndan gelen
musibeti,yine O’ndan başka giderecek yoktur.260
Yani ağlatan da O’dur,güldüren de...261
Keffâret-üz Zünub olup,günahların silinmesine vesile olan musibetler,262[11]
iyiliklerin,iyi insanların çoğalması ve onların hürmetine zail olur ve uzaklaşır.263[12]
252 Bakara.155,214,Al-i İmran.186.
253 Bakara.155-17,Al-i İmran.186,Hadid.22-23.
254 Nisa.79,Şura.30,48.
255 Maide.49,A’raf.94-96.
256 Yunus.12,22-23,Nahl.53-55.
257 İsra.83,Rum.51.
258 Secde.20-21.
259 Teğabün.11.
260 En’am.17,Yunus.107.
261 Necm.43.

Âyette:”Kelime-i Tayyibe,güzel kelimeler (İman ve salih amelden çıkan) O’na
(doğru) çıkar ve yükselir.”264 Ve bu arada küfür gibi kötü kelimeler de ağırlıklarıyla
beraber çıkmaya çalışır. Yukarıda hangisi hangisine galebe ederse,aynı durum yer
yüzüne akseder.
Yani;iyi kelimelerin çokluğuyla,galebesi anında yeryüzünde huzur ve asayiş
görünürken;kötü kelimelerin iyi kelimelere galebesinde de yeryüzünde anarşi,fitne,fesad
baş gösterip,kötüler iyilere hükmeder.
Netice olarak musibetler:
1)Günahları temizlemek içindir.
2)İmtihan ve denemek içindir.
3)İleride gelebilecek daha büyük bir musibetin gelmesini önlemek içindir.
4)İşlenilen günahlar sebebiyledir.
5)Sevab kazandırmak içindir.
Gelen her türlü hastalık,açlık,zelzele,taun,veba,savaş gibi musibetler bir hikmete
mebnidir,tesadüfi değildir.
Su ve sabun temizlediği gibi,musibet de yıkamak ve temizlemek,aklayıp
paklamak içindir.
Bu durumda yapılacak, acı meyveden daha acı olan sabırla mukabele etmektir.
Sabır üçtür:1)Musibetlere karşı sabır. 2) İtaat da sabır göstermek 3) İbadet de devam
ile sabır göstermektir.265
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262 Şura.30.
263 Bakara.251.
264 Fatır.10.
265 Mektubat. B.Said Nursi.sh.259,bak. Tefsir-i Kebir. Fahreddin-i Razi. Terc.Heyet.1 / 142.

Bir güzellik yönüne de bakınız ki;İslam namına her şeyi alınan,ancak ecdadından
gelen örf ve adetlerle bağlı olan bu milletin hemen hemen tek bağlantı noktası bu
gelenekler kalmış.
İslâmiyet denince;kandiller,mevlidler,Ramazan,bayramlar ve kurbanlar
kalabilmiş.
İslâmiyet bunların perdesi altına girerek nesillere devredilmiş,takviye ile
İslâmiyetleri sağlamlaştırılmaya çalışılmış.
Örf ve adetlerimiz,kuyuya atılan bu milletin ortada tutunacak bir dalı olmuş.
Kur’an-dan sadece bilinip Cuma geceleri okunan yasinler,bu milletin üzerine
çöken karabulutları defetmiş,ölülerimize okunan bu dualar,biz dirileri de kurtarmış
oldu. Ölüler için rahmet olan yasin,ölmüş kalblere de deva olmuştur.
Menduplar sünnet,sünnetlerde farz yerine ikame edilmemelidir. Nitekim bir
ramazan teravihden önce camide sohbet etmiş,arkasından imamın teklifi üzerine yatsı
namazını da kıldırmıştım. O gece Cuma gecesi olup,devamlı yapıla gelen Tecdid-i
iman,istiğfar duasını yapmayı unutmuştum.
Herkes camiden çıkmış,bir kişi ön tarafta kalmış,bizde hatırlayarak
konuşuyorduk. Dini yönden bir mahzurunun olmayacağını söylediğimde öndeki şahıs
gayet sakin bir eda ile;Hiç ne olacak,kafir olmuş olur. diyerek kesip attı.
İşlenilen büyük günahlar kendisini pek de o kadar sarsmayan bu insan,bir adetin
terkinden dolayı sarsılabiliyordu.
Aynı zamanda bu durum İslâmiyetin insanların tüm zerre ve hücrelerine nüfuz
etmesinden ve de kendisine bağlılığı tesis etmekten kaynaklanıyordu.
-Acı diğer bir örneği ise:”Sene 1932. Devrim çılgınlığının karargahlarından
Cumhuriyet gazetesi,bir güzellik yarışması tertib ediyor. Keriman Halis isimli 19
yaşında bir kız,İstanbul sosyetesi arasından –güya- Türkiye güzeli olarak
seçilip,Avrupaya gönderiliyor. Müstevli batı zihniyeti önünde”İstiklal harbi”ni
kazanmış bir milletin,arzusu hilafına yendiği ve denize döktüğü düşmana:
-Aman ne olur beni dışlama! Ben de Avrupalıyım,Amerikalıyım,Batılıyım.
Yanıldık,yakıldık,içimizdeki sarıklı gericilerin,sakallı mürtecilerin,çarşaflı kadınların
evlatlarını size karşı çıkardık ve maalesef sizi yendik.
Bu tarihi yanılgımızı telafi için bize ne teklif ederseniz,batılılar adına
gümrüksüz,kontrolsüz,itirazsız kabul edeceğiz. Yeter ki”Türk de batılı oldu”deyin.
Bizi”batı kulübü”ne,”Avrupa evi”ne alın. Sizinle aynı saatte olmak için”ümmet
coğrafya”mıza neler yaptığımıza,”Sizin verdiğiniz dizbağı nişanları”şahittir. Bu
tereddüt neden? Bakın siz”Güzellik kraliçesi”seçiyorsunuz diye,sizin ayağınızı
kaldırdığınız ize biz basıyoruz ve biz de 19 yaşında bir kızımızı “Dünya güzellik
yarışması”na yolluyoruz. Derecesine,K. Halis-i Belçika-nın sapa şehrine yolluyorlar.

Kızlar günlerce çeşitli kimselerle görüşüyorlar,konuşuyorlar. Yarışma günü jüri
önünden birer birer geçiyorlar.
Sonunda,jüri kapalı odaya geçip,puan değerlendirmesini yapmak üzere
toplanıyorlar.
Jüri başkanı söz alıyor ve şu konuşmayı yapıyor:
-“Sayın jüri üyeleri! Bugün burada Avrupa’nın,hristiyanların zaferlerini
kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık
bitmiştir. Onu Avrupa hristiyanları bitirmiştir. muhakkak ki,bu neticede Amerika’nın
ve Rusya’nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu,hristiyanlığın bir zaferidir.
Bir zamanlar sokağı bile,kafes arkasından seyredebilen müslüman kadınların
temsilcisi,Türk güzeli Keriman,mayosu ile önümüzdedir. bu kızı zaferimizin tacı kabul
edeceğiz. Onu dünya güzellik kraliçesi seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu
hiç önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene hristiyanlığın zaferini
kutluyoruz. Avrupa-nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa-da oynanan dansa
engel olan kanuni Sultan Süleyman’ın torunu işte mayo ve sütyeniyle önümüzdedir.
kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de “Bize uyan bu kızı
beğendik.”diyeceğiz. Müslümanların geleceklerinin böyle olması temennisiyle,Türk
güzelini “Dünya güzeli olarak”seçiyoruz. Fakat,kadehlerimizi Avrupa’nın zaferi için
kaldırıyoruz.”
1932’de Keriman Halis dünya güzeli seçildi. Resimleri gazetelerde,mecmualarda
basıldı ve yayıldı. Kartpostallar,elden ele dolaştı. Hatta devrim ve batıcılık furyasında
sarhoş ve şuursuz aileler,o sene doğan kızlarına “Keriman”adını verdiler.
Her şey bu kadar oldu...
Bu tarihten sonra hiçbir Türk kızına “Aşağılık batı zihniyeti” bir daha bu
payeyi! vermedi. Batılılaşma gayretlerimizin rüşveti ve karşılığı bu kadar basit idi.
Yeni yeni Mondroslar,Sevr’ler hayal eden,çirkin ve sefil batı,hudutlarımız ve
bütünlüğümüz üstünde hoyratça oynamak niyetinde... Lakin,her şeye rağmen,uyanan
Türkiye’de şimdi “Gerçek istiklal cihadları”konuşuluyor. Gün ola,harman ola
diyoruz.266
Türkiye üçüncüsü seçilen Tülay C-de aynı duruma düşürüldüğünü feryad ile
anlatmakta,pişmanlık duyup kendisinden utanarak,acı akibetini dile getirmektedir.267
Bediüzzaman der:”Üzülmeyin İslâmiyet incelir ama kopmaz.”268

266 Zaman gaz.28-11-1992.
267 Türkiye gaz. 29-3-1991.
268 Son Şahitler. N. Şahiner. 1 / 100.
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SEBEBLERİ

Erişkin olan bir insanda takriben 50 trilyon hücre bulunmaktadır. Hayat tek bir
hücre ile başlar. Büyüme tamamlanıncaya kadar milyonlarca defa bölünme gerçekleşir.
Bölünme,lalettayin bir bölünme olmayıp,mükemmel bir sistemle kontrol edilir. Büyüme
tamamlandıktan sonra da bölünme devam eder. Bu ise yavaş yavaş olup,ölen ve
zedelenen hücrelerin yerini almak içindir.
Kanser ise bu sistemin bozulmasıdır.
Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır
imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir.
Bizlerde bunlardan nasibimizi çeşitli şekillerde almaktayız.
Bazen ibret,bazen ders,bazen ceza,bazen kaza,bazen keffâret,bazen de lütuf ve
kahrın değişik tecellileriyle görmekteyiz.
Netice;su-i istimalimizin bir neticesidir.
Vücuttaki fiziki yapının dengesindeki bozukluk,manen ve moralmen çökmüşlük
kanser illetini öldürücü kılmaktadır.
Muhtelif şekilleri olan kanserin tedavisinde üç metot tavsiye edilir=1)İlaç 2)Işın
3)Neşter.269
Şu bir gerçektir ki;kanserde en müessir bir tedavi yöntemi;onu İmanla
yenmek,İmanın tezahürü olan sevgiyle izale etmek,bitkisel ilaçlarla,sebze ve meyve gibi
yiyeceklerle tedavisine çalışmak.
Kendisine,İngiliz doktorların Londra hastanesinde 40 gün ömür biçmelerine
rağmen birkaç yıl yaşayan Bediüzzamanın avukatlarından Bekir Berk’e”İngiliz
doktorlar;seni,bizim ilaçlarımız değil,sana yapılan dualar kurtardı dedi”diye nakleder.
Bu konuda doktorlarımızdan Dr.S.Saygılı;”Dua,kanseri tedavide önemli bir
faktördür.”
Prof. Dr.U.Derman:”Moral gücü ve inancın kanser gibi uzun süreli bir hastalığın
iyileşmesinde bir ölçüde etkisi vardır.”
269 Bkn.Türkiye gaz.1-3-1991.

Prof. Dr. A.Songar:”Nice tedavisi mümkün olmayan hasta Allah’a
bağlanarak,tevekkül ederek kurtulmuştur.”
Prof. Dr. S.Yalçın:”inanmaya bağlı “şifa”olaylarının sayısız örnekleri vardır.”
Doç. Dr. M. Çakmak:”Kansere yakalanıp sevgiyle iyi olan bir genç kız vardı.
Yıllar geçti,evlendi ve çocuğu bile oldu.”270
Bitkisel tedavinin de kanseri yenmede önemli bir rolü olduğu da gerçek ve
tecrübe edilmiş bir vakıadır.
Prof. A. Songar:”Çörek otu,susam ve bal gibi vitaminlerle immün
(bağışıklık)sistemi geliştirilerek akciğer kanserini yenen ilim adamları var.”der.271
Kansere sebep olan vücuttaki bu anarşiyi,dengesizlik ve sağlıksızlığı uygulamada
yapılacak en iyi yöntem;anarşiyi durdurup,emniyeti sağlamak,dengeli beslenme ve
sağlıklı bir hayatı temin ile olacaktır.
Tavsiye edilen ve edilecek olan bitkiler ise;Isırgan otu,yılan otu,zakkum,porsuk
bitkisi,kum zambağı,çörek otu,çiriş otu,merkep hıyarı,kaplumbağa kabuğu tozu,incir ve
kuşburnu..”272
Özellikle karabaş balı veya karabaş otu,değil sadece kansere aynı zamanda bir
çok hastalığa,özellikle damar açıcı olarak tedavide kullanılmıştır. Çünki bir çok
hastalığın sebeplerinin başında,damar tıkanıklığı gelmektedir.
Mübalağa gibi görülse de;ölüm hariç her derde deva olabilecek nitelikte bir
bitkidir Karabaş Balı.
Zaten bütün ilaçlarda bitkilerden yapılmaktadır.
1996 yılının bir yaz günü Bolu/Gerede yol ayırımında inmiş,Gerede’ye
gidecektim. Yolu kesin tesbit etmek için tarlada çalışan kadınlı-erkekli otuzdan fazla
insan vardı. Birisine ne yapmakta olduklarını sorduğumda;bana şunları anlattı:
“Biz her sene gelir bu –Lacivert renkli- otlardan ve başkada bulunan değişik
otlardan toplar,patrona kilo karşılığı veririz. Oda bunları bir Alman eczacılık firmasına
satar.
Patronumuz birkaç kamyon dolu bu çiçeklerden gönderdi ve biz de bir müddet
daha toplamaya devam edeceğiz.”
Evet,bizim itibar etmeyip belki ihmal ettiğimiz bir uygulamayı başka
devletler,uzaktan gelerek bizatihi uygulamaktadırlar.
270 Agg.25-2-1991.
271 Agg.24-2-1991.
272 Agg.28-2-1991.

Yemeyenin malını yerler.
“Ülkemizde ham maddesi bitki olan halihazırda 122 ilaç bulunmaktadır. Tedavi
maksadıyla ise 500-den fazla bitki türü kullanılmaktadır. Dünyada bu gayeyle
kullanılan şifalı bitki sayısı 20.000-i aşmaktadır.”273
Toplamayanın malını da böyle toplarlar.
Sebze ve meyvelerin de önemli çapta önleyici ve frenleyici özellikleri
vardır.Bunlar;Lahana,kabak,şeftali,çilek,domates,mısır,havuç,portakal ve
diğerleri...274
Derdi veren Allah,dermanı da vermiştir. Yeter ki aransın!
Nitekim bizde,kanseri tedavi edebileceğini söyleyip,adeta yüz bulamayarak
azarlanan Dr. Ziya Özel’e,batı kucak açtı,onu davet edip,her türlü kolaylığı
gösterecekleri garantisini de verdiler. Biz hakkını vermezken...
Doktorunun kıymetini bilmeyen,ölsün!
Kansere sebep olan faktörler içerisinde;Sigara,alkol,deterjanlar,kozmotik
ilaçlar,sun’i gübreler,zira-i ilaçlar,nitrikli yiyecekler,radyoaktif
maddeler,virüsler,stress-şehir hayatının gürültüsü,kimyasal organik maddeler,boyalı
şekerler,izolasyonlu evler,kanser yapıcı genler,bacalardan çıkan
isler,kızartmalar,kanser ilaçları,eksoz gazları.275
Tedbirleri konusunda ise;Sekiz saat çalışın.Sekiz saat dinlenin.Sekiz saat
uyuyun.Her sabah bir duş alın.Her gün A,C ve E vitaminli besinler alın. Alkol
içmeyin.Sigara içmeyin.Bir öğünde fazla yemeyin. Israrla aynı şeyi yemeyin.
Kızartmalar yemeyin.276
İbni Sina-nın:”tıbb ilmini iki kelimede topladım.”sözünün hakikatı bir kez daha
görülmektedir;
1)Yediğin zaman az ye. Yedikten sonra 4-5 saat ara ile daha yeme. Çünki şifa
hazımdadır.
2)Konuştuğun zaman az konuş. Sözün güzelliği kısalığındadır.
Çaresi bulunabilecek olan kansere karşı,çaresi olmayan,çaresizlerin tek çaresi
olan ölüm hakikatı,her an kendini hatırlatmaktadır.

273 Sızıntı der.Temmuz.1996.sh.257.
274 Agg.26-2-1991.
275 Agg.27-2-1991.
276 Agg.1-3-1991.

Özellikle ve özellikle deterjanın temizleyici özelliği nazara verilirken;onda
bulunan bileşik maddelerin çevredeki mikroorganizmalar tarafından
parçalanamamasıyla;hem çevreyi kirletmekte,hem de kansere neden olmaktadır.277
Fıtri güzelliğini göremeyen insanların özellikle bayanların,sun’i güzellik
sevdasından dolayı kozmetik kullanımı da hem allerjilere,hem de kansere yol açan
faktörlerdendir.
Gıdaların saklanmasında kullanılan plastik kablarında,karışık maddelerin
gıdalara geçmesi suretiyle kansere neden olduğu da ifade edilir.
Özellikle domuz margarin yağlarının da kanser riskinde rol oynadığı
unutulmamalıdır. Onun yerine sıvı yağlar tercih edilmelidir.
Her yönüyle sağlığı koruyan İslamiyet;getirdiği önleyici tedbirler,yaptığı
tavsiyeler ile sağlıklı bir hayatı temin etmektedir.
Nitekim;sünnet olma sünneti ile penis kanseri olma riskini azaltmaktadır.
Ayette:” Çocukların iki yıl emzirilmeleri278 tavsiyesi ile279 ilmi bir hakikatı
ortaya koyarak,bir yandan çocuklardaki ölüm riskini azaltmakta,diğer yandan da beyni
ve tüm vücudu beslemektedir.
En büyük ve en sağlıklı insaniyet,İslâmiyet iledir.
11-4-1998
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277 Bkn.Vakit gaz.27-3-1994.
278 Bakara.233,Lokman.14,Ahkaf.15.
279 Bak.zaman gaz.24-12-1994.

İSYANIMIZ

NİSYANIMIZDAN

Unutan bir milletiz. Maziyle halin muhakemesini yapmaktan aciziz. İsyanımız ve
isyankarlığımız mazi şuurundan mahrum oluşumuzdandır. İnsan aklıyla bilir ancak
şuuruyla anlar ve her şeyi birbirinden tefrik ve temyiz eder. Şuursuz insan ne ise,tarih
şuurundan mahrum bir millet de odur. Tarih şuuru milletlerin şuurudur. M. Akif’in
ifadesiyle;
Tarihi tekerrür diye tarif ederler.
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.
Tarih ve hadiseler tekerrür etmektedir. Bu da tarih şuurunun olmayıp,ibret
alınmamasından ileri gelmektedir. Günümüzde oynanan oyunlar,tarih de oynanan
oyunlardır. Ancak o gün yol bulup da giremeyenler,şimdiki boşluk ve gediklerden
istifade etmiş ve girmektedirler.
Uzağa basar ve basiretimiz gitmediği gibi,yakını da görmemekte ve
görememekteyiz. Tarihin isi,sisi,pisi tarih şuuru ve anlayışıyla ortadan kalkar. Tarih
unutmayı affetmez. Bedeli millet ve gelecek nesillerce ödenir.
Bir asırdır dine konulan ambargo devam ettiriliyor ve ettirilmeye çalışılıyorsa,bu
ibret ve ders almamanın bir sonucudur. Ve bu insanlar toplum da takdir ve teşvik
görüyorsa,o toplum geçmişle kopukluk ve gelecekle körlük içindedir.
Maliyeti bize çıkarılan aynı piyes ve film seyrettirilmektedir. Sadece değişen
oyuncu ve dekoru. Çünkü önceki seyrettirilenleri unutmuş ve unutturulmuşuz.
Tarih şuuru tarihi bilmekle ve doğru tarihin sayfaları arasında gezmekle
kazanılır.
İsyankâr olmamak için,nisyankâr olmamak gerek...
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İnsanlık tarihi ilk kanını Kâbil-in Hâbil-i öldürmesiyle280 başlatmış ve
akıtmış,tarih boyunca akan ve akıtılan bu kan,hala zamanımıza kadar da devam
edip,süre gelmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de kan (dem) doğrudan on ayette281 geçmektedir.
İnsanlığın yaratılışında meleklerin İstifsar yani açıklanmasını isteme babında
Cenâb-ı Hakka karşı ilk ifadeleri ibret-amizdir=
“Hatırla ki Rabbin meleklere:Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım,dedi.
Onlar=Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken,yeryüzünde fesat
çıkaracak,orada KAN dökecek insanı mı halife kılıyorsun?dediler. Allah’da onlara:Sizin
bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim,dedi.”282
Kan görme,kan akıtma bu bir insan tabiatının fıtri bir halidir. Ancak her şeyde
olduğu gibi,bunda da iyiye,hayra ve doğruya yönlendirmek gerekmektedir.
Nitekim bir şeydeki helal veya haramlık;o şeydeki emir veya nehye bakar. Allah
emreder iyi olur,nehyeder şer ve kötü olur. İllet ve sebep budur ve Hak-dandır.
Allah’ın izni ve rızasına göre hüküm almakta ve verilmektedir.
Mesela;yemek helal iken,yasaklanmış veya başkasına aid ise haram olmaktadır.
Domuz,kan,leş,Allah’dan başkası adına kesilen haram iken,mecellede ki hüküm
gereğince”Zaruretler haramı helal kılar-bu durumda haddi aşmadan,doymadan
yenilmesinde günah yoktur.283
Evlilik helal iken,zina haram kılınmıştır.284
Adam öldürüp,kan akıtmak haram iken285,Allah yolunda cihad etmek helal
kılınmıştır.286

280 Maide.27-32,bkn.Konularına göre K.Kerim Fihristi. N.Yüksel.sh.263.
281 Bakara.30,84,173,Maide.3,En’am.145,A’raf.133,Yusuf.18,Nahl.66,115,Hac.37,bkn.Mu’cemul
Müfehres.M.F.Abdulbaki.sh.261.
282 Bakara.30.
283 Bakara.173,Maide.3,En’am.145,Nahl.115.
284 İsra.32,Nur.30-31,Furkan.68.
285 Furkan.68.

Hayvana eziyet haram iken,Allah için kurbanlık bir hayvanın kanını akıtmak
helal kılınmıştır.
Ve bir kurban Allah için kesilirken helal,O’nun ğayrı,putlar adına287 veya
besmelesiz kesilen288 hayvanlar haram kılınmıştır.
Kadındaki kan yani ay hali (hayız)onlar için bir eziyettir.289 Temizlenmek
eziyetten kurtulmadır.
Abdeste mani olan kadın akması,elbise de bulunması halinde de namaza manidir.
İnsanın içerisinde duran kan hayata hayat katar iken,akması halinde hayatı
tüketmekte,çalışan organları çalışmaz hale getirmektedir.
Tarih boyunca hayata ve insanlığa düşman olanlar,sürekli kan akıtmakla hayat
bulacaklarını sanmışlardır. Yüz binler bir çırpıda öldürülürken,zulüm binaları onların
üzerine kurulmuş,neticede de âbad olmadan kendileri de berbad olarak bu dünyadan
göçüp gitmişlerdir.
Ne insanlar kana doymuş,ne de dünya...
Kan içenler,kana susamış kansızlar olarak tarihe geçmiş,silinmez bir kan lekesi
halinde kalmışlardır.
Kan kendi içinde güzeldir,dışa akmadıkça...
Balık suda hayat bulduğu gibi,sudan çıkmadıkça...
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286 Nisa.95-96,Enfal.72,Tevbe.19-20,41,44,Furkan.52,Hac.78,Hucurat.15.
287 Maide.3.
288 En’am.121.
289 Bakara.222.

KILIÇ KUŞANANIN , AT BİNENİN , SİYASET SİYASETİ YAPANINDIR

Vasıtanın önemi veya önemsizliği,kullanana göre şekillenmekte ve kıymet
almaktadır.
Vasıta ve vesile,ancak vasıta ve vesiledir. Vesilelikten öte bir kıymeti yoktur.
Bir silah,bir bıçak,bir ateş v.s.,araçlar yönlendirenin yönlendirmesiyle
yönlenirler.
Siyasette bir vasıtadır.
Siyasetçiye göre siyaset yönlenir.
Siyaset,iyi bir idare ve sevk aracı iken,kötü bir siyasetçinin elinde menfur bir alet
olur.
Düşmanın elindeki bir ateş tüm dünyayı yakıp,herkesi ağlatırken,dostun
elinde,her şeyi pişiren,ısıtan sıcak bir alet olup,herkesi güldürür.
Güldürme ve ağlatma,onu yapana göredir.
Oldurma,öldürme ve de sildirme,onu uygulayana göredir.
Kılıcı kuşanan kim? Kim kuşandı?
Ata binen kim ? Kim bindi ata?
Siyaseti yapan kim? Kim yapmakta siyaseti?
Takdirle mukadder...

21-4-1998
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İYİLİĞİ EMİR KÖTÜLÜKDEN NEHYETME

Peygamber sıfatı. Peygamber derecesindeki bir kutsal vazife. Peygamber
yolu.Yüceliğe taliblerin ulvi yolu. Kur’an dili ve tarzı. Şerefli kalma ve şerefli kılma
makamı.
Kurtubi-ye göre; Hilafet makamı.290
Hadiste:” Kim,emr-i bil-ma’ruf nehy-i ani’l-münker yaparsa o Allah-ın,Allah
rasulünün ve kitabullah-ın halifesidir.”
Tebliğ bütün efradıyla en güzel bir şekilde arz ve takdimden ibarettir.
“Eğer yüz çevirirlerse,sana düşen görev,sadece hakkı tebliğdir. Allah kullarını
hakkıyla görür.”291
Bu tebliğ görevinin iki şekilde yapılacağı da belirtilmektedir;Korku ve
Müjdeleme.
“ Biz seni sırf Kur’an-la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak
gönderdik.”292
Hidayet ancak ve ancak Allah-a aid olup,insanlara aid değildir.
Şifa,rahmet,hayat,rızık gibi Hidayette doğrudan doğruya Allahtandır.
“ Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin,lakin ancak Allah dilediğini
doğruya hidayet eder. O hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.”293
Rivayete göre Efendimiz son demlerinde olan amcası Ebu Talibe “ Lâ ilâhe
illallah”de ki;kıyamet günü senin lehine şehadette bulunayım.
Ebu Talib ise:”Kureyş kadınları beni kınarlar,korkudan bunu söyledi derler.
Eğer böyle demeyecek olsalardı,müslüman olub seni sevindirirdim.”ve bu duruma
peygamberimiz çok ısrar ediyordu.

290 Ma’ruf ve Münker. S. C. el-Amra. Terc.M. İslamoğlu. 37,63.
291 Al-i İmran.20. ayriyeten 25 ayet daha bu manadadır. Bkn. Kur’an-ı Kerim Fihristi. N. Yüksel. 173,Ali İmran.128,Nisa.84,Maide.67,92,99,En’am.34-35,107,Tevbe.129,Yunus.4243,99,100,Ra’d.40,Hıcr.94,Nahl.127-128,Nur.54,Şura.6,15,48,Teğabun.12,Ğaşiye.21-22,Duha.11.
292 Bakara.119, yedi ayette daha bu manada
geçmektedir.En’am.51,Yunus.2,Enbiya.45,Şuara.214,Fatır.18,Müddessir.1-2.
293 Kasas.56,bkn. Bakara.272, Al-i İmran.184,En’am.35,yunus.42-43,99-100,Nahl.37,Şuara.3-4,Neml.8081,Lokman.23,Fatır.8,Zümer.41,Zuhruf.5,40,Abese.7.

Diğer rivayete göre de;Ebu Cehil-in Ebu Talibe karşı,Mekke-nin ileri gelen bir
kişisi olarak,yetim Muhammedemi iman edeceksin,ifadesiyle onu engelleme yoluna
gittiği de anlatılır.
Kötülükte ısrar edenlere,tebliğde bulunanlar için bir günah ve sorumluluk da
yoktur.294
Bu hidayetin rızık korkusuyla engellenip kaçınılmaması,rızık verenin ise Allah
olduğu bilinmelidir.295
İnsanlığın başı olan Hz. Âdem,aynı amanda bir peygamberdir. O zamandan
beri,bu tebliğ görevi de bütün ümmetlerde ,insanları hakka davet etmek üzere uygulana
gelmektedir.296
Bu görev ifa edilirken güzellikle ve yumuşak olarak söylenilmesi,irşad
metotlarındandır.
Nitekim Allah,Hz. Musa-yı Firavn-a gönderirken bunun usul ve ölçüsünü de
vermiştir. “Haydi kardeşinle birlikte âyetlerimle gidiniz,sakın beni anmakta gevşeklik
göstermeyiniz. Gidin,Firavuna,zira o iyice azdı. Ona tatlı,yumuşak bir tarzda hitab edin.
Olur ki aklını başına alır yahut hiç değilse biraz çekinir.”297
Burada iki kişinin gitmesi;bir yandan kardeşi Harunun fasih bir dile ve hitabete
sahib olurken,Hz. Musa-nın peltek olması,diğer yandan da birbirlerine manevi destek
içerisinde bulunub maneviyatları kuvvetlenirken,Firavunun maneviyatını da
kırmış,tesirini azaltmış olmaktadırlar.
Bu işi yaparken Allah-a dua ile yardım taleb etmek.”Ya Rabbi,dedi,genişlet
göğsümü,kolaylaştır işimi,çözüver şu dilimin bağını.”298
Allah insanları kendisini bulabilecek ve bilebilecek bir kabiliyette yaratmış
olup,hepsine aynı eşitlikle sunulmuştur.299
Bir ücret beklemeden bu görevi yapan Peygamberler300 ve
Peygamberimiz301her türlü hakarete maruz kalırken sabretmişler ve sabrı tavsiye
etmişlerdir.302

294 En’am.69-70,Kaf.45,Zariyat.55,Tur.29,A’la.9-11.
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Ehli kitaba yapılacak tebliğde ortak noktaların nazara verilerek o konuda
iletişimin kurulması ,koparılmaması gerekir.
“Zulmedenleri hariç,Ehl-i kitab ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzla
mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin:
“Biz,hem bize indirilen kitaba,hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim
ilâhımız da sizin ilahınız da Bir ve aynı ilahtır ve biz ona gönülden teslim olduk.”303
Kur’an-ı Kerim-de Tebliğ ve İrşad metodlarının çeşitli konularda 540 kadar
ayetin mevcudiyetini görürüz.304
Bu hususta;İnsanlara anlayacakları dilde konuşmak.305
Müjdeleyip,nefret ettirmemek.
Bıktırmamak.
İhlasla ve ibadet düşüncesiyle yapmak.
Emredileni yapmak,istikametten ayrılmamak.306
Müsbet hareket etmek.
Bütün problemlerin ve çözümlerinin kaynağı insan unsuru olup,onun
düzeltilmesiyle olabileceğini bilmek.
İbretle düşündürmek. Yunus (A.S)un durumunu düşünmek ve düşündürmek.
Zira o Musul yakınlarında,Asurluların başşehri olan Ninova-da doğmuş,Kur’an-da
kendisinden –Zennun,Sahib-i Hut-diye bahsedilir.307[18] 33 senelik davetinde kendisine
iki kişi inanmıştı.
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Bundan hareketle,kavminin dinlememesi üzerine onları terk eder,bir gemiye
biner,balığın gemiye geçit vermemesi üzerine suçluyu bulmak üzere kura çekilir ve
Yunus peygamber atılır,balık onu yutar. Gece,hava fırtınalı,balığın karnında,herkesten
ümit kesik bir vaziyette o Allah-ı andı:” Zünnun’u da an. Hani o halkına
kızmış,onlardan ayrılmış,bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra
karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı:”Ya Rabbi!Sensin ilah,senden başka yoktur
ilah.Sübhansın,bütün noksanlardan münezzehsin,yücesin. Doğrusu kendime
zulmettim,yazık ettim. affını bekliyorum Rabbim!”
“Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. işte biz mü’minleri
böyle kurtarırız.”308
“Azabımız gelip çattığı zaman iman edip de bu imanı kendilerine fayda vermiş
bir memleket (halkı) bulunsaydı ya! (Bu asla vaki olmamıştır.) Ancak Yunus-un kavmi
müstesnadır ki;bunlar iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını
uzaklaştırıp giderdik. Ve onları daha bir zamana kadar yaşayıp faydalandırdık.”309[20]
İlk affedilen kavim. Tavuğun civ civ alabilmesi için yumurtanın üzerinde sabırla
21 gün oturması misali, sabır lazımdı. O sabretmedi.
“Ey Muhammed! Sen rabbının hükmüne kadar sabret. Balık sahibi Yunus gibi
(aceleci) olma.”,”Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı,herhalde (insanların)tekrar
dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıb gitmişti.”310
Bizim kendi durumumuzu da onunla mukayese etmeliyiz. Zira biz Hz. Yunus-un
vaziyetinden yüz derece daha dehşetli bir vaziyetteyiz.
Gecemiz;İstikbal ve karanlıklı. Denizimiz;başıboş giden yer yüzü. her gün
binlerce cenazeler üzerinde gitmekte. Hevâ-i nefsimiz;Hûtumuz yani balığımız. Ebedi
hayatımızı mahvediyor.311
Bediüzzaman örnek tavrında;”Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere
yükselmiş. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Onu söndürmeye
gidiyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş,ne ehemmiyeti var,dar düşünceler... Dar
görüşler..”
Ahirette mühim bir cezaya maruz kalan kişi şöyle der:iyiliği emreder kendim
yapmazdım,kötülüğü nehyeder kendim yapardım.
Cenâb-ı Hak Yûşa bin Nun-a:”Ben senin kavminin iyilerinden kırk binini helak
edeceğim.”diye vahyettiğinde Yûşa peygamber:”Ya Rabbi!şunlar kötüler,ama iyilerin
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ne suçu var?”deyince Cenâb-ı hak:”Onlar benim gazab ettiğim kimselere kızmadıkları
için(helak ediliyorlar)buyurdu.312
İsrailli kaynaklarda:”Hz. Lut-un kavmi helak olduğunda,onlar içinde gecelerini
namazla,gündüzlerini oruçla geçiren binlerce abid ve zahid insan vardı,ama onlar”emr-i
bil ma’ruf nehyi anil münker”vazifesini yapmıyorlardı.”313
Başa gelen belâ ve sıkıntılarda Tebliğ görevini yapmamanın büyük bir rolü
vardır. Hadiste:”Allah başınıza şerirlerinizi musallat eder.Sonra hayırlılarınız dua eder
de duaları kabul olmaz.”314
M. Akif bir hatırasında,Mısır-daki azınlıkların yerlileri idare etmesindeki
garabeti aklı başındaki bir müslümana sebebini sorduğunda o müslüman kendisinin de
“o yabancı devletin ricalinden birine sorduğu soruda:”Günün yahut senenin
birinde,mesela Osmanlı hükümeti kırk-elli bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mısıra sevk
edecek olursa siz ne yaparsınız?”
-Yabancı devlet ricali;”Hiçbir şey yapmayız,muhafaza imkanı olmadığı
için,mısırı kendilerine teslim eder,çıkarız. Yalnız şurasını iyi bilin ki,biz hiçbir zaman
Osmanlıların Mısıra kırk bin kişilik değil,kırk kişi sevk edecek derecede
yakalarını,paçalarını toplamalarına meydan bırakmayız. Memleketlerinde bitmez
tükenmez meseleler çıkarırız. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan göz açamazlar ki,bir
kere olsun Mısıra dönüp bakmağa vakit bulabilsinler.”315
Nasıl ki isli-sisli-pisli bir havada şoförler ve insanlar giderken önlerini
göremeyip,körlemesine giderler. Adeta meçhule.
Bu günkü siyaset,enflasyon,öcalan,mafya gibi tozlu-dumanlı havada insanlar
sağlıklı düşünüp konuşamamakta,gerçekleri,ebedi hayatında lazım olacak meseleleri
düşünmemekte ve de düşünememektedir,bi-gâne kalmaktadır.
Allah rasulü”Nasıl olacak haliniz? O gün kadınların baş kaldırdığı,sere
serpe,açılıp saçılarak sokağa döküldüğü,kötülüklerin her tarafta yayıldığı ve hakkı
ifadenin terk edildiği gün?”
Sahabi:”Bunlar olacak mı ki ya rasulallah?”
Ve Allah rasulü:”Nefsim kudret elinde olan Allah-a yemin ederim ki,daha
şiddetlisi de olacak.”
“Bundan daha şiddetlisi nedir ya rasulallah”denilince,
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“Bütün kötülükleri iyi ve bütün iyilikleri kötü gördüğünüz gün haliniz nice
olacak bir bilseniz!”
“Buda olacak mı ya rasulallah?Yani iyilikler men edilip,kötülükler emredilecek
mi?
“Daha şiddetlisi bile olacak!”
“Bundan daha şiddetlisi de nedir,ey Allahın resulü?”
“Münkerât karşısında susup ve bizzat onu teşvik ettiğiniz gün vay halinize!”
“Buda mı olacak ya rasulallah?”sorusu tekrar edildiğinde Rasulullah kasemden
sonra:
“Celalime yemin olsun ki,bu duruma gelmiş bir cemiyetin içine çağlayanlar gibi
fitneleri salıvereceğim.”316
Geçmiş ümmetleri yaptıkları hatalardan dolayı helak ettiğini söyleyen Allah,bu
ümmeti peygamberimizin hürmetine helak etmeyeceğini ancak bilinmeyen çeşitli
hastalık ve musibetlerle cezalandıracağını bildirmektedir. Aynen cari olmaktadır.
Hadiste”İslâm ğarib başladı (Ahirzamanda) ğarib olarak
dönecektir”Ğarib;harika,görülmemiş ve duyulmamış olarak başladı,insanlar tebliğ
görevini yapmasalar da aynı haşmetiyle tekrar doğacaktır.
Abdulmuttalibin Ebrehe-ye dediği gibi:”Kâbenin sahibi olan Allah,bu dinin de
sahibidir. O,sahibi olduğu şeyi mutlaka koruyacaktır.”
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ÖZÇELİK

KAHVENİN HATIRI KALMADI

Aslında kahve kalmadı. Çünki babalar onu eve almazken,evlerde de aldıracak
kalmadı.
Kahve hatırdır. Hatır gitti! Hiç kahve durur mu? Hatırın olmadığı yerde,kahve
kalır mı? Hiç duru mu?
Hatır ve hatıraların yad-ı olmalı,ya-da gelmeli. Tâ ki adı olmalı,kendi kalmalı...
Toplum hafızasını kaybetmiş. Bir kısmı rafa kaldırmış,kimisinin de arşivde
saklı...
Hafıza kayıb,hatır kayıb,elbette kahveye ise;kalmak ayıb...
Acı kahvenin tatlı hatırasının yerini bugün,zehirli,isli,pis sigara almış. Onda
ise,hatır değil,çifteli katır nalları kalmış...
Sıcak gibi görünen ikram içinde,soğuk bir isyan üfürülmektedir.
İsyan ve onu takibeden nisyan bulutları ufkumuzu kaplamış. Daha doğrusu
kapamış,kapatmış...
Bizi bizden koparmış. Değerlerimizi aparmış. Meçhullere doğru fırlatmış. Her
şeyimiz meçhullerde. Mazide de kalmamış.
Kahvede,kahvemiz de bundan nasibini almış.
Kahve,âah-sız dünyanın içeceği..
Bugün kahve kalmadı,yerini aah-lar aldı.
-Kahve-i rûh-i siyahım şifâ verir bedene.
Mevlam rahmet eylemesin tütün icad edene.
Tütüne murdar demeyin,onu içen âr eder.
Tütünü necasete atmayın,necaseti murdar eder.
İşte müsebbiblerinden bir kaçı;Artık daveti terslemiş,adavete icabet etmişiz.
Neticesi tatlı olan acıları bırakmış,yerini öcülere terk etmişiz.
Dünyaya öcüler hakim,öncüler gittiğinden beri...
Ufuklarla ve ufuklarda değil,ufaklarla meşgulüz. Çünki ya ufkumuzu
kaybetmişiz,yada dar...

7-12-1997
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ŞERRE KARŞI BİLE İYİLİK İYİLİK GETİRİR

Adıyaman-ın eşraf ve tüccarlarından Muhammet Ali Özçelik ticaret için,kumaş
almak üzere Gazianteb ve Halebe gider,mal alırdı.
Yine bir gün G. Antebe gitmiş,her zaman kalmış olduğu Arpacı Ali-nin hanına
yerleşmişti.
Han ise;alt katı hayvanlar için,üst katı da otel olarak kullanılıyordu.
Gece yatmak üzere odasına çekilmiş,uykuya dalmak üzere idi. Birden bir elin
kemerinde dolaştığını fark etti. Üzerine atlayıb yakaladığı adamın kulağı eline gelmişti.
Bu genç birisi idi. Kendisine yalvarıp yakarıyor,bırakmasını istiyordu. Borcunun
çok olup,otelciye bile veremediği parasından dolayı yatağına el koyup,bunu bir
ihtiyaçtan dolayı yaptığını söylüyordu.
Bu yalvarışa fazla dayanamayıp o gence acıdı,bununla da kalmayıp sabah olunca
otelde bulunan Adıyamanlı hemşerilerinden topladığı paralarla da hem gencin
borçlarını ödedi,hem de ona harçlık verdi.
Durumu kendisine ilettiği otelci de insafa gelmiş,onların yaptığı civanmertliğe
kendiside yatağı vererek,borçlarını da silmekle katkıda bulunmuştu.
Yıllar yılları kovaladı. Öyle ki aradan tam yedi yıl geçmişti. Yedi arkadaşıyla
Halebe gitmiş,mal alarak geri dönmek üzere yola çıkmışlardı.
Bir müddet sonra yolda kendisiyle beraber arkadaşlarını eşkiyâlar
sarmış,mallarını almaya koyulmuşlardı. Tam bu sırada ileriden gelen –durun-sesiyle
herkes durmuş,kendileri de şaşkın bir şekilde bekleşmeye ve başlarına gelecekleri korku
ve dehşet ile
düşünmeye başlamışlardı.
Eşkıya grubunun reisi olduğu anlaşılan bu şahıs kendisinin önüne gelerek hürmet
ve saygı gösteriyordu.
Bu da ne idi? Azar ve tekdir yerine,bu taltifler?

Çölün ortasında,eşkiyâların arasında bulunan bu şahıs da kim di? Kendisi
gibi,hiç kimse de bir şey anlamış değildi?
Neticede reis olan o kimse kendisini açıklamış minnetini dile getirmişti;ta yedi yıl
önce kendisine otelde iyilikte bulunmuş olduğu o genç hırsız idi.
Yeme,içme,kalma gibi her türlü ikramda bulunan bu şahış,G. Antep sınırına
kadar getirdiği bu tüccarlara adeta bir siyânet,koruyucu melek muamelesi
yapmış,memnun ederek onları uğurlamıştı.
Yedi yıl önce yapılan iyilik,iyilik getirmiş,hem malları,belki de canları
korunmuştu.

05 09 1999
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KENDİNİ YOK EDEN ROBOT

Robotun yapımı için gerekli tüm malzemelerin hazırlığına başlanıldı.Uzaktan
kumanda ile yönlendirilen bir toplum robotu olacaktı bu robot.Kollar sıvandı,bunun
için toplumda grublar oluşturuldu ve onlar beslendi.Gruplara ayrıştırılarak her grup
semizlendirildi.Dövüşmeleri için hipodrumlar hazırlandı.
Adına sağcı-solcu,milliyetçi-anti milliyetçi,Ruscu-Amerikancı dendi.Özel
getirildi,özel yerlere götürüldü.
Ve uzun yıllar toplum bunlarla meşgul edildi.Uyanınca işin vehameti ve geçen
zamanlara esefler edildi.
Sonunda mi?Maşalar imha edildi,maşayı tutanlarca.Hatta maşayı verenlerde
imha edildi,planı yapanlarca.
Geriye feryadlar,binlerce ölü ve pişmanlıklar kaldı.Ortada ise suçlu
kalmamıştı.Herkes suçluydu veya birileri bu işi çok iyi tezgahlamışlar,herkes işin bir
yanından tutarak nefsi müdafaaya geçmişlerdi.Bir cihette haklıydı,geridekiler
haksızdı,bu işin oluşmasına sebeb olanlar,devlet,anneler-babalar,onlara hakikatları ve
doğruları ulaştırmayan insanlar,birazda kendisinde de vardı var olmasına...
Şu anda hep geridekiler feryat etmedeler;bizler bir ömür boyu,üç nesil bunun
için,bunlar için mi çalışmışız,herşeyimizi feda ettiğimiz değerlerimiz bugün çok basite ve
ucuza harcanmakta,kapanmakta,kapatılmakta ve gerisin geriye atılmaktadır?

Tekrar çizginin başına geldik,üç nesil kaybettikten sonra...Hedefe bir türlü
varılamadı,varmak isteyenlerde yok edildi.Bu yapılırken;bazen önce alkışlandı sonra
vuruldu,bazende önce vuruldu,sonra alkışlandılar.Hem hain,hem kahraman,hem
kurtarıcı,hemde düşman ilan edildiler.
Tıpkı üç mazlumlar gibi.1960 ihtilali onlar için yapıldı.1980’den sonraki anıtta
onlar için yapıldı.Tezatlar ülkesi...Oysa onlar bir ideal ve hizmet uğruna devlet yükünü
yüklenmiş,milletin selametini zayıf omuzlarına alarak tekeffül eden üç mazlum idi.Kara
sayfanın üç ak şahsiyeti idi onlar.Akbabalara kurban edilen ak alınlı,mazlum ve
mağdur gönül erleri idiler.11 yıldır kırdıkları esaret zincirini milletin boynundan
çıkarmış,milleti idamdan kurtarmış,ancak kendilerini idamdan kurtaramayan milletin
bu üç şeref madalyası millet tarafından da kurtarılamamıştı.
Milletin yüzüne kapanan kapıyı aralayan bu üç öncü kuvvete,memleket kapıları
kapanmış,İmralı sürgün yeri reva görülmüştü.Sizi taltif etmeye gücümüz ve zamanımız
yetmez,buyurun Allah’ın sofrasına,şuurunda olunmadan onlara ebedler kapısı
aralanmış oluyordu.
Kazan dibin kara,seninki benimkinden de kara.Bir çok örnekleri yaşandı.
Gizli el çok gizli olarak gizliliğini gizledi.Meçhullerdeki bu malum esrar;bazen
şahıs,bazen ideoloji,bazen ordu,devlet,laiklik,Atatürkçülük,aşırı dincilik,Hizbullah
formalarını giyerek milletin önüne çıkıp müşteri aradı.Bir yandanda eskiyen formaları
attı,yanında ürettiği yeni formaları yeni yerlerde kullanmak için üretti...
MİT Müslim Gündüzü kullandı? Çatlıyı kullanan emniyet Müslümü deşifre
edince,Müslimi kullanan Mit-de Çatlıyı deşifre ederek misillemede bulundu!317
Ağacı yine kendisinden olan balta imha eder yada içine girme istidadı gösteren
kendi kurdu..kemirerek..emrederek..bilerek..bildirerek..ifşa ile..inşa ile...
Dış ve iç kavgalarla ve münakaşalarla suçluluk psikolojisi içinde olup
savunmaktan kurtulmaktan;meselelerimizi konuşup çözmeye vakit bulamamışız.İç
muhasebe ve düşünme kapsamı alanı dışında bulunmaktayız.Kapsam alanına girmeye
maniler bulunmakta,bir asır ve üç asır boyunca bu bağlantı kurulamamaktadır.Bir
dönem kominist ve sosyalist kapsamı içine alınmaya çalışılırken,şimdilerdede marksist
bir yapının yapılanmasına acımasızca çekilmekteyiz.Önceden cehennem sunulmaya
çalışılırken,şimdi yalancı cennet sunulmaktadır.
Kimse kıblesini koruyamıyor.Değişen kıblemi yoksa kıbleye dönenlermi dönek
veya kalb olmuş para gibi sürekli değişmekte mi?Yıllardır savunanlar savunmasız
kalıyor,savunulmak veya avunulmak istiyor.
317 (Bak aksiyon der.17-24-1997-sh.7.sayı.151.

Kaynağından çıkan su tekrar kaynağına dönermiş.Güzel fazilet ancak bir çok
rezalet,aldanma ve aldatmadan sonra;özür dilerim,bende aldanmışım,yok yok benden
değil,aldatılmışım..suçlu o..maçhuldeki adam..buyur madam..
Çok yanlışlıklar ve keyfilikler yapıldı."Tabutluk yıllarının canlı şahidi Reha oğuz
Türkken:"İniönünün kendilerini cezalandırmak için 1 nolu sıkıyönetim mahkemesinden
alınıp 2 nolu sıkıyönetim mahkemesine verilen davalarına karşı yargıtay üyelerini tehdit
ederek takdiri karar almalarını istemesine rağmen reddedilmesinden dolayı -keyfi
olarak-onların hepsini emekli ettiğini anlatır.318
Ancak yapılan tahribler hızla telafi edilmelidir.Nitekim Menfilikte kalan insanlar
müsbete geçince hızlı ve aksiyon insanlar oluyorlar. Adeta geçmişi telafi için.
Mukayesesi çok.Menfiliğin acısını tatmış,başkasınında tatmasını istemiyor. İstidatlı
olduğundan,orada nemalanamayıp,burada neşvü nema buluyor. Pişmiş bir insan
oluyor. Tecrübeli ve görmüş bir insan. İşte Hz. ömer,Halid bin Velid.İmamı Gazali
felsefeden hikmete ve Bediüzzamanda Hikmetten hakikata ulaşanlardan...Çünki
Bediüzzamanın hedefi;Rasulullahın telkini ile iman gözü bir araya gelirse hakikat
tezahür eder,319 diyordu.
Birinci derecede önemli olan İstikamet,istikrar ve sebat etmek olup,ikinci
derecede ise;hiçbir şey yapılmayacaksa bile,yanlışlıklar yapmamaktır.Yani sevab
işlemek kadar önemli olan,günah işlememektir.
Yeni başrol oyuncumuz madam...Çünki kafalarla çok oynandı,yoruldu,yorgun
düştü.Sıra kafa altına,göbek altına geldi,göbeğinden bağlı olanlarca...
Vitrinde kadın,sahnede madam,bu sefer harcanan özel seçilmiş kadın..harcamak
için lazımdı şimdilik adı,daha sonra o maşada kırılacaktı.
Fikirler bitirildi,kadın gibi.Fikirlere pranga vuruldu.Düşünen kafa
istenmiyordu,kusurları görür diye.Bediüzzamanında dediği gibi;Eğer baştaki başlar
akıllarını başlarına alsaydı,mesele kendiliğinden halledilirdi.
Bıçak değse gölgeme
Sımsıcak kanım damlar:
Gel de bir bak ülkeme:
Başsız başsız adamlar...N.F. KISAKÜREK

318 Bak.zaman.2-5-1998.
319 Mesnevi-i Nuriye.22.

9 Kasım 1989.. Yani, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı tarih..Bu duvar yıkıldı.Yıkılmaz
denen Rusya 1989’da bir asırlık kalıntılarını attı,bizdeki fikre vurulan prangalar hala
devam etmektedir.
Varsa yoksa makam,alkış,şan,şöhret ve hepsinin ürünü olan para..Kıble
değişmişti,değiştiren ve değişenler gibi...Dış görünüşte harcanmak istenen para idi
ancak oda bir maşa idi.
Hz. İbn-i Mes'ud’dan rivayette:”İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o
zamanda adam acz ve fücur arasında muhayyer kalacak. Kim bu zamana yetişirse,
fücura aczi tercih etsin.”Böyle bir duruma insanlar terkedildi.
Şeytan vadetmiş ve ahdetmişti;kıyamete kadar tüm kulları saptıracağım
diye...Avanelerine bu iş asırlardır yaptırıldı.Gizlenen,gizli olarak bu işi yapan şeytan
artık resmiyete bürünmüş ve kendi partisinide kurmuştu;Satanizm...Şimdiye kadar
yapılan gayrı resmi üyelikler resmileştirilmeye başlanmıştı.Tüm yolları kendi yoluna
bağlamıştı.Her yol ona çıkmakta ve çıkarılmakta idi.
Bu yolları nasıl mı bağladı;Müslümanlar asırlardır manevi boşluk içerisine
yitildi.Bir asırdır bizler bunun bocalamasını şiddetle yaşadık.Sonunda az gelmiş olsa
gerekki,Mart ve Mayıs ve Eylüllere Şubatlarda eklendi.Bu 28 Şubat bahanesiyle
maneviyata darbe vuranlar,onunla bağlı olan maddiyatıda çökerttiler.Ne dünyayı
kazandılar nede ahireti.İrtifa kaydeden bu millet,irtica bahanesiyle düşüş ve bitiş
içerisine girdi.Çünki maneviyat kaybettirilmeye çalışıldı.Kalb noktasından darbe alan
milletin bütün vücudu zelzeleye tutuldu.Tedaviside aynı noktadan mümkün iken,ihmal
edildi,göz ardı edildi.
1879 yılı bütçesinde gelirler 14 ve giderler 13 milyon altın görünüyordu. Ancak
şişkin görünen rakamlar gerçekte kâğıt paranın düşüklüğü dolayısıyla kof gelirlerdi.
Ve Osmanlıyı yıkan duyunu umumiye gelirlerin % 40-ını ödüyordu,bugün biz %
110-unu ödemekteyiz. üç misli bir duyunu umumiye.
Dünya maneviyata yönelmekte,yöneldikçede maddi zenginliği elde
etmektedir.Amerikan psikoloji dergisinde yayınlanan bilimsel bir araştırmaya
göre;"Genetik açıdan ve anotomileri incelendiğinde insandaki beyin sinirleri arasındaki
bağlantıların dinsel inançlara elverişli olduğunu belirtiyorlar.İlahi ve ayinlerin beyin
ritmini rahatlattığını ve huzur verdiğini ve mutluluk duygusunun uyanmasına neden
olduğu kaydedildi.dindar olmayan insanların ise bu boşluğunu meditasyon ile
gidermeye çalıştıkları belirtildi.320

320 Bak.Zaman gazt.21-5-2001.

İngilterenin Glasgow şehrinin büyük durağında şu yazılıdır:Everyone of use shall
give accont of himself to Gog=Hepimiz Allaha hesab vereceğiz"321
Biz ise hesabımızı unuttuk.Cumhuriyet nesli olarak en iyi yaptığımız iş;Geçmişi
kötülemek ve yıkmak olmuştur.
Bilimde inanç olmaz,denilerek dünyanın tersine tersine kürek çektik.Ancak
inançda bilimin olması onu ikmal ederken,tecrid edilmesi onu tenkis etmektedir.
ABD'nin Kaliforniya üniversitesinde yapılan araştırmada:Suç işleyen insanların
işleme sebebinin;"Sosyal kişilikleri bozuk bir grup suçlu üzerinde yapılan
araştırmada,suçluların beyninin ön kısmında bulunan ve suç esnasında insana
pişmanlık verme,sosyal davranışlar kazandırma,hür irade ve vicdanla kazanılan
davranışlardan sorumlu sinir hücresi merkezinin,diğer normal insanlara nisbeten,iki
çay kaşığı hacminde,daha eksik olduğu ortaya çıktı."Bununda ancak erken çocuk
çağlarında yoğunlaştırma faaliyetleriyle fayda vereceğini belirtmişlerdir.
Bizler ise önleme değil,artırma yoluna gittik. Ne İsaya yarandık,nede
Musaya.Çünki ne olduğumuz ve nereli olduğumuz bir türlü belirlenmedi.Uğur
Mumcunun deyimiyle:"Biz Türkler,İsviçre Medeni kanununa göre evlenen,İtalya Ceza
kanununa göre hüküm giyen,Fransa İdare hukukuna göre yönetilen,İslâm kurallarına
göre Mezara konan bir milletiz."veya doğum ve ölümümüz islâmi,yaşayışımız ğayrı
islâmi!
Bu uğurda hizmet edenler hep suçlu görüldü ve suçlu sayıldı.Oysa"Avrupada
1992 yılında 55 bin denek üzerinde yapılan bir ankete göre İslâmiyeti tercih edenlerin
%38-i Mevlana,%32-si Risale-i Nurdan etkilenerek müslüman olmuştur. Avrupada
Şazeliyenin bir kolu olan Aleviyye:Amerikada Halvetiyyenin Cerrahiye kolu:ispanyada
Endülüste tekrar İslâma dönüş adındaki dernek en yaygın tarikatlar olarak bilinir."322
Biz kendimizi nasıl gösterdik,oysa nasıl göründük ve görünmek istendik?İşte
bakın nasıl görünüyoruz;Cidde-deki günlük bir gazetenin muhabiri der:”Siz İslâm
dünyasına dirsek çevirdiğiniz müddetçe İslâm dünyası kalkınmaz,ama sizde
kalkınamazsınız.Şayet siz el uzatırsanız,İslâm dünyasında yerinizi bulursunuz,bizde
kalkınırız.Çünki bu dünyanın size ihtiyacı var.”323
İslâm dünyası sürekli suçlandı ve suçladık.Müslümanları ve islâm alemini
suçlamak için içi kof olan bahane ve suçlular hazırlandı.Peki ya şimdikilerin suçu ne

321 Bak Zafer dergisi.sayı.74,sh.18.
322 Doç.A.Yüce.zaman gaz.19-3-2001.
323 Türk ve İslâm Dünyasının Yeniden Yapılanması.Prof.S.Zaim.sh.146.

idi,neden onların suçu ile suçlandılar?Neden eski defterler sürekli borç olarak sunulup
borçlandırılmaya,ağır bedeller ödetilmeye çalışıldı ve halada çalışılmaktadır?
İşte karnemiz;Temel dursuna bir zayıfı için,Ahmedin selamı var,de.İki zayıfı için
Mehmedin selamı var,de.üç tane için hem Ahmed ve Mehmedin selamı var dersin
der.Ancak zayıf çok olunca dursun;tüm ümmeti Muhammedin selamı var,der.
Bizede tüm Ümmeti Muhammed selamını esirgememekte,sağolsunlar.
Ne mi diyelim?Onun gibi diyelim;
Biz kısık sesleriz...minareleri
Sen ezansız bırakma Allahım.
Ya çağır şurda bal yapanlarını
Ya kovansız bırakma Allahım.
Bize güç ver...cihad meydanını
Pehlivansız bırakma Allahım.
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu
Müslümansız bırakma Allahım.
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız
Ve vatansız bırakma Allahım.
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu
Müslümansız bırakma Allahım. A.N.Asya.
Ne mi yapalım?
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes.
Ey kahpe rüzgar her nereden esersen es..N.F.Kısakürek.
MEHMET ÖZÇELİK

- TARAFSIZ

DEĞİLİM –

B.Said Nursi-nin ifadesiyle;” Bî-tarafâne hareket tarafı muhalifi iltizamdır.” Diğer
tarafı kabuldür. Yani tarafsız olmak zıt tarafı,kendisinin taraf olmadığı tarafa taraf olmaktır.
Ben ancak taraf olmadığım tarafın karşı tarafında tarafım. Yani
inanmadığım,sevmediğim,düşünmediğim,yaşamadığım,uygun olmayan menfiliklere taraf
değilim. Onların zıddının tarafıyım. Onun menfilik hürriyetine karşı buda benim müsbet
hürriyet düşüncemdir. Günah işleyenin günah işleme hürriyeti ne kadarsa,benimde sevap
işleme hürriyetim ondan geri değildir.
Ancak bir olay ve meselede evvela akıl süzgecinden geçirir,kalbin potasında
eritir,sentez ve analizini yaptıktan sonra vicdan terazisinde ölçerim. Hangi ve nasıl
bir tarafta olduğumu bildirir ve gösteririm.
İnsan tarafsız değildir. Çünki en azından her şeyi kabul etmemekle tarafsızlığımızı
gösteririz. Tarafsızlık bir eksiklikten değil,bir seviyeden kaynaklanmaktadır. Taraf
olmak zıtlaşmak değil,zıtlıkları ayrıştırmaktır. Taraf olmak,düşman olup cephelere
bölünmek değil,taraflılıkla cepheleşmeye sebep olan amilleri ortadan kaldırarak tek
cephede birleştirmektir.
Tarafsızım demek,ben senin görüşünde değilim demek olduğundan,bir şey ya
vardır,yada yoktur misali,ya uygundur,yada değildir. O halde bir taraf söz
konusudur. En azından o insanın bir tarafı ağır basacaktır. Taraf olmak insanı körü
körüne bağlanmaktan kurtararak tahlile,düşünceye,isbata,çıkışa yükseltmektedir.
Bir seviye kazandırmaktadır.
Taraf isbat ister. Tarafsızlık bir isbat,düşünce ve tahlile gerek duymaz. İnsanlıktan taraf
ve yanayım. Sevgi,düşünce,ciddiyet ve ahlaktan yanayım. Yani tarafım. Bütün meslekler güzel
olabilir,güzeldir. Ancak ben öğretmenlik mesleğinden yanayım. O taraftayım. Mesleksizliği,
kötülüğü meslek edinenden yana değilim. Tarafsız da olamam. Çünki o taraf kendi tarafında
açıkça görülürken ve o insanda onu savunur,beni de ona davet ederken,ben tarafsız olamam.
Onun tarafında değil,kendi tarafımdayım.

Tarafsızlık birde su-i istimal edilen şefkatin yanlış mecraya akıtılmasından
kaynaklanmaktadır. Hakime olan bir anne karşısında,suçlu olan oğlunun tarafında
olamayacağı gibi, tarafsızım da diyemez. Çünki o adalet tarafında bulunmaktadır. Oğlunu
değil,adaleti savunmaktadır. Böylece o hukuktan ,insanlıktan ve toplumdan yanadır. O bir
taraftır,tarafsız değildir. Her tarafta bu taraf taraftarlarıyla görülebilir.
Bulunduğumuz yer başkasına göre tıpa tıp aynı olmayıp ayrı tarafta olduğumuz
gibi,bakışlar da,fikirler de farklılık arz eder. Önemli olan insanlık çerçevesi içerisinde
kalarak,hazımlı olup,başkalarının tarafını da göz önünde bulundurarak ,ortak noktaları
ortaya koyup en kötü ihtimallerde bile asğari müşterekler birleştirici olmalıdır. Çünki ben ben
olup,sen olmadığım gibi; sende sensin,ben değilsin. Ben ben olmalı,sende sen kalmalısın. Ta ki
bir bütünlük oluşsun.
Sen ben değilsin ki beni sen kendi yorumunla değerlendiriyor,beni yorumların terine
koyuyorsun. Yorumların ben değilim. Sen ben olamazsın. Eğer sen ben olursan, ya ben kim
olurum? Sen mi? Ama ben sen değil,ben benim. Ben olarak kalmak,ben olarakta devam etmek
istiyorum. Sen sen ol,sen kal. Ben de ben olayım,ben kalayım. Ne kendi kimliğini değiştir,nede
benimkini. Kavga,kimliksiz yapma kavgasından kaynaklanmaktadır.
En büyük sıkıntı,hazımsızlıktandır.
Bir çok kavgaların temelinde,başkalarının da benim gibi olmasını istememizden
kaynaklandığını görmekteyiz. Din ve inancın önemi burada devreye girerek,insanlara tek ve
geniş bir potada eriterek olgunlaştırmaktadır. Mevlânanın ifadesiyle;”
Hamdım..Piştim..Yandım..” Ben yanmaktan yanayım.Tarafsız değilim. Çünki hamdan yana
değilim...

MEHMET ÖZÇELİK

RAHMET

KAYNAĞI

YAĞMUR

Muğayyebât-ı Hamse yani beş bilinmeyenden birisi de yağmurun ne zaman
yağacağı324 ve doğrudan doğruya Allah tarafından yağdırılmaktadır.325
Meteoroloji tarafından bildirilen hem “Hava tahmin raporu” hem de ğayıbtan
çıkmış olan yağmurun görünen şu şehadet alemine gelerek,belirtilerinin ortaya
çıkmasının bir neticesidir.
Tıpkı bir hayvanın zelzeleyi,havanın rutubet ve nemliğinden,buluttan,yağmurun
önceden hissedilmesinden ve aynı zamanda,özellikle ihtiyarlar ve hassas kişilerce
önceden hissedilmiş olması gibi ki,bu gaybın bilinmesi demek değildir.
Ve Allah yağmurun inişini kendisine mağfiret dilemeye bağlamıştır.326
İnsanlar ümitsiz kalınca327 ölmüş toprağı canlandırmak üzere328 insanlara rızık
olarak329,ırmaklar,nehir ve çaylar,ekinlerin yeşermesi,hayvanlara yiyecek olması,sebze
ve meyveler yeşerip,her ölünün de yeşerip hayat bulması için330;Allah tarafından
buluttan331 ve gökten iner ve indirilir.332
Bütün bunlar birer öğüt ve ders içindir. İnsanlar nankörlük değil,ibret alsınlar
diyedir.333
Yağmurun külli ehemmiyetini anlamak için,bir anlık yokluğunu
düşündüğümüzde;hayatın ve onun devamının da yokluğunu rahatlıkla anlarız.
Ondandır ki yağmura rahmet adı verilmiştir.
Yağmurun şefkat kucağı,hayat sahibi olan her varlığı kuşatmaktadır.
324 Lokman.34.
325 En’am.69,Ra’d.17,Mü’minun.18,Furkan.48-49,Vakıa.68-70.
326 Nuh.10-12.
327 Şura.28.
328 Nahl.65,Rum.50,Fatır.9,Fussilet.39,Zuhruf.11,Casiye.5,Kaf.11,Abese.25-32.
329 Zariyat.22.
330 Bakara.22,164,A’raf.57,İbrahim.32,Nahl.10-11,Hacc.63,Mü’minun.18-19,Lokman.10,Fatır.27,Kaf.910,Nebe’.15-16.
331 Ra’d.12,Zariyat.2,Nebe’.14.
332 Hicr.22,Nahl.65,Nur.43,Rum.58.
333 Furkan.50,Rum.24.

Elbette böyle umumi bir menfaat,tesadüfe havale edilemez.
Evet,yağmur sebebiyledir ki;yeryüzünde nehirler,ırmaklar,çaylar,pınarlar,taa
okyanuslara kadar... Yeşillikler,sebze ve meyveler...kısaca hayatı netice veren her şey...
Evet. her şey o hayat kaynağından çıkar,onunla bereketlenir,varlıklara rahmet
olur...

1-9-1995
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OLSAYDIM ?

Başbakanın yerinde olsaydım,izinli başbakan olma teklifini reddederdim! Çünki
izinli olanın izni bitince,rolü de biter,işi de biter,bu sefer devreye başkaları devredilir.
Yapılacak işler de irade ile değil,müsaade ile yapılmak zorunda kalır. Değil her
şeyi yapması,veya sözünü tutması,istemedikleri,istenilmeyeni bile yapma
mecburiyetinde kalır. Desteği çekerim haa! Çok oluyorsun! İleri gidiyorsun!
Şöyle yapacağım,böyle yapacağım derken; sen söyle bakalım!. uygun zaman ve
zeminde bile ne kadarı söyleniyor ve ne kadarı yapılıyordu?
Yapılamayacak şeylerle koltuklar haram edilirken,artık haramlarla helallerin
karışımından hangisi hangisinden ayrılacağı konusunda bir belirsizlik ve ilgisizlik zaten
yaşanmaktadır.
“Türkiye’nin anasından çıkın kalmayan lideri”diye İstanbul kongresinde
tanıtılan başbakan yerinde olsam-çıkın kalan olmadığı gibi,çıkın bırakan da...olmamaya çalışırdım.
Cumhurun selameti ve saadeti,ferdinkinden önce gelir. Bir mukayese yapmak
gerekirse; T. Özal-ın zamanında ki teveccüh ile şimdiki teveccüh arasındaki fark neden
doğmuştur=
-İdeolojiler mi değişti?
-Proğram mı üretilemiyor?
-Ekonomik atılım ve yatırımlar yavaşladı mı,durdu mu?

-Farklı kimlik,farklı vitrin mi sergilenmektedir?
-Milletle anlaşma ve kaynaşmanın yerini,ağırlaşma ve soğuklaşma mı aldı?
-Bir hastalığın ve eksikliğin olduğu kesin. Acaba neden? Nereden?
-Özal döneminde maneviyatın önündeki engeller kaldırılır,manevi plan öne
çıkarılarak,bunun mücadelesi yapılırken,şimdi saf dışı edilmektedir.
-Eskiden hata yapana-Baltayı ayağına vurdu.- denilirdi. Şimdilerde baltalar başa
vurulmakta,toplumun başına kaldırılmaktadır.
Özal 1989 seçimlerinde yanlışını itiraf etme dürüstlüğünde bulunarak,yenilgisini
şöyle itiraf etti;”Millet topuzu biraz fazla kaçırdı.” Doğruydu ama biraz
fazlaydı,diyordu. Milletin topuzu;ilahi takdirin kazasıyla şaşmaz.alınacak kararlar da
milletin rağmına değil,milletin değerlerine uygun alınmalıdır.
Esas olan partiler değil,milletin menfaatıdır. İdareciler bütünleştirici olmalıdır.
Çünki,halkının hepsini idare etmekte,yönetmektedir.
Bizde de son zamanlarda başladı bir idarecilik sevdası,gerçi bu sözlerim oraya
bir basamak ve bir başlangıç zannedilmesin! Bizim oraya ulaşmamız söz konusu değil
de,olur ya,orası bize ulaşırsa belki düşünürüz,dedik,şimdiden proğramımızı
dosyalamaya başladık.

30-08-1998
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VE ESTETİK

Sanat bir inceliktir. İnce insanların işidir. Kabalık ve kabaların işi değildir.
Fikir,hayat,ruh ve şuur gibi duygularda inceleşmek ve derinleşmektir.
Hafifçilik sanatla bağdaşmaz. Nitekim adamın biri günlük çıkıyor,gündemi işgal
ediyor. Kendine sanatçı diyor,sanatçı dedirtiyor. Belki de sanatçılık oynuyor. Bu
insan sanatını bir yıl yapmıyordu,yaptığı müstehcenlikti. Sanatını değil,kendini teşhir
ediyor. Zaten sanatı yok ki teşhir etsin!
Ramazanları sanatçılıktan istifa ediyordu. “ Ramazan münasebetiyle kapalıyız.”
diyordu. Yani Ramazanın kabul edemeyeceği,ondan sonra açılarak devam ettirilecek
bir sanat.? Bu nasıl bir sanat?

Sanat dediğin her zaman sanattır. Dört ayaklıdan sanatçı olur mu? Her ne kadar
müstehcen olsa da?
Hadiste :” Ramazan gelince cennet kapıları açılır,cehennem kapıları kapanır.
Şeytanlar zincire vurulur.”
Acaba olmaya ki;bu sanatçı da o zincire vurulanlardan ola? Ancak bu işin cılkı
çıkmıştı. Cıvık yumurta gibi. Çünki cılktı. Üç günde sanatçı oluyor,gündemi meşgul
ediyor ve bir düşüş düşüyor ki; bir daha da gıkı çıkmıyor. Sesi bazen uzaklardan;esrar
ve eroin alemlerinden veya mafya entrikalarından gelmeye başlıyor.
Sanat odur ki;ömürlük,asırlık ola. asırlık çınar gibi. Mimar Sinan bir gelmiş,pir
gelmiş. Şimdi ise binlerden bir çıkmıyor.
Sinan akıl tezgahında ruh mayasıyla,kalb süzgecinden geçirerek,hayal sür’atinde
hareket ile madde ile manayı aynı teknede yoğuruyordu. O engin ve zengin boyutu
yakalıyordu.
Onun içindir ki; Bir sanatkâr istiyorum,estetik ve inceliği versin.
Bir sanatkâr istiyorum; Ahlakı,güzeli ve hayrı versin.
Bir sanatkâr istiyorum; Milleti yansıtsın. Ben olsun..biz olsun..varsa sanatı
sanatını yansıtsın. Yoksa bilmem neresini değil!
İnancını yansıtsın..inanç yansısın..
Geçmişini,değerlerini yansıtan bir sanatçı istiyorum. Böyle bir sanatçıyı
bekliyorum. Özlüyorum. Gözlüyorum. Görüyorum...
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Şimdiki durumu ile tütün:”İlk olarak Amerika da üretilip oradan 1560 yıllarında
Jean Nicot tarafından Avrupaya getirildi”ği ifade edilir.334
Başta kanser olmak üzere sigaranın açtığı bir çok zararlar içerisinde:”1958’de
British perinatol Mortality Study’de incelenen 17 bin doğum vak’asında sigara içen
annelerin bebeklerinin ölüm oranı,içmeyenlere göre gözle görülür şekilde yüksek
bulunmuştur.”335
Bunun gibi daha bir çok zararlarının kesinliğiyle beraber;annenin ciğerlerine
çektiği sigara dumanı cenin halindeki bebeğin kan dolaşımına katılarak onun hayati
ihtiyaç duyduğu,hayati oksijeni çalmıştır. Bu da oksijen oranının % 41 oranında
azalmasına sebeb olmuştur.336
Günde 21 dal sigara içen 50 yaşındaki bir kimsenin önündeki 10 yıl içinde ölme
imkanı,sigara içmeyenlere göre iki-üç kat daha fazladır.
“Sigara içen kimsenin her yıl hastalık yüzünden çalışmadığı günlerin toplamı
sigara içmeyen kimseyle oranı % 20 fazladır.(Yaklaşık yılda 75 gün)
“Yine İngiltere de öğrenciler arasında yapılan bir araştırmada sigara içenlerin
içmeyenlere oranla solunum,idrar,iç hastalıklarına daha fazla yakalandıklarını
göstermiştir.337
Bütün sigaralarda:”Sigara sağlığa zararlıdır.”yazmasına rağmen hala çoklukla
kullanılıyorsa,burada hem kullananın sorumluluktaki eksikliği ve kullandıranın
menfaatına düşkünlüğü,toplumun maddi-manevi kaybına ilgisizliği,devletin ise
sahipsizliği,aldırmaz tavrı gayet dikkat çekici,ibret-amiz bir haldir.
Sigaranın bir çok kötülüklere kapı açtığı bir gerçektir. Büyük tehlikelere giden
yollar sigaradan geçmektedir.
Sigara ile hem hayat,hem zaman,hem nesil,hem ekonomi,hem sağlık gibi bir çok
israf kaybı söz konusudur.
“Bir soy kırım”yaşatan sigaranın neden olduğu rahatsızlıkların,akciğer
kanserlerinin %90’ı,gırtlak kanserlerinin % 99’u,bacak damar tıkanıklıklarının %99’u
sigara kaynaklıdır.

334 Alkol ve Sigara.sh.151.
335 Age.157.
336 Age.158.
337 Age.161,zaman gaz.15-4-1995.

Ortaokul çağındaki çocukları tehdit eden sigara en büyük rolünü,gençleri tehdit
eden faktörün başını arkadaş etki ve tesiriyle kendisini göstermektedir. Sigaraya
başlamaya sebeb arkadaş olduğu gibi,sigarayı bırakmanın yolu da arkadaştan
geçmektedir.
Sigaranın temelinde aile ve okul olmakla beraber,devamında da arkadaş vardır.
Türkiye’de”20 milyon sigara tiryakisinin”olması,geleceğe dönük büyük bir
tehlike sinyalidir.
Evet,büyük tahribleri olan sigara338[5],1994 hesaplarına göre:”Her yıl dünya
çocuklarının giderleri için 34 milyar dolara ihtiyaç duyulurken,içki ve reklam için 183
milyar dolar harcanıyor.”339
İstatistiklere göre:”Sigara ve içki harcamaları,aile bütçesinin % 15-20-sini
götürüyor. Yeşilay’ın 1996’da,1995’in raporunda:”Türkiyenin israfta birinci,kumarda
ikinci,alkol ve içkide üçüncü,tütün ve mamullerinin tüketiminde dördüncü olduğu
belirtilir.”340
Ve yine:”Çağın vebası olarak ifade edilen sigaradan;”Dünyada her gün 5 bin
çocuk sigaraya başlıyor. Her 13 saniyede bir kişi sigara nedeniyle ölüyor. Günde iki
paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri mutlaka akciğer kanserine yakalanıyor.341
Ve sigaradan her gün 164 kişinin öldüğü ifade edilir.
-1994’de Türkiye de 90 bin ton sigara içilip,61 trilyon ödenmiştir.342
Peki ya verilecek ve ölecekler? Efendim onlar hesab dışı...
Sigara içenlerin vücuduna % 15-33 daha az oksijen giriyor.
-Tek bir sigara insan vücudunda 2.5 md C vitaminini yok ediyor. Neticede bir
yandan vücudun direnci azalırken,diğer yandan hastalıklara yakalanma durumu daha
da artıyor.
Günde bir paket sigara içenlerin vücudunda 20 yılda 7 kg. katran birikiyor.
-1994 yılı tekelin vergi borcu 20 trilyon lira. Türkiyenin umum vergi borçları 88
trilyon. Böylece Tekel;hem kendisine bağlı ve bağımlı olanları yeyip bitirmekte,hem de
devleti bitirmektedir.
338 Zaman Gaz. 21-1-1994,1-3-1996.
339 Agg.30-12-1994.
340 Agg.5-3-1996.
341 Türkiye gaz.21-2-1996.
342 Zaman gaz.12-10-1993.

Ağızlarıyla ölümü üfüren ve ölüme doğru üfüren insanlar,üfürdüklerinin
içersinde neler olduğunu bilmekte midirler acaba? İşte:
“Fare zehiri arsenik,Boya sökücü aseton,Böcek öldürücü nikotin,Eksoz gazından
çıkan karbonmonoksit,kanser yapıcılardan piren,polonyom,Fenol ve üreten
maddeleri,haşeratta kullanılan DDT,zararlı böcekleri temizlemekte elbiselerde
kullanılan naftalin,akü yapımında kullanılan metal kadmiyum,gaz odalarında insanları
öldürmek için kullanılan gaz hidrojen siyanür,temizlik maddesi amonyak,çakmak gazı
olarak kullanılan buton ve endüstride çözücü olarak kullanılan toluen maddeleri . Tam
bir “Zehir Kolleksiyonu” Ve 4 bin çeşit zararlı maddeyi ihtiva ettiği de
belirtilmektedir.343
Özetle:Şu anda bir çok hastalığın ve sağlığı tehdit eden unsurların başında gelen
sigara ve alkol gibi maddelerin geldiği gerek resmi,gerekse de gayrı resmi olarak
bilinmektedir. Bilinmese bile,sormak gerekmez mi? O halde,hala neden?
Eğer bugün özellikle orta öğretimdeki gençlerimiz bundan alı konmazsa,bu
tehlike ilk öğretime kayıp,bu bela onları da sararak sarmalar. Orta üç ve lise
seviyesindeki öğrencilere bu konuda bilgiler verip,sakıncaları anlatılmalıdır. Gerek ders
olarak zararlılarla ilgili bir saatlik ders konulmalıdır.
Bu gençler gençlik dönemlerinden itibaren diskolarla,uyuşturucu ve arkadaş
kurbanlıkları ile alıştırılmaktadır. Parası olanlar satın alarak,olmayanlar da kendilerini
satarak bunun içine düşmektedirler. Satanistler bu işlerin patlayan bir yönü.
Patlamayan kısımlar ise her gün şişirilmekte,patlamaya hazır hale getirilmektedir.
Burada arkadaş etkisi kesin olmakla beraber,aile problemleri de oraya itici bir
fonksiyonu yapmaktadır. Terör örgütlerinin önemli köprüleridir. Hem içerde
kemirmiş,hem de dışardan maddi imkanlar elde ederek semizlenmeyi sağlamış
olmaktadırlar.
Esrar ile birkaç saatlik (3 saat) pembe hayaller ve rüyalar yerini kabuslara
döndürmektedir. Kokain ile;Gözler kapanmak üzere açılır ve büyür. Eroin ile başlayan
7-8 saatlik gevşeme ve küçülme yerini dökülmeye terk eder.
Ve başlangıçlarda az iç bir şey olmaz denilen başlama,çoğu beraberinde
getirmektedir. Nitekim İngiltere’de British Medical Journal adlı tıb araştırması
dergisindeki raporda belirtildiği üzere,21 yıllık araştırmada varılan sonuçta:”Alkolün
azı da çoğu da zarar.”denilmiştir.344
“Batıl şeyleri iyice tasvir,safi zihinleri idlaldir.”gerçeğinden dolayı,kullanımı olan
yerlerde (olmayan yerlerde gündeme getirmeden) lise seviyesindekileri sakındırmak
amacıyla bilgilendirmeli,zararları sürekli nazara verilmelidir.

343 Türkiye gaz.9-2-1996.
344 Zaman gaz.24-6-1999.

Zararlı alışkanlıkların ortadan kalkması her aklı selimi sevindirir. Aksini üzer.
Evet,gerçi bu zararlı maddeler kullanılmayınca,hastalıklar olmayacak,içki ve sigara
satanların satışları düşecek! İlaçların satımı azalacak! Kibrit ve çakmaklar,çakmak
doldurucuları iş yapamayacak! Kül tablaları görevini yapmayacak! Etraf pek
kirlenmeyeceğinden temizlik maddelerinin satımı azalacak! Ve bunları daha da
arttırabilirsiniz...
İşte sigara içmemenin bu gibi zararları olacak,para harcamaları da böylece
düşüp,enflasyonda azalmış olacak!
Ama,peki ya ben ne olacağım? İçmediğim için zararlarını çekmeye devam mı
edeyim? Gelin hiç birimiz çekmeyelim,hep beraber gelin “SİGARAYA
PAYDOS”diyelim.
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SİZ OLURMUYDUNUZ?

Bazıları bulundukları makamdan belli bir simge ve görünümde göründü. Adeta
onunla şifrelendi ve de o nam ile gitti.
İhsan Doğramacı,adeta Üniversitelerde doğrama yaparak,tesettüre cephe
açarak,onunla kaynaşmış! böyle bir görünüm sergiledi! silinmeyen böyle bir fotoğraf ve
çizgiyi hafızalarda arşivlerde,tarihin içinde bırakıp gitti. Silinmesi,süpürülmesi
mümkün olamayan bir kalıntı...
Arkeolojik bir kazıntı... Deniz dibinde bir buluntu...
Kemal Alemdaroğlu ,bunu İstanbul çapında diğer üniversitelere örnek bir
şahsiyet! görünümü vererek devam ettiriyor.
Teknik hususiyet ile öne çıkıyor,kendini onunla tanıtıyor ve onunla tanıyor.
Tesettür düşmanlığı gibi...
Bizdeki buluşlar,batının rağmına olarak,yani bir gelişme ile değil,bir
asırlık,Kanuni-ye kadar götürülecek kadar bir değişme ve bunu temelde,yapıda,inanç ve
geleneklerde uygulamaya çalışarak,çıkışı değil,inişi hızlandırmaktadır.
Bunu da sefâhet alanında gerçekleştirmek üzere batının girdiği her deliğe girmek
ve marifet bilmekten öte bir gelişmede göstermemekte..

Ecevit şimdiye kadar hep solcu bilinir ve öylede olduğunu söyler.
Tanımı;kendisinde ideoloji,yaşayışı ve yetiştirmeye çalıştığı insanlarda
mevcuttur,görünmektedir. Buna rağmen onun yetiştirip,kendi partisinin bünyesinde bir
milletvekili olan Mümtaz Soysal-ın Ecevit-i sağcılara,tarikat ehline meyledip,dinin
kırpıntılarını üzerinde taşıma görünümü vermesini şiddetle tenkid etmekle imtiyaz
etmeyi,kendine mümtaz bir vasıf olarak kazanç kabul etmektedir. Eğitimin,yazarlığın
içerisinde bulunan Mümtaz Soysal bu!!
Bunlar ve bunlar gibiler,hep din düşmanlığı,dinden uzak kalma,dini değerleri
geri plana atma, ilerlemeyi,dini yaşamak bir yana,dini hatırlatacak her şeyden tecrid
etmekle eş anlamda görmüşlerdir,görmektedirler,göreceğe de benzemektedirler.
İşte bir örneği;Her partide menfiler olur. Bu yüzde beşten,yüzde elli beşe de
ulaşır. İşte...gerek Bediüzzaman Said Nursi-nin bir tesbiti,bir Prof-un Deniz Baykal-a
anlattığında yerinden kalkarak hayret ile takdir ve tasdik ettiği şu ifadeler;”Halk
partisinin yüzde doksan beşi masum,yüzde beşi menfidir. Ancak o yüzde beşin
hakimiyet ve sözü yüzde doksan beşe geçmekte,o yönde yönlendirmektedir.
Her zamanda geçerli olan odur ki;hakkın hatırı alidir,hiçbir hatıra feda
edilmez,onun yerine geçmez.
31-08-1998
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TARAFTAR

İnsanlar yaratılıştan taraf ve taraftar olarak yaratılmışlardır. İnsanlar dünyaya
gelirken Allahtan taraf ve onun emir ve yasaklarının tarafında bulunarak ve söz vererek
bir sözleşme ile gelmişlerdir.
Ancak dünyadaki tarafların çoğalması,farklı taraftarlarıda arttırmıştır.
Kimse tarafsız değildir. Ne peygamber,ne filozof...Çünki her şey zıddıyla beraber
yaratılmıştır. Buda tarafları ve taraftarları ortaya çıkarmıştır.
Allahda tarafsız değildir. Kendisine taraf olan imanlı ve inançlı insanların
tarafındadır. İmandan taraf,cennetten taraf,kendisinden taraf,gönderdiği din ve
peygamberlerinden taraf,iyiden,güzelden,hayırdan haktan taraftır,tarafadır.
Şeytandan,nefisden,şerden,cehennemden,tüm çirkinlik ve kötülüklerden ve
haksızdan ve haksızlıktan taraf ve tarafa değildir.

Hiçbir insan yüzde elli üzeri elli oranında taraf değildir. En iyimser ifadeyle bir
taraf yüzde elli bir-dir.
İnsan ya iyi ve iyiden yanadır yada kötülük ve kötüden... Hem ondan hemde
ondan yana olmayıp,bir tarafı ağır basacaktır.
İnsandaki bu taraf duygusu;hem müsbete hemde menfiye kanalize edilebilme
özelliğine sahibtir.
Menfi insanlar bu duyguyu işleterek kendilerine taraftar toplamaktadırlar.
Bu durum ideolojilerde,partilerde,sosyal eğilimlerde olduğu gibi,sanat ve spor
alanlarında da büyük çapta oluşmaktadır. Âdeta insanlar gizli birer iple
yönlendirilmektedirler. Tahriklere çabuk kapılma eyilimi göstermektedirler.
Dünyada olduğu gibi Türkiyede de bu yıllarca uygulanmış,insanlar alevisünni,laik-anti-laik,sağcı-solcu,faşist-kominist,falan parti-filan parti diye çeşitli grup ve
kamplara ayrıştırılmıştır.
Bu ise en büyük yıkma politikasıdır. Böl-parçala-yut...
Tümüyle yutulamıyan ekmek önce dilimlere,daha sonrada lokmalara ayrılarak
yutulması kolaylaştırılır.
Bediüzzaman:”Bîtarafane hareket tarafı muhalifi iltizamdır.”
Tarafsızım diyen kişi muhalif tarafa taraftır.
Her insan yaratılışta taraf olarak yaratılmıştır. Ya şeytandan ya melek,ya
cennetten ya cehennem,ya hayır ya şer...
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PÂRE PÂRE PARALANASICA PARA

“Para iyi bir hizmetçidir,kötü bir öğretmendir.”(Dumas)
“Para,iyi bir uşak,kötü bir efendidir.”(Bacon)
Para maddenin bir simgesidir. O maddeyi temsil eder. Menfaatın
müşevvikidir.Menfaat ancak onunla ayakta durur. Çoklarının kanını heder,hayatını
ber-hava eder.
Araç ve vesilelikten çıkıp amaç ve gaye edinilen para,kişi için bir ma’bud,mabed
ve puttur. Para bir araçtır ve öyle de olmalıdır. Kişi için bir binektir,öyle de kalmalıdır.
Bediüzzamanın ifadesiyle:”Bu zamanda İslâmın terakkisi maddeten terakkiye
mütevakkıftır.(Bağlıdır)”
Ayak altında olan para insanı yükseltirken,baş üstüne konulan para insanı
alçaltır. Para kalbde değil,kalıbda bulunmalıdır. paranın en fazla yara açtığı yer
kalbdir.
Peygamberimizin ifadesiyle:”Şeref ve mal (para vs.) sevgisinin bir müslümanın
dininde yaptığı zararı,iki yırtıcı kurt bir koyun sürüsüne yapamaz.”buyurmaktadır.
Kalb ilâhi sevginin kaynağı ve makamıdır. Yerini para sevgisine terk ettiğinde
kalbi paralar. Hayatı parçalar.
Para hakiki dost değildir. Bizimle kabir kapısına kadar gelebilir. orada ve ondan
sonraki yolculuğumuzda bize fayda verecek,paranın kendisi değil,onun sarf edildiği
faydalı yerlerin sevabı ve mükâfâtıdır.
Buranın parası ahirette geçmez. Orada ancak paralarla yapılan ameller
geçerlidir.
Dünyayı dolduran kum ve çakıl taşlarının yerini ve onlar kadar paraların
aldığını düşünecek olsak,paraya vereceğimiz kıymet nasıl olurdu? Şimdi verilen itibar
ve değerin aynısı verilir miydi? Ne derece yüzüne bakılırdı?
Para her kapıyı açmaz. Ancak kendi ayarına denk olan kapıları açar. İnsanın
manevi duygularını açmaz ve açamaz. Hele hele imanın mahalli ve yeri olan kalbi hiç
açamaz. Paranın açtığı zannedilen kalbler zaten kilidi kırık açık kalblerdir. Her basit
şey için açılan kiralık ve satılık kalblerdir.
Paranın kapattığı kapılar açtığı kapılardan,yıktığı evler yaptığı evlerden daha
çoktur. Onun uğruna nice canlar yandı. Nicelerinin hem dünyaları gitti,hem de
ahiretleri...
Para kazanmakla kazandıklarını,kazançlı olduklarını
düşünenler,kaybettiklerinin farkında değildirler. Hırs gösterib,helal-haram demeyip

rast geleni ellerine geçirmeye çalışanlar haram bataklığına battılar. İnancı,helal ve
ibadeti bir yana attılar.
Helal dairesi geniştir. Keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum olmadığını
bilmediler. Bir dirhem helalin batmanlarca harama bedel olduğunu anlayamadılar.
Paranın zahiri sıcaklığı aldattı. Her şeye feda edilmesi gereken paraya,her şey feda
edildi.
“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta
kördür,göremez.” Paraya dalanlar madde de boğuldular. Her şeyi unutan bu insanlar
neticede unutuldular.
Para babaları paralandılar. Gönül dostları gönüllerde taht kurdular.
Allah yolunda kullanılan para kazandırır. Nefis yolunda kullanılan para
kaybettirir...
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