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۪حيِم01.10.2019 ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم ا�ّٰ

AYET-İ KERİME VE MEALİ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا 
اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن

“Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; 
hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”

Hac 22/77.

Bu ayette iman edenlere dört şey emredilmiştir: Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize 
ibadet edin, hayır işleyin. “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayet, kurtuluşun bu dört 
emre riayet etmekte olduğunu bildirmiştir. Hz. Peygamber (a.s)’da bir hadisinde şöyle bu-
yurmuştur: “Müslüman müslümanın kardeşidir ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. 
Kim bir müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim 
bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamette onun bir sıkıntısını giderir. Kim de 
bir müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamette onun bir ayıbını örter.” (Buhâri, Mezâ-
lim 3) Sonuç olarak diyebiliriz ki, müslümanlık iman ve ibadetlerin yanı sıra bütün hayatı 
kucaklayan ahlaklı bir hayat tarzıdır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

اِئيَن ِفي الظَُّلِم ِإَلى الَمَساِجِد ِبالنُّوِر التَّاّمِ َيْوَم الِقَياَمِة ِر الَمشَّ َبّشِ
“Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde 
tam bir nura kavuşacaklarını müjdele.”

Ebû Dâvûd, Salât 50; Tirmizî, Salât 166.

Bu hadiste dikkatimizi çeken husus, uzaklık ve yakınlık farkı gözetmeden karanlık ge-
celerde mescitlere yürüyerek gidenlerin büyük ecir ve sevaba nail olacaklarının müjdelen-
mesidir. Kıyamet gününde nura kavuşmak, müminlerin yüzlerinin aydınlık olması, dolayı-
sıyla cenneti hak etmeleri anlamına gelir. Çünkü nur ve aydınlık cennetin, zulmet ve karanlık 
cehennemin simgesidir. Peygamberimizin sözleri şu ayetlerin bir özetidir: “O gün onların 
nuru, önlerinden ve yanlarından koşar. Derler ki: Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi ba-
ğışla, çünkü sen her şeye kadirsin” (Tahrim 66/8). “O gün münafık erkekler ve münafık ka-
dınlar süratle cennete gitmekte olan müminlere derler ki: Ne olur bize bakın da sizin nuru-
nuzdan bir parça alalım” (Hadîd 57/13).
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CEMAATE VE CAMİYE DEVAM ETMEK
Allah Teâlâ (c.c) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Allah’a ortak 

koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mes-
citlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. 
Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahi-
ret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka-
sından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan 
olmaları umulur.” (Tevbe, 9/17,18) İmar, gelişip güzelleşmesi, hayat şart-
larının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış, bakımlı yer ma-
nasına gelir. İmar etmek, bayındır etmek, âbad etmek bu anlamlarda kulla-
nılır. Camiler müslümanların hayat şartlarının güzelleşmesi, sosyal hayatın 
tanzimi, huzur ve barışın temini, kardeşlik duygularının gelişmesi, dini so-
rumluluk ve görevlerin nesilden nesile aktarılması için en uygun mekân-
lardır. Duaların paylaşıldığı, sevgi ve saygının en içten yaşandığı muhab-
bet ve merhamet merkezleridir. 

Peygamberimiz (a.s) bir hadis-i şeriflerinde: “Yeryüzü (toprak) benim 
için mescit kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa 
hemen orada namazını kılabilir.” (Nesaî, Mesacid 42) buyurmaktadır. Bu 
ifade Müslümanlar için camilerin, namaz dışında da çeşitli faaliyetlerin mer-
kezi olduğunu ortaya koymaktadır. Zira eğer yeryüzünün herhangi bir par-
çası namaz kılmak için bahşedilmiş ise peygamberimizin bizzat cami inşa 
etmesi, inşasında çalışması ve yapılmasını teşvik etmesi camilerin ibadet-
gâh olması dışında başka manalara geldiğini de göstermektedir. Hz. Osman 
cami yapmanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor: Ben Allah Resûlünün, 
“Her kim Allah için bir bina inşa ederse, Allah ona cennette bu mescidin 
benzeri (bir köşk) bina eder” dediğini işittim. (Müslim, Zühd 44) Ebu Hü-
reyre’den de şu hadis-i şerif nakledilmiştir: “Müslüman bir kimse mescid-
leri namaz ve zikir için kendine yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, 
gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir.” (İbn Mace, Mesa-
cid 19) Camiler nezaketin ve nezafetin öğrenildiği yerlerdir. Hz. Âişe va-
lidemizden şöyle nakledilmiştir: Allah Resûlü mahallelerde mescitler inşa 
edilmesini, buraların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılma-
sını emretti.” (Ebu Davud, Salât 13)
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُموا َوٰاَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء  ِانَّا َنْحُن نُْحـِي اْلَمْوٰتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ
اَْحَصْيَناُه ِفي ِاَماٍم ُمِبيٍن

“Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları 
her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta/levh-i mahfuz’da sayıp 
yazmışızdır.”

Yâsîn 36/12.

Ayette iyi olsun kötü olsun insanların bütün işlediklerinin kaydedildiği, öbür dünyada 
karşısına çıkacak amel defterinin ölümle kapanmadığı, geride iyi ya da kötü izler bırakma-
nın -bu iz ve eserler varlığını koruduğu sürece- insanın amel defterine olumlu veya olumsuz 
puan olarak yazıldığı belirtilir. Peygamberimiz: “Kim iyi bir uygulamaya öncülük ederse, 
kendisine hem o davranışın hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı ve-
rilir. Yine kim kötü bir uygulamaya öncülük ederse, kendisine hem o davranışın hem de 
kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir.” (Müslim, İlim, 15). Seleme-
oğulları’nın Mescid-i Nebevî’ye yakın olmak için Medine çevresine yerleşme isteklerini 
Resûlullah uygun görmemiş ve onlara “kendi bulunduğunuz yerde de yaptıklarınızın izleri 
kayda geçirilir” buyurmuştur. 

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُ َلُه ِفي اْلَجنَِّة  َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد، أَْو َراَح، أََعدَّ ا�ّٰ
نُُزً�، ُكلََّما َغَدا، أَْو َراَح

“Sabah veya akşam camiye giden kimseye, her gidişi için Allah cennette 
bir ikram hazırla(tı)r.” 

Buhâri, Ezan 37; Müslim, Mesâcid 285.

Arapça’da tan yerinin ağarmasından öğle (zeval) vaktine kadar yapılan yürüyüşe “ğu-
düv”, öğleden gün batımına kadar yapılan yürüyüşe de “revâh” denir. Peygamber Efendi-
miz bu iki kelimeyi bir arada zikretmekle sabah-akşam yani bir gün boyunca mescide gi-
dip gelmeyi kastetmiştir. Mescide her gidiş-geliş sanki cennetteki ziyafet ve ikrama gidip 
gelmek gibidir. Bu da herhalde her müslümanın arzu edeceği bir ikramdır. Cemaate devam 
eden ve ibadetleri cemaatle eda eden kimse, cennette ağırlanmayı hak eder.
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MÜMİNİN HAYATINDA CAMİNİN YERİ
Yeryüzünde, ilk mabet Kâbe’dir. İslam’ın gelmesiyle beraber cami hem 

devlet yönetiminin hem sosyal hayatın hem de ibadet hayatının bir mer-
kezi haline geldi. İslam’ın ibadete ve özellikle toplu ibadete önem verme-
siyle cami inşası ve imarı önem kazandı. Efendimiz (a.s) camiye cemaat 
olan, maddi ve manevi olarak destek veren her müminin, yapılan bütün ha-
yırlı hizmetlerden nasipleneceğini, ölmüş olsa dahi sevap kazanmaya de-
vam edeceğini müjdelemiştir. “Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mes-
cit inşa ederse, Allah ona cennette bir köşk inşa eder.” (Buhari, Salat 65; 
Müslim, Mesacid 25, 533) İslami hayatın merkezini ubudiyet, ubudiyet 
mekânları olması hasebiyle şehirlerin merkezlerini de camiler oluşturur. İs-
lam medeniyetine damga vuran Ulu camilerin şehrin tam merkezinde inşa 
edilip şehrin cami etrafında şekillenmesi caminin hayatın merkezinde ol-
ması anlayışının sonucudur. İslam cemiyetinde hayat, cami ekseninde de-
veran eder, müslümanlar günde beş vakit camide bir araya gelir ve ora-
dan tekrar hayata döner. Efendimiz bu gerekçe ile Medine’de inşa ettirdiği 
Mescid-i Nebevi’yle hayatın merkezine mabedi yerleştirmiş, cami ile İs-
lam’ı ve imanı muhafaza etmeyi, sonra bu iman sayesinde cemiyeti muha-
faza etmeyi hedeflemiştir. İslam şehrinde cami, sadece namaz kılınan bir 
yer olmayıp aynı zamanda içtimai meselelerin istişare edildiği, kararların 
ve tedbirlerin alındığı bir mekândır. İslâm’da ibadetler ve hayat ayrılmaz 
bir bütündür. Bu nedenle toplumsallık inşasında cami, merkezi bir rol oy-
nar. Camiler eğer müslümanlar arasında tanışma, kaynaşma, dayanışma ve 
yardımlaşmaya vesile olmuyorsa, aralarında kuvvetli bir birlik ve beraber-
lik tesis edemiyorsa asli fonksiyonunu kaybetmiş demektir. Oysaki insanla-
rın birbirinden üstün olmadığı camide anlaşılır. Hukuk, ahlak, edep, nizam, 
uyum camide öğrenilir. Camiler, kılınan namazlarla, kalp huşûsu ve kul-
luğun hesapsız olarak paylaşıldığı, birlik ruhunun pekiştiği yerlerdir. Müs-
lümanlar dinin ve ondan neşet eden medeniyetin ahirete kadar tek gayesi 
olan ubudiyet üzere yaşamayı camide talim ederler. Zayıflayan manevi de-
ğerleri korumak, camilerimizde bir araya gelip bu değerlere sahip çıkma-
mızla mümkündür. Zira camiler toplumun her çeşit sınıfına ait fertler ola-
rak ulvi değerler etrafında toplanmamızı sağlar.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

َ�َة َوآَتى  ِ َواْلَيْوِم اْ�ِخِر َوأََقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن ِبا�َّ ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد ا�َّ
َ َفَعَسى أُوَلِئَك أَْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإ�َّ ا�َّ الزَّ

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı 
dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler 
imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” 

Tevbe 9/18.

Müfessirler ayette geçen “imar etme” ifadesi ile mescitlerin maddi ve manevi imarı üzerinde 
durmuşlardır. Ayet her iki manaya açık olmakla beraber, mescitlere gereken ilgiyi gösterme, Resû-
lullah’ın uygulamaları ışığında caminin fonksiyonlarını belirleyip bunları canlı tutma, özellikle 
Allah’a kulluk ve İslam kardeşliğinin pekiştirilmesi amacına dönük faaliyetlerle mescitleri ihya 
etme anlamı daha güçlü bulunmuştur. Cami inşası faaliyetlerinde nicelik ve nitelik yönlerinden 
birtakım aşırılıkların bulunduğu bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki, Resûlullah zamanındaki sa-
delik sadece mescitlere özgü bir özellik değildi. Sosyal ve iktisadi şartların değişmesiyle kişi-
sel yaşantılarında refah düzeyini yükselten, kendi meskenleri ve diğer sosyal faaliyet mekânları 
için büyük harcamalar yapan müslümanların mabetlerini eski sadelik ve basitliği içinde koruma-
ları beklenemezdi. Kaldı ki cami ve mescitlerin ibadetin yanı sıra eğitim ve benzeri alanlarla il-
gili önemli fonksiyonları da vardı. Dikkatten kaçırılmaması gereken bir husus da şudur: Estetik 
düşüncesinin her şeyden önce günlük hayatın en çok ilgili olduğu mekânlara yansıtılmaya çalı-
şılması çok doğaldır ve cami mimarisi müslümanlar için sanatı geliştirme ve sanat ruhunu top-
luma aşılama açısından çok verimli bir alan oluşturmuştur. 

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد..
(Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi insanı, 
arşının gölgesinde barındıracaktır bunlardan biri de) “Kalbi mescitlere bağlı 
müslümandır.”

Buhâri, Ezan 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91.

Allah’ın gölgesinden maksat kulların kıyamet gününde güven ve huzur içerisinde olmasıdır. 
Bu nimete mazhar olacaklardan biri de kalbi mescitlere sevgi ile bağlı müslümandır. Yani, kalbi 
sanki mescide asılmış kandil gibi, sürekli mescitle ilgili olan, mescitlere devamda kusur etme-
yen, Allah’ın evi demek olan mescitleri ve oralarda bulunmayı seven kişi, mescitlerle ilgilen-
mek suretiyle Rabbine olan sevgisinde devamlılığını göstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak 
da ahirette arşın gölgesinde barındırılacaktır.
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CAMİLERİN İMARI ve AMACINA UYGUN KULLANIMI
Rabbimiz Tevbe Suresi’nin 107 ve 108. ayetlerinde mealen şöyle buyu-

ruyor: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler 
arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşan-
lara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, ‘Bizim iyilikten başka 
hiçbir kastımız yok’ diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki 
bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli 
takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mes-
cidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.” Bu ayet-i kerimeler mescit-
leri gönüllerinde ve beldelerinde müstesna bir mevkide tutan müminler için bir 
uyarı niteliğindedir. Müslüman toplum nezdinde camiler ne kadar önem taşı-
yorsa İslam’ı hedef alan, ümmete zarar vermek isteyen düşmanların hedefinde 
de camiler vardır. Cami imarı gibi masum bir faaliyetten kimse zarar beklemez. 
Fakat ayet-i kerime tehlikenin buradan da gelebileceğini ortaya koymaktadır. 

Camiler mahiyeti itibariyle müslümanları bir arada tutan, onların bütünlü-
ğünü sağlayan, dualarda buluşturan, saflarda yan yana getiren, kardeşlik bağ-
larını geliştiren, ibadet aşkını sağlam tutan kutsal beldelerdir. Devletin bekası, 
milletin bütünlüğü için fevkalade önemli bir konumdadır. Tarihimiz boyunca 
milletin cami talebine devlet hep müspet cevap vermiş, cami hizmetleri dev-
letin öncülüğünde yürütülmüş böylece halk içinde bölünme, gruplara ayrılma, 
tefrika önlenmiştir. Dün olduğu gibi bugün de camiler bütünlüğümüzün temi-
natıdır. Sahih bilginin halka ulaştırıldığı, gönül birliğinin sağlandığı yerlerdir. 

Camiler günde beş vakit ezanla müslüman yurdunun imanına şehadet eder. 
Ezanlar sadece namaza çağırmaz, kardeşliğe, birliğe, bütünlüğe, huzura çağırır. 
Hayatta olanlar dua ile buluşur ve kaynaşırlar. Vefat edenler ise yine dualarla, 
helallik ikrarıyla, rahmet niyazlarıyla, iyilik şehadetiyle burada uğurlanırlar. 
Sağlıklı olanlar, hasta olanlar birbirlerinden haberdar olurlar. Camiler toplum-
sal bütünlüğümüzün, bilgi ve irfanımızın sağlam kaleleridir. Onların kıymetini 
bilelim. Müslümanın mefkûresinde camilere alternatif olabilecek hiçbir kutsal 
mekân yoktur. Mümin, camilerin kutsiyetine halel getirecek herhangi bir tu-
tum ve davranış içinde bulunmaz ve camilerin toplumdaki rolüne gölge düşü-
recek hiçbir oluşuma iltifat etmez.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَربُوا َوَ� 
تُْسِرُفوا ِإنَُّه َ� يُِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن

“Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin” 
Araf 7/31.

 Kureyş ve diğer birkaç soylu kabile dışındaki müşrikler, başlıca kutsal mekânlarını çıplak 
ziyaret eder; ziyaret dönemlerinde et, yağ, süt gibi değerli gıda maddelerini yemezler; diğerle-
rini ise çok az yerler ve bunun dini bir vecibe olduğuna inanırlardı (bk. Taberî, VIII, 159-163). 
Ayet bu batıl uygulamayı ilga etmekte, ibadet sırasında örtünme zorunluluğu getirmektedir; 
ayrıca haram olduğuna dair özel hüküm bulunmayan maddelerin yenilip içilmesine de -israfa 
kaçmamak şartıyla- izin vermektedir. Ayetin özel maksadı, kutsal mekânları çıplak vaziyette 
ziyaret veya tavaf etmeyi yasaklamaktır. Ancak bu durum, hükmün genel olduğu anlamını çı-
karmaya mâni değildir. Nitekim bütün ilgili kaynaklarda ayetin, gerek ibadet sırasında gerekse 
sair zamanlarda edep kurallarına uygun şekilde giyinmeyi farz kıldığı belirtilir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ئَُها، َفَوَجْدُت ِفي َمَحاِسِن  ِتي َحَسنَُها َوَسّيِ ُعِرَضْت َعَليَّ أَْعَماُل أُمَّ
أَْعَماِلَها اْ�ََذى يَُماُط َعِن الطَِّريِق، َوَوَجْدُت ِفي َمَساِوي أَْعَماِلَها 

النَُّخاَعَة َتُكوُن ِفي اْلَمْسِجِد، َ� تُْدَفُن
“Ümmetimin iyi-kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi işlerinin içinde, gelip 
geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da buldum. Kötü 
amelleri arasında da mescitte temizlenmeden bırakılmış balgamı gördüm.”

Müslim, Mesâcid 57.

Hz. Peygamber devrinde olduğu gibi zemini kumlu-çakıllı mescitlerde tükürük ve balgam 
gibi şeylerin meydanda bırakılması kötü bir davranıştır. Bizim memleketimizde cami ve mescit-
lerin zemini genellikle betondur ve halı-kilim kaplıdır. Mescitlerin temizliği elbette çok büyük 
önem arz etmektedir. Böyle olunca buralara tükürülmesi ve balgam atılması asla düşünülemez. 
Herkesin yanında bir mendil taşıması, ihtiyaç duyması halinde bu mendili kullanması gerekir. 
Aksi halde mabet nezahetine aykırı davranılmış olur ki, bu da günahtır. İbadet edelim derken 
günah işlemenin hiçbir anlamı yoktur. Özellikle kırsal kesimlerde cami görevlilerinin mescit 
temizliği konusunda cemaati iyice eğitmesi gerekir. İnsanları rahatsız eden bu şeylerin mescit 
dışında da meydanda bırakılması, sokak ve yollara tükürülmesi birer kötülük, çirkinlik ve gü-
nahtır. Böyle şeylere rastlayanların onları gidermesi de bir toplum hizmeti ve iyiliktir. Müslü-
man sadece kapısının önünün temizliğinden değil, geçtiği her yerin temizliğinden sorumludur.
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CAMİNİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ
Cami, “toplayan, birleştiren, bir araya getiren” demektir. Bu anlamıyla 

cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda insanları çeşitli vesilelerle 
bir araya getiren, onların kaynaşmasını, yakınlaşmasını sağlayan önemli bir 
toplanma mekânıdır. 

Tarih boyunca cami, ibadet mekânı olmakla beraber çevresine kurulan 
külliyelerle şifahane, imarethane, medrese gibi işlevleri de üstlenmiştir. Ni-
tekim Peygamber Efendimiz döneminde inşa edilen Mescid-i Nebevi, iba-
det merkezi olmanın yanı sıra müslümanların İslam’ı öğrendiği okul, Hz. 
Peygamberin evi, müslümanların savaş barış gibi toplumu ilgilendiren ko-
nuları karara bağladıkları meclis, kimsesiz müslümanların barındığı ve eği-
tim-öğretim gördüğü suffe olarak da faaliyet göstermiştir. Hayatın merke-
zine camiyi alan, sosyal yaşamını 5 vakit namaza göre ayarlayan müslüman 
toplumu, toplu ibadetin ve duanın pozitif yöndeki psiko-sosyal etkisinden 
azami derecede istifade eder. Cuma namazı müslümanlara dini, güncel ya 
da tarihi bilgileri en doğru kaynaktan öğrenme imkânı sağlar. Cenaze na-
mazıyla insanlar birbirlerinin acılarına, hüzünlerine merhem olmayı, bay-
ram namazıyla sevinç ve süruru paylaşmayı öğrenirler. Tüm bu faaliyetle-
rin icra yeri olması dolayısıyla cami, bireylerin sadece ibadet için gittikleri 
bir mekân değil, günlük hayatın meşguliyetlerinden, dertlerinden, sıkıntıla-
rından uzaklaştıran önemli bir toplanma alanıdır. İslami kimliği korumanın 
müesseseler yoluyla nasıl icra edilebileceğinin en güzel örneğidir.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدّوِ َواْ�َصاِل  ُ أَْن تُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسّبِ ِفي بُُيوٍت أَِذَن ا�َّ
َكاِة  َ�ِة َوِإيَتاِء الزَّ ِ َوِإَقاِم الصَّ ِرَجاٌل َ� تُْلِهيِهْم ِتَجاَرةٌ َوَ� َبْيٌع َعْن ِذْكِر ا�َّ

َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْ�َْبَصاُر 
“Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde 
hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı 
kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah 
akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir 
günden korkarlar.” 

Nur 24/36-37.

Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde bir araya gelip Al-
lah’ın kitabını okudukları ve aralarında müzakere ettikleri (ortak akıl ile anlamaya çalıştıkları) sürece dur-
madan üzerlerine sekînet (huzur veren melekler veya huzur ve tatmin) iner. Onları rahmet çepeçevre ku-
şatır ve Allah onları, nezdinde olanların içinde anar” (Müslim, Zikir 36-37). Bir mekân ne kadar Allah’a 
ibadet için kullanılırsa o kadar Allah’a aittir, O’nun nurunun tecellisine mazhar ve lâyık olur. Allah’ın nu-
runun manevi ufukları aydınlattığı, insan bilgisine ve tecrübesine madde ötesi âlemi açtığı mekânlar yal-
nızca mescitler değildir, Allah’a ibadet edilen her mekândır, her evdir. Bununla birlikte mescitler Allah’a 
kulluğun nişaneleridir. Onların maddi ve manevi olarak imarı, temizliği müminlerin üzerine bir vazifedir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

أَنَّ َرُجً� أَْسَوَد أَِو اْمَرأًَة َسْوَداَء َكاَن َيُقمُّ اْلَمْسِجَد َفَماَت، َفَسأََل النَِّبيُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنُه، َفَقالُوا: َماَت، َقاَل: «أََف�َ ُكْنُتْم آَذْنُتُموِني ِبِه  َصلَّى ا�ّٰ

ُدلُّوِني َعَلى َقْبِرِه َفأََتى َقْبَرَها َفَصلَّى َعَلْيَها»
Siyahi bir genç veya siyahi bir kadın Mescid-i Nebevi’yi süpürürdü. O, öldü. 
(Resûlullah onu göremeyince nerede olduğunu) sordu. “Öldü” dediler. Hz. 
Peygamber: “Bana haber verseydiniz ya! Bana mezarını gösterin” buyurdu. 
Daha sonra kabre geldi ve cenaze namazını kıldı. 

Buhâri, Salât 72, Cenâiz 67; Müslim, Cenâiz 71.

“Her geceyi Kadir bil, her geçeni Hızır bil” şeklinde çok güzel bir atasözümüz vardır. Kimseyi küçüm-
semeden herkese saygıyla bakmayı tavsiye eden bu atalar öğüdü, insana insan olduğu için değer vermek 
gerektiğini ortaya koyar. Zira insanları kendi peşin hükümlerimizle değerlendirmek çoğu zaman bizi ya-
nıltır. Hadiste bahsi geçen kadına değer verilmediği anlaşılıyor. Peki ona niçin değer verilmemişti? Mes-
cidi süpürmekten ibaret olan ameli sebebiyle, Resûl-i Ekrem Efendimizin ona değer vererek hem kendisi-
nin önemli bir insan hem de yaptığı işin de değerli olduğunu göstermektedir. Kim bilir belki de o hanım 
bu üstün dereceyi, Mescid-i Nebevîyi süpürdüğü için elde etmiştir.
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ÇOCUK VE CAMİ
Hadis-i şerifte beyan buyrulduğuna göre ebeveynin evladına vereceği en 

kıymetli hediye güzel ahlaktır. Çocukluk yaşı, terbiye verme, karakter ka-
zandırma, güzel huy ve faydalı alışkanlıklar edindirme çağı, çocuğun zihni 
yapısının işlenmeye uygun olduğu zamandır. Bu yaşta çocuk anne babasını 
örnek alır. Anne-babanın çocuğun gözünde ve zihninde büyük değer ifade 
ettiği bu hayat safhasında ailenin umudu ve mensup olduğu toplumun is-
tikbali olan çocuğa gerekli ihtimamı göstermek, ilim ve bilgi ile teçhiz et-
mek çok zaruridir. Terbiye safhasının bir kısmı aile içinde, bir kısmı çev-
rede ve bir kısmı da eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleşir. Edep ve 
ahlak öğretmenin bir kısmı sözlü telkin bir kısmı da örnek olunarak sağlanır. 

Bizler cihanşümul bir dini temsil eden ve insanlığın ihtiyacı olan ol-
gun kişiliğin mesajını taşıyanlar konumundayız. İnsanlığa örnek olmak ve 
insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmek görevimizdir. Bu hem dünyevi hem 
de uhrevi sorumluluğumuzdur. Fani dünyada geçici bir hayatı yaşayacağız 
ve dünyadan göç edip gideceğiz. Ahiret yurdundaki azığımız ise dünyada 
bıraktığımız eserlerdir. Bu eselerin en önemlisi evlatlarımızdır. Çocukları-
mız, hayır dualarıyla, hayır hasenatlarıyla, ibadet ve ahlaklarıyla amel def-
terimizi açık tutacak sermayemizdir. 

Bu sebeple onları Rabbine iyi bir kul, milletine faydalı bir fert, anne-ba-
basına hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeliyiz. Bunu sağlayacak yollardan biri 
de onları camiye götürmek, camiyi sevdirmektir. Yarın emr-i hak vaki olup 
da biz dünyadan ayrıldığımızda bizim yerimize o, camideki safta yerini al-
sın. Bizim alın terimizle imar ettiğimiz mescitlerde bize dua etsin. Bırak-
tığımız hayır eserlerine sahip çıksın. Din ve millet uğrunda yapılan hayırlı 
hizmetler kesintiye uğramasın. Gönlü camilere bağlı olsun ve cami gölge-
sinde büyüsün. Rabbine ibadet ederken büyüklerine saygıyı da öğrensin. 

İbadetgâhlarımızda çocuk sesi eksilmesin. Onların gürültüsü günlük ha-
yatımızda katlandığımız seslerin yanında hoş bir seda. Araba gürültüsü gibi 
dışarıda birçok seslere katlanıyoruz. Düğünde ve sair toplantılarda yüksek 
sesli müziklere katlanıyoruz. Camide çocuklarımızın seslerine, koşuşturma-
larına sabır gösterelim. Gösterelim ki çocuk orada merhameti, sevgiyi his-
setsin. Cami onun zihninde hoş hatıralar bıraksın.
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ِ أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي  ْن َمَنَع َمَساِجَد ا�َّ َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ
ْنَيا  َخَراِبَها أُوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم أَْن َيْدُخُلوَها ِإ�َّ َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّ

ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْ�ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم
“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların 
harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında böylelerinin, 
oralara korku içinde girmekten başka bir hakkı olamaz. Bunlar için dünyada 
rezillik, ahirette de büyük azap vardır.” 

Bakara 2/114.

Bu ayetin tefsirinde mescitlerin harap olması için çalışanların kimler odluğuna dair farklı rivayetler 
zikredilmiştir. Genel ölçü ise, geçmişte veya gelecekte mabetlerde Allah’a ibadet edilmesini engelleyen, 
oraların maddi veya manevi anlamda yıkılıp harap olması veya her ne suretle olursa olsun işlevsiz bir 
duruma düşmesi için çabalayan her türlü olumsuz hareketler Kur’an-ı Kerim tarafından kesin bir surette 
kınanmıştır. Zira ibadet, insanın yaratıcısıyla ilişkisini sağlamada ve bu suretle onda kulluk bilincini canlı 
ve sürekli kılmada en önemli işleve sahip düzenli davranış biçimleri; mabetler de sadece bu işlevin yerine 
getirilmesi için tesis edilmiş kutsal mekânlardır. Şu halde ayette verilen asıl mesaj, mabetlerin dokunul-
mazlığı ve ibadet özgürlüğüdür. Nitekim bu temel yaklaşım dolayısıyla Kur’an, “içinde Allah’ın isminin 
anıldığı” (ibadetlerin yapıldığı) mescitlerle birlikte kiliselerin ve havraların da dokunulmaz olduğuna işa-
ret etmiştir (Hac 22/40). Ehl-i kitabın ibadet özgürlükleri ve tapınaklarının saygınlığı Hz. Peygamber’den 
itibaren müslüman yöneticilerin titizlikle uydukları bir ilke olarak yaşatılmıştır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َلَواِت اْلَخْمِس َكَمَثِل َنْهٍر َجاٍر، َغْمٍر َعَلى َباِب أََحِدُكْم،  َمَثُل الصَّ
اٍت َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ

“Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve 
içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.”

Müslim, Mesacid 284.

İnsanın vücudunda veya elbisesinde bulunan kirler ve pislikler, nasıl yıkanmak ve yıkamakla temiz-
lenirse, manevi kirlerin temizlenmesi de her gün kılınan beş vakit namazla mümkün olmaktadır. Hadisi-
miz, işte bu gerçeği bize çok canlı bir benzetme ile müjdelemektedir. Beş vakit namazın, kapının önün-
den gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkanılan bir ırmağa benzetilmesi, hem kolay ulaşılır bir 
arınma imkânı bulunduğunu hem de en iyi şekilde temizlenmenin mümkün olduğunu anlatmaktadır. 
Yirmi dört saatlik bir zaman dilimi içinde yani gecesi gündüzüyle bir günde, bilerek veya bilmeyerek iş-
lenecek hata ve günahları, bu süre içinde kılınacak beş vakit namaz vasıtasıyla temizleme imkân ve şansı 
her müslüman için mevcuttur. Bu, her namazın, bir önceki namazdan itibaren işlenecek günahlara kefa-
ret olduğunu göstermektedir.
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NAMAZ VE ARINMA
Müslüman bireyin özelliği tek elime ile ifade edilecek olursa dürüst-

lüğü /istikamet sahibi olmayı, İslam’ın özelliği tek kelime ile ifade edilecek 
olursa dosdoğru ikame edilen namazı işaret eder. İstikamet ve ikamet keli-
meleri “kamet” kökünden türetilmiş olup, dimdik olmak, ayağa kalkmak, 
dosdoğru olmak anlamına gelir. Dosdoğru müslüman olabilmek dosdoğru 
kılınan namazla gerçekleşir. Allah’a verdiği sözde dürüst davranan kişinin 
insanlara karşı dürüst olamaması düşünülemeyeceği gibi İslam adına ya-
pamayacağı, zorlanacağı başka hiçbir sorumluluğu da olamaz. Namazı terk 
eden kişinin ise çiğneyemeyeceği başka hiçbir emir, yapamayacağı başka 
hiçbir kötülük yoktur. (Ankebut, 29/45) Arınmaya vesile olan namaz şekil 
ve mana şartlarına uygun kılınan namaz demektir. Şekil şartları, namazın 
ilahi kanunlarla tespit edilmiş ana yapısıdır. “Tadili erkân” olarak adlan-
dırılan mana şartları ise bu yapının ruhudur. Tadili erkân namazın her bir 
rüknüne (eylemine) adaletli davranmak demektir. Adalet ise her şeyin hak-
kını vermektir. Arınmanın vesilesi bir namaz için, şartlarına uygun abdest 
almak, Allah için ve severek niyet etmek, şekil şartlarına riayet etmek, Al-
lah’la konuşuyormuş gibi tane tane kıraat etmek gerekir. Namazda secde 
yerinden başka hiçbir yere bakmamak diğer bir deyişle şeytanın namazdan 
çalmaması ve sevabından götürmemesi için gayret göstermek, yüce bir ma-
budun huzurunda olduğu bilinci ile saygılı, boynu bükük, başı eğik, kalbi 
ve bedeniyle mütevazı bir halde bulunmak ruhun arınmasına en güzel ve-
siledir. Huşu denilen bu duruş kalpte gerçekleşir ve organlara yansır. Na-
mazı huşu ile kılmak başlı başına bir ibadet olmakla birlikte insanda sabır 
ve sebat duygusunu gelişimine en büyük destektir. Böyle bir namaz mü-
minin manen yükselişine vesile olur, namazdaki hissiyatını derinleştirir ve 
hassas bir yürekle titrek bir lisanla ürpermiş bir bedenle, ıslak bir gözle in-
sana gerçek manevi hazzı yaşatmış olur. 
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َكاَة َلُهْم  َ�َة َوآَتُوا الزَّ اِلَحاِت َوأََقاُموا الصَّ ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَ� َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَ� ُهْم َيْحَزنُوَن 

“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların 
mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.”

Bakara 2/277.

İslam’ın istediği insan tipi imanlı, salih (iyi, güzel, faydalı) amel sahibi, namazlı, niyazlı, eli açık, 
farz olan zekât yanında elinden geldiğince infak, ihsan ve başka türlü yardımını esirgemeyen insan mo-
delidir. Bunların oluşturduğu topluluk için dünyada korku ve hüzün sebepleri asgariye iner; zengin yok-
sula merhamet eder, onu korur, derdiyle dertlenir; yoksul da zengine şükran duyar, onu ve servetini ken-
disi ve kendisininki gibi korur.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َعْن أَُبّيِ ْبِن َكْعٍب، َقاَل: َكاَن َرُجٌل َ� أَْعَلُم َرُجً� أَْبَعَد ِمَن اْلَمْسِجِد ِمْنُه، 
َوَكاَن َ� تُْخِطئُُه َصَ�ةٌ، َقاَل: َفِقيَل َلُه: أَْو ُقْلُت َلُه: َلِو اْشَتَرْيَت ِحَماًرا َتْرَكُبُه 
ِني أَنَّ َمْنِزِلي ِإَلى َجْنِب اْلَمْسِجِد،  ْمَضاِء، َقاَل: َما َيُسرُّ ِفي الظَّْلَماِء، َوِفي الرَّ
ِإنِّي أُِريُد أَْن يُْكَتَب ِلي َمْمَشاَي ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجْعُت ِإَلى 
ُ َلَك َذِلَك ُكلَُّه» ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: «َقْد َجَمَع ا�ّٰ ِ َصلَّى ا�ّٰ أَْهِلي، َفَقاَل َرُسوُل ا�ّٰ
Übey b. Kâ’b (r.a) şöyle dedi: Bir adam vardı. Ben mescide ondan daha uzak(ta 
oturan) bir başkasını tanımıyorum. Bu kişi cemaatle namazı hiç kaçırmazdı. 
Kendisine: Bir merkep alsan da hava karanlık ve sıcak olduğunda ona binsen 
dediler (veya ben dedim). Adam şöyle cevap verdi: “Evimin, mescidin yanı başında 
olması beni hiç de memnun etmez. Çünkü ben mescide gidiş ve evime dönüşümün 
adıma (ecir olarak) yazılmasını diliyorum. Bunun üzerine Resûlullah (a.s) de ona 
“Bunların hepsinin sevabını Allah, senin için derleyip topladı” buyurdu.

Müslim, Mesacid 278.

Mescid-i Nebevî’ye en uzak yerde oturmasına rağmen bütün namazları cemaatle kılan ve mescide yaya 
gelip giden bu sahabe, haklı olarak diğer müslümanların dikkatini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Pey-
gamber Efendimiz bu sahabenin gayreti karşısında, mescitlere ve cemaate gitmek için atılacak her adımın 
bir hayır ve iyilik olduğunu haber vermiştir. Nitekim Buhâri’nin bir rivayetinde Hz. Peygamber “Namaz ko-
nusunda en büyük ecir ve sevap mescide derece derece en uzaktan yürüyüp gelenlere aittir” (Ezan 31) bu-
yurmuştur. Zira nimet, külfete göredir. Meşakkat ve zorluk, ecir ve sevabın artmasına vesiledir. “Ecir yor-
gunluğa göredir” buyrulmuştur (Keşfü’l-hafâ, I, 155). Burada özellikle güçlüğü ve zor şartları tercih etmek 
değil, içinde bulunulan zor şartları sevap ve ecir olarak değerlendirmeyi bilmek teşvik edilmiş olmaktadır. 
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MENZİL HAYIR İSE YOLCULUK SEVAPTIR
Karıncaya nereye gidiyorsun diye sormuşlar o da hacca gittiğini söyle-

miş. Küçük bedeniyle o uzun yolu nasıl kat edeceğini sorduklarında, vara-
mazsam da bu yolda ölürüm demiş. 

Bir iş hayırlı ve yararlı ise uğraşmaya değerdir. Sevap ve fazilet kazan-
dırıyorsa uğrunda zahmete katlanılır. Müslüman mefkûresinde mescit ehli 
olmak ve mescitte namaz kılmak için yürümek hayırlı amellerdendir. Pey-
gamberimizin (a.s) hayatında mescidin ayrı bir önemi vardır. Hicret etti-
ğinde yaptığı ilk iş geçici bir süre kaldığı Küba’da bir mescid inşa etmek 
olmuştur. Hac vazifesini ifa etmek için müslümanların toplandıkları yer 
Mescid-i Haram’dır. Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek için gidilen 
yer Mescid-i Nebi’dir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’dır. Şehirlerimizin ima-
rında temel yapı mescitler yani camilerdir. Kubbeler ve minareler yaşadığı-
mız beldelerin dini kimliğini temsil eder. Bu nedenle ibadetimizin ve sos-
yal hayatımızın ana eksenini camiler teşkil eder.

Müslümanın beş vakit evinden ve işinden çıkıp yöneldiği yer camidir. 
Cami cemaati olmak büyük bir fazilet, camiye yürümek büyük sevaptır. 
Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yedi kişi var ki, Allah onları hiç-
bir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler. Bunlar: 
Adil imam, Allah’a ibadet içinde yetişen genç, tekrar dönünceye kadar kalbi 
mescide bağlı olan kimse, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir 
araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, güzel ve makam sahibi bir ka-
dın tarafından davet edildiği halde: ‘Ben Allah’tan korkarım.’ dey(ip icabet 
etmey)en kimse, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli sadaka 
veren kimse ve yalnız kaldığında Allah’ı zikrederken gözlerinden yaş boşa-
nan kimse.” (Buhari, Zekât 16) Bu zikredilen sınıflara baktığımızda cami 
ile gönül bağı kurmak bir devleti adaletle idare etmek kadar kıymetli, iffet 
ve namuslu davranmak kadar erdemli, gençliğin heva ve heveslerine karşı 
mücadele etmek kadar zorlu olduğunu öğreniyoruz. Camiye gitmek ima-
nın göstergesidir. Zira bir kimse ancak imanlı olduğu için ve Rabbinden 
sevap beklediği için, müjdelenen mükâfatlara nail olmak için camiye gelir. 
Yürüyüş hedefimiz cami ise Rabbimizin katındaki kazancımız da büyük-
tür. Atılan her bir adımdan biri günahlarımızı siler biri de sevap kazandırır.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ْنَيا َوِفي اْ�ِخَرِة  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُت ا�َّ يَُثّبِ
ُ َما َيَشاُء ُ الظَّاِلِميَن َوَيْفَعُل ا�َّ َويُِضلُّ ا�َّ

“Allah Teâlâ sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de 
ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar.” 

İbrahim 14/27.
Ayette geçen, el-kavlü’s-sâbit “sağlam söz” tamlaması 24. ayette geçen “güzel söz” ile 

eş anlamlı olarak “kelime-i tevhid” veya “kelime-i şehadet” manasında kullanılmıştır. Ni-
tekim Hz. Peygamber de bu sözü “kelime-i şehâdet” olarak açıklamıştır ( Buhâri, Tefsîr 
14/2). Allah, iman edenlerin kalbine bu sağlam sözü sarsılmaz bir biçimde yerleştirir ve on-
ları hem bu dünya hayatında hem de ahirette iman üzerinde kararlı ve sabit kılar. Mümin-
ler imanın verdiği şuurla dünyada dengeli ve mutlu bir hayat yaşarlar, fitne, fesat ve kötü-
lüklerden kendilerini korurlar; ahirette ise kurtuluşa erip bahtiyar olurlar. Bir görüşe göre 
ayette bildirilen dünya hayatından maksat, kabir hayatıdır; çünkü ölüler yeniden dirilin-
ceye kadar dünyadadırlar. Ahiretten maksat ise hesap zamanıdır. Bir başka görüşe göre ise 
dünya hayatından maksat kişinin kabirde sorguya çekildiği andır; nitekim Hz. Peygamber 
de buna işaret buyurmuştur (Buhâri, Tefsîr 14/2). Ahiret hayatından maksat da kıyamet gü-
nünde sorguya çekildiği zamandır (Şevkânî, III, 122). Allah Teâlâ inananları hem dünyada 
hem de ahirette iman üzere sabit kılarak mutlu ederken, zalimleri de inkârcılıktaki ısrarları 
sebebiyle kendi hallerine bırakır; doğru yolu bulamazlar. Böylece onlar hem dünyada hem 
de ahirette bedbaht olurlar. Allah hidayete ermek isteyenleri hidayete erdirir, sapkınlıkta ıs-
rar edenleri de kendi hallerine bırakır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َ َعزَّ َوَجلَّ يُْمِلي ِللظَّاِلِم، َفِإَذا أََخَذُه َلْم يُْفِلْتُه ِإنَّ ا�ّٰ
“Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına 
fırsat vermez.”

Buhâri, Tefsîru Sure (11); Müslim, Birr 61.
Allah Teâlâ, suçluları cezalandırmada acele davranmaz. Onların suçlarından, zulüm-

lerinden ve kötülüklerinden pişmanlık duyup tövbeye yönelmeleri için kendilerine mühlet 
verir; onlara süre tanır. Kafirler, küfürden imana; zalimler, zulümden adalete, asiler isyan-
dan ibadete; günahkârlar, günahtan tövbeye; sapıklar, dalâletten hidayete yönelebilirler. Bu 
sebeple Allah Teâlâ cezaları tehir eder, hatta birçoğunu ahirete bırakır. Bu hadis, dünyada 
mazlumlar için bir teselli kaynağıdır. Kendilerine verilen fırsat ve mühlete kapılıp aldan-
masınlar diye, zalimler için de ciddi bir tehdit teşkil eder.
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ZULÜM VE HELAK
Zulüm, hak yemek, eziyet etmek, işkence yapmak, baskı kullanmak, adaletsiz-

lik yapmak, haddi aşmak söz ve fiilde aşırı gitmek, güçlü bir kimsenin yasaya veya 
vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, acımasızlık, haksızlık ve cefa 
demektir. İnsanın tabiatında potansiyel olarak var olan kötüye meylin bariz vasıfla-
rından olan zulüm üç başlıkta incelenebilir. Allah’a karşı işlendiğinde, şirk ve küfür, 
(Lokman, 31/13) kendi hemcinslerine karşı işlendiğinde günah ve haksızlık, (Buhârî, 
Mezalim 3; Müslim, Birr 15; Müslim, İman 6) günahlara dalmakla kişinin kendi nef-
sine karşı işlendiğinde ahiret bedbahtlığıdır. (Hud 11/101;Nahl 16/33) Zulmün her üç 
çeşidi de helak olmanın gerekçesi olabilir. Helak Kur’an’da özellikle kavimler üzerin-
den anlatılmış, bireysel kötülüğün toplumu ifsat edişi zulüm kavramıyla ortaya kon-
muştur. Allah zulme rıza göstermemekle beraber, zalime mühlet vermiş, insanın son 
şansını ahirete bırakmamıştır. Buna rağmen zulmünde ısrar edenin uğrayacağı akıbeti 
de geçmiş örneklerle bildirmiştir. Allah her cemaat, büyük veya küçük her kavim ve 
devlet için katında belirli bir vakit tayin etmiştir. Peygamberlerini yalanlayanların, 
müşriklerin, azgınların, zalimlerin, asilerin hepsi dünyanın her tarafında birden bire 
aynı anda cezalandırılmamakta, toplumlara ve kavimlere mühlet verilmektedir. Bi-
risini kısa zaman içerisinde helak eden bir fenalık, diğerini mahvetmek için daha az 
veya daha çok zaman alabilmektedir. Ümmetlerin ve insanların helak zamanlarını tak-
dir eden Allah’tır. Bu ecelin zamanını insanlar bilemez, ancak Allah bilir. Kur’an’a 
göre kavimlerin helak oluşuna Peygamberlere isyan etmeleri ve onları yalanlamaları 
(Nahl 16/36) nedeniyle bizzat o topluluklarda yaşayanların kendileri neden olmak-
tadır. Çünkü Allah insanlara zulmetmez, (Yunus10/44) iyiliklerin karşılığını kat kat 
ve fazlasıyla verir, işlenen kötülüklerin hepsine ise ceza vermez, bir kısmını bağış-
lar. (Nisa 4/40) Allah ayetlerinde insanlara zulmetmediğini, insanların başlarına ge-
len felaketlerin kendi hataları sebebiyle geldiğini, böylece isyan eden insanların kendi 
kendilerine zulmettiklerini açıklar. Bu nedenle kimi insan toplulukları günahları se-
bebiyle darlık ve yokluk içinde, kimisi de bolluk ve refah halinde iken ansızın helak 
edilmişlerdir. (Enam 6/6, 44) 

Şairin diliyle;

Elüne girse de farzâ fırsat
Eyleme zulm-i ibâda cür’et
(Faraza eline fırsat geçse de Allah’ın kullarına zulmetme.)
Çün Hudâ olmadı zallâm-ı abîd
Ne dimek zulm ide bir abd-i anîd
(Mademki Allah kullarına zulmetmedi, 
o halde nasıl olur da inatçı kul zulmeder!)
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ْت  ا َبَرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه َقالُوا َربََّنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثّبِ َوَلمَّ
أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

”(Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle 
dediler: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır 
ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” 

Bakara 2/250.

Tâlût kıssasında tedbir ve tevekkül emredilmektedir. Tâlût’un yaptığı bu denemeyi Al-
lah’a izâfe etmesi (“Allah sizi deneyecek” demesi), Tâlût’un Allah’ın emri ile komutan ta-
yin edilmesine işarettir. Ayette sıkıntılı anlarda sabır ve sebat vermesi için Allah’a niyazda 
bunmamız ve ona tevekkül etmemiz istenmektedir. Bu dua aynı zamanda direnme ve sebat 
gösterme konusunda bir telkin mahiyetindedir.

HADİS-İ ŞERİF MEALİ

َحاِب، َوَهاِزَم  ، ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، َوُمْجِرَي السَّ اَللَُّهمَّ
اْ�َْحَزاِب، اْهِزْمُهْم، َواْنُصْرَنا َعَلْيِهْم

(Peygamberimiz düşmana karşı şöyle dua ederdi) “Ey Kur’an’ı indiren, 
bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, 
düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl!”

Buhârî, Cihâd 112; Müslim, Cihâd 20.

Duanın Peygamberimizin hayatında özel bir yeri vardı. Yaşamının her safhasında yap-
tığı bir dua mutlaka olmuştur. Düşmanla karşılaşınca yaptığı dualardan biri de budur. Dua-
sında yüce Allah’ın kudretini değişik ifadelerle dile getirmiş ve ardından düşman karşısında 
Allah’ın yardımını talep etmiştir. Allah Rasûlü, “Allah peygamberine zaten yardım eder” 
gibi bir düşünceye asla kapılmamış, kim olursa olsun muvaffakiyetin yalnızca Allah’ın lüt-
fuyla olacağının da bilincinde, her şartta bir kul olarak ellerini açıp yaradana yalvarmıştır.
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ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEK
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Müminler, ancak o kimselerdir ki Allah anı-

lınca kalpleri ürperir, onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda o ayetler onla-
rın imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler” (Enfal 8/2). Bu ayet-i 
kerime müslümanın manevi yapısını, mümince duruşunu tarif etmektedir.

Tevekkül, müslümanın, yapacağı işlerde tüm zahiri sebeplere sarılması, 
alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması, ama gönlünü bunlara 
bağlamayıp sadece Allah’a dayanmasıdır. Çalışmayı, gayreti ve sebeplere 
sarılmayı terk edip ‘Allah’ın dediği olur’ diyerek kenara çekilmek değildir 
Nitekim Peygamberimiz, ‘devemi salıvererek mi yoksa bağlayarak mı Al-
lah’a tevekkül edeyim’ diye soran bedeviye “Onu bağla da öyle tevekkül 
et” buyurmuştur (Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyame 60).

İslam, alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra, insanlara ve aracılara 
değil, sadece Allah’a dayanma anlamındaki bir tevekkülü emreder. Bir ayette 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Müslümanlar sadece Allah’a dayanıp güven-
sinler” (Al-i İmran 3/122). Hz. Peygamber de şu sözleri ile müslümanlara 
tevekkülü tavsiye etmektedir: “Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül eder-
seniz, o sizi kuşu rızıklandırdığı gibi rızıklandırır” (İbn Mace, Zühd 14).

Gerçek tevekkül güzel bir davranış, ahlaki bir fazilettir. Hz. Ömer’in 
aşağıdaki davranışı tevekkülden ne anlaşılması gerektiğini çok güzel ifade 
etmektedir. O, mescitte oturan bir gruba: ‘Siz kimsiniz?’ diye sorar. Onlar 
da: ‘Biz mütevekkilleriz’ derler. ‘Peki mÂişetinizi nasıl temin ediyorsunuz’ 
diye sorar. ‘Halk bizlere yardımcı oluyor’ derler. Bunun üzerine Hz. Ömer 
(r.a): ‘Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil (yiyici)lersiniz. Siz yalancı-
sınız, tohumumu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil denir’ der ve 
onları camiden çıkarır. 

Tevekkül, müslümanların kadere olan inançlarının bir sonucudur. Tevek-
kül eden kimse, Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı kimse-
dir. Fakat nasıl kadere inanmak tembel tembel oturmayı, her şeyden el etek 
çekmeyi gerektirmiyorsa, tevekkül de tembelliği ve miskinliği gerektirmez. 
Gerçek mütevekkil çalışmadan kazanmayacağını, ekmeden biçilemeyece-
ğini, ibadet etmeden Cennet’e girilemeyeceğini, samimiyetle ibadet ve ita-
atte bulunmadan Allah’ın rızasına kavuşulamayacağını bilir.



Cami Sohbetleri

21

10.10.2019

AYET-İ KERİME VE MEALİ

َوَ� َتتَِّخُذوا أَْيَماَنُكْم َدَخً� َبْيَنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ثُُبوِتَها َوَتُذوُقوا 
ِ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم وَء ِبَما َصَدْدتُْم َعْن َسِبيِل ا�َّ السُّ

“Yeminlerinizi aranızda fesada araç edinmeyin, aksi halde İslam’da sebat 
etmişken ayağınız kayar da insanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle 
dünyada kötülüğü tadarsınız. Sizin için ahirette de büyük bir azap vardır.” 

Nahl 16/94. 

İnsanların, inanç ve yaratılış bakımında farklı olmaları bir imtihan gereği olup hayat bu 
imtihanla anlam kazanmaktadır. Ama bu imtihanın sonunda da bir sorumluluk vardır. İnsan-
lar, diğer görevleri yanında ahde vefa gösterip göstermedikleri, yeminlerini tutup tutmadıkları 
hususunda da yüce Allah tarafından mutlaka sorguya çekileceklerdir. Çünkü ahdini ve yemi-
nini bozmak, birey açısından bir ahlak ve karakter bozukluğunu ifade ettiği gibi toplumsal ha-
yat bakımından da bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı doğurmakta, bu da hem manevi hem 
de maddi bakımdan daha başka vahim sonuçlara yol açmaktadır. Bir kimsenin ahdini ve ye-
minini bozarak dürüstlükten sapması, bu konuda başkalarına kötü örnek olacağı için ayette bu 
tutum “insanları Allah yolundan saptırmak” olarak değerlendirilmiştir (Zemahşerî, II, 343).

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُ َلُه  «َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبَيِميِنِه، َفَقْد أَْوَجَب ا�ّٰ
َم َعَلْيِه اْلَجنََّة» َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َوِإْن َكاَن َشْيًئا  النَّاَر، َوَحرَّ

ِ؟ َقاَل: «َوِإْن َقِضيًبا ِمْن أََراٍك» َيِسيًرا َيا َرُسوَل ا�ّٰ
“Yemin ederek bir müslümanın hakkını alan kimseye, Allah cehennemi vacip 
kılar, cenneti de haram eder.” Bir adam dedi ki: “Ya Resûlallah! Şayet o küçük 
ve değersiz bir şey ise? Bunun üzerine Peygamberimiz: “Misvak ağacından 
bir dal bile olsa böyledir” buyurdu.

Müslim, İman 218.

Yalan yemin ile veya helal olmayan herhangi bir yolla, bir müslümanın hakkını almak, zu-
lümdür. Yalan yere yemin eden kimse, bu hareketinin helal olduğuna inanarak böyle davranırsa, 
dinden çıkar, kâfir olur. Bu takdirde ebediyen cehennemde kalır. Yemini helal görmez, fakat bile 
bile yalan yere yemin ederse, o takdirde de bu yalancılığının ve zulmünün cezasını cehennemde 
çeker. Ancak, ebediyen cehennemde kalmaz. Söz konusu hakkı sadece maddi haklardan biri ola-
rak düşünmek doğru olmaz. Müslümana yapılan iftira, haksız yere verilen ceza, namus ve hay-
siyetine söz söylemek de birer haktır. Hatta bunlar, maddi şeylerden daha önemli ve önceliklidir.
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YEMİN
Dini bir terim olarak yemin, bir kimsenin bir işi/eylemi yapıp yapmadığına 

veya bir sözü söyleyip söylemediğine dair Allah’ın adını veya sıfatını zikrederek 
sözünü desteklemesi, kuvvetlendirmesi demektir. İslam’da bu yemine kasem den-
mektedir. Kasem “vallahi, billahi, tallahi, Allah şahit olsun ki, Allah hakkı için an-
dolsun, Allah adına yemin ederim” gibi ifadelerdir. Yine Allah’ın isim ve sıfat-
larıyla bağlantı kurularak söylenen “yemin ederim, üzerine andolsun, şu yemeği 
yemek bana haram olsun” gibi ifadeler de yemin sayılır. Allah’ın isim ve sıfatları 
anılmadan söylenen bir sözün yemin oluşunda toplumun örfü geçerlidir. “Kâbe 
hakkı için”, “Kur’an çarpsın”, “ekmek çarpsın” gibi örfen yemin telakki edilen 
sözler de kasem hükmündedir.

Yemin etmek mübah sayılan bir davranış olmakla beraber gereksiz yere ye-
min etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Yalan yere yemin et-
mek ve yapılan bir yemine uymamak büyük sorumluluklar doğurur. (Maide 5/89; 
Nahl 16/91) Yemin ettikten sonra yeminini tutmayan kimsenin yemin kefareti öde-
mesi gerekir. İsyan ve günah içeren bir iş için yemin eden kimsenin o fiili işleme-
yip yemin kefareti vermesi gerekir. Bir kimsenin borcunu ödememeye, kardeşiyle 
konuşmamaya, anne babasıyla aynı evde oturmamaya yemin etmesi gibi kişiyi 
zorda bırakan yeminlerde yeminini bozup kefaretini ödemesi tavsiye edilir. (Müs-
lim, Eyman 15,16) Yemin üç çeşittir: Lağv Yemini: Yanlışlıkla doğru olduğu sanı-
larak yapılan yemindir. Dil alışkanlığıyla yapılan hiçbir kasıt taşımayan “vallahi, 
billahi” diye söz arasında yapılan yeminler de lağv hükmündedir. Kefaret gerek-
tirmez. (Maide 5/89) Gamus yemini: Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış 
bir eylem için bile bile kasten ve yalan yere yapılan yemindir. Bir kimsenin bor-
cun ödemediği halde ödediğine yemin etmesi böyledir. Bu yemin büyük günahtır, 
sahibine ağır bir vebal yükler, kasten yapılması kefareti yetersiz kılar. Bu nedenle 
gamus yeminine kefaret gerekmez. Bu tür yeminde bol bol tövbe istiğfar edilme-
lidir. Müna’kid yemin: Mümkün ve geleceğe dönük bir konuda yapılan yemindir. 
“Şu tarihte borcumu ödeyeceğime, falanca yerde hazır bulunacağıma, şu işi ya-
pacağıma” şeklinde yapılan yeminler mün’akiddir. Bu tür yeminler yerine getiril-
meli, getirilmediği takdirde kefareti ödenmelidir. Bu kefaret Allah’ı şahit tutarak 
yapılan yeminden duyulan mahcubiyetin yine bir ibadet vesilesiyle affa dönüşmesi 
demektir. (Maide 5/89)

Kefareti kişinin kendi ailesine harcamaya ayırdığı bütçesi oranında on fakiri 
yedirmek ya da giydirmek ya da köle azadıdır. Bunların hiçbirine gücü yetmeyen 
için üç gün oruç tutmaktır.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُلوا ِبَراّدي  ْزِق َفَما الَّذيَن ُفّضِ َل َبْعَضُكْم َعٰلى َبْعٍض ِفي الّرِ ُ َفضَّ َوا�ّٰ
ِ َيْجَحُدوَن ِرْزِقِهْم َعٰلى َما َمَلَكْت اَْيَمانُُهْم َفُهْم فيِه َسَواٌء اََفِبِنْعَمِة ا�ّٰ
“Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, 
rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara 
eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?”

Nahl 16/71.

İnsanlar, Allah’ın takdiri ile doğuştan getirdikleri kabiliyetlerin, ayrıca yine ilahi takdire 
bağlı olarak yaşadıkları sürece karşılaştıkları imkân ve fırsatların azlığına veya çokluğuna, 
elverişli olup olmamasına ve bunları farklı şekillerde değerlendirmelerine göre rızık bakı-
mından farklı olmuştur ve olacaktır. İnsan, sahip olduğu servetle değil onu nasıl kullandığı 
ile değerlendirilir. Bu ayet, İslam’ın eşitlik, adalet, dayanışma, paylaşma gibi sosyal değer-
lere verdiği önemin veciz bir ifadesidir. Nitekim bu hususta Resûlullah da şöyle buyurmuş-
tur: “Elinizin altındakiler (köleler, hizmetliler, çalışanlar) sizin kardeşlerinizdir; Allah onları 
size emanet etmiştir. Şu halde kimin yanında bu şekilde kardeşi bulunuyorsa ona yediğinden 
yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara ya güçlerinin yetmeyeceği ağır işler yüklemeyin veya 
yüklerseniz siz de yardım edin” (Buhâri, İman 22; Müslim, Eyman 40).

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َلْيَس اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرِض، َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّْفِس
“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.”

Buhâri, Rikak 15; Müslim, Zekât 130.

Övgüye ve zenginlik demeye layık, Allah katında makbul ve ahirette faydası görülebi-
lecek olan zenginlik, mal çokluğundan ibaret olan zenginlik değildir. Asıl zenginlik, -malın 
çokluğuna veya yokluğuna bakılmaksızın- gönül tokluğu, kalp zenginliğidir. Kiminin hem 
malı çoktur hem gönlü toktur. Ama kiminin de malı çoktur fakat gözü açtır, sınırsız bir mal 
hırsı içindedir. Nereden ve nasıl olursa olsun kazanmak ve mal sahibi olmaktan başka bir 
düşüncesi yoktur. Böylesi kimseler mal zengini olsalar da gönül fakiri, hırs mahkûmudur-
lar. Kimilerinin de malı yoktur ama gönlü toktur. Kimsenin malında mülkünde gözü yok-
tur. Eline geçenle geçinir. Daha fazla kazanmaya çalışır ama asla rızasızlık, şükürsüzlük 
etmez, başkalarının kazancına haset çekmez, göz dikmez. Bütün bunlardan dolayıdır ki, ha-
disimiz gerçek zenginliğin, mal zenginliğinden çok duygu zenginliği olduğunu ortaya koy-
muş, gözü ve gönlü aç olanın fakirliğinin, aslında, mal çokluğu ile telâfi edilemez bir aç-
lık olduğuna dikkat çekmiştir.
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NİMETİ ALLAH’TAN BİLMEK
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ın-

dır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de ‘Allah’a karşı gel-
mekten sakının’ diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerdeki 
her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, zengindir, övülmeye lâyıktır.” (Nisa 
4/131) Kâinattaki her şey Allah’ın mülküdür. Dünyada bir şeylere sahip oldu-
ğunu düşünen, dünyalıkları sahiplenen insan da sahip olduklarıyla beraber Al-
lah’ın mülküdür. 

İnsanoğlu, dünya nimetlerini kendisi için bir güç ve nüfuz vesilesi kılmak 
için uğraşan ve biriktiren bir yaratılışa sahiptir. Gayreti, gücü, kuvveti, azmi 
kendinden bilip kazancının da mutlak sahibi olduğu düşüncesine kendisini kap-
tırdığında hakikat yolundan sapmaya başlar. İnsanın bu tür zihni sapmalara gir-
memesi için Kur’an-ı Kerim sıkça ikazlarda bulunur. Bazen yukarıdaki ayette 
olduğu gibi her şeyin Allah’a ait olduğunu beyan eder. Bazen de “Hayır, insan 
kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder” (Alak 96/6-7) ayet-i keri-
melerinde olduğu gibi asıl nimeti vereni tanımamanın insanı felakete sürükle-
diğine işaret ederek uyarıda bulunur. Başka bir ayet-i kerimede bütün insanlığa 
yönelik şu uyarıda bulunulmaktadır: “Ey insanlar! Peygamber size Rabbiniz-
den hakkı (gerçeği) getirdi. O halde, kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkâr 
ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, hak-
kıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa 4/170) İnsanoğlunun, peygam-
berlerin ikazlarına uymamalarının sebeplerinden birisi de dünya malı ve içinde 
yaşadıkları hayat tarzıdır. İnkâr edenler ilahi mesajı kendi mülklerine müda-
hale olarak düşündüklerinden dolayı peygamberlere karşı çıkıyorlardı. Hâlbuki 
faydalandıkları nimetlerin asıl sahibi Allah Teâlâ’dır. Hakikat şu ki bu zihniyet 
hep olagelmiştir. Bu zihniyet sahipleri içinde yaşadıkları toplum için hep sorun 
olmuş, haksızlık, zulüm ve sıkıntıların meydan gelmesine sebep olmuşlardır. 
Oysa nimeti Allah’tan bilmek öncelikle dünya malına karşı hırsı bertaraf ede-
rek menfaat temelinde bir çatışmayı önler. İkincisi, kulun Rabbine karşı şükret-
mesini sağlar. İnsanın kulluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Üçüncüsü 
kazanmakta veya kaybetmekte manevi sarsıntıları önleyerek insanı teselli eder 
ve ruhi bunalımların yaşanmasını engeller. Dördüncüsü insani değerleri geliş-
tirir. Paylaşma duygusunu ve harcayarak huzur bulma alışkanlığını kazandırır.
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ا اَْخَرْجَنا َلُكْم  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َيا اَيَُّها الَّذيَن ٰاَمنُوا اَْنِفُقوا ِمْن َطّيِ
ُموا اْلَخبيَث ِمْنُه تُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبٰاِخذيِه ِا�َّ  ِمَن اْ�َْرِض َوَ� َتَيمَّ

َ َغِنيٌّ َحميٌد اَْن تُْغِمُضوا فيِه َواْعَلُموا اَنَّ ا�ّٰ
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden 
size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan 
alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah 
zengindir, övgüye lâyıktır.”

Bakara 2/267.
Bir önceki ayette, infak ve tasaddukun ne maksatla ve nasıl yapılması gerektiği açık-

landıktan sonra bu ayette ise sadaka olarak verilecek malın keyfiyetine geçilmiş; verilenin 
kötü ürün ve mallardan değil iyilerinden olması emredilmiştir. Ayette geçen tayyib (çoğulu 
tayyibât) kelimesi, “helal ve iyi” olan demektir. 

HADİS-İ ŞERİF MEALİ

ُ َماً�، َفَسلََّطُه َعَلى َهَلَكِتِه  َ� َحَسَد ِإ�َّ ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٌل آَتاُه ا�ّٰ
ُمَها ُ ِحْكَمًة، َفُهَو َيْقِضي ِبَها َويَُعّلِ ، َوَرُجٌل آَتاُه ا�ّٰ ِفي اْلَحّقِ

“Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı 
başaran kimse. Yine Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince 
hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.”

Buhâri, İlim 15, Zekât 5; Müslim, Müsafi rin 268.
Gıpta edilecek, özenilecek husus, mal sahibi olmak değil, az olsun çok olsun malı hak 

yolunda harcayabilmektir. Demek oluyor ki, sahip olduğu malı hak yolda harcamasını başa-
rabilen kimse, herkesin takdirini toplamaya hak kazanmış bir yiğit, bir büyük kahramandır. 
Çünkü malın fitnesinden yakasını kurtarıp onu güzellikler ve hayırlara vesile kılmasını bil-
miştir. İnsan elindeki maddi imkânı ya cimrilik yüzünden harcayamaz, hayır hasenat yapa-
maz ya da tam tersi bir savurganlıkla ve fakat sadece kendi keyfince, hak-batıl, haram-helal 
demeden yer içer, saçar savurur. Her iki durum da malın fitnesidir. Her iki olumsuz duru-
mun örneklerini maalesef toplumda sıkça görmek mümkündür. Hadiste Allah’ın lütfettiği 
bilgi ve kavrayışı, hayatını yönlendirmekte kullanan ve başkalarını da bu büyük fazilete sa-
hip kılmak için gayret gösteren kimseye de gıpta edilebileceğini bildirilmektedir. Bilmek bir 
meziyet olmakla beraber, bilgi ve hikmetle amel etmek, daha büyük bir fazilettir. Hele o fa-
zileti başkalarına kazandırmaya çalışmak ise elbette çok yüce bir davranıştır.
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OSMANLIDA İNFAK VE SADAKA KÜLTÜRÜ
Osmanlı medeniyeti varlığını sürdürdüğü zaman diliminde İslam’ı iti-

kat, ibadet ve ahlak boyutlarıyla içselleştirmiş ve medeniyetini bu inançla 
inşa etmiştir. Hayat telâkkisini dünyanın gelip geçiciliği üzerine kuran Os-
manlı medeniyeti eşyayı emanet, sahip olunan şeyleri lütuf, diğer insanları 
ise “eşref-i mahlûkât sırr-ı celîl’i”ne uygun olarak mükerrem varlık, aziz 
bir can bilmiş, uygulamalarını da buna göre şekillendirmiştir. İnfak ve sa-
daka hayır işlerinin en önemli safhasını oluşturmuştur. Bu nedenle cami, 
tekke, zaviye, imaret, kervansaray, medrese, çeşme, han, hamam, şifahane, 
vakıf gibi müesseseler, zimem (veresiye) defteri, askıda ekmek, binek taşı, 
dinlenme taşı, ezan taşı, sadaka taşları, kuş evleri, zengin bir kültür var-
lığı halinde yaşatılmıştır. Osmanlıda infak ve sadaka kültürünün en önemli 
yansımalarından biri sadaka taşlarıdır. Sadaka taşı, genellikle cami, çeşme, 
tekke, çarşı gibi yerlere fakir¸ muhtaç ve hasta insanların barındıkları yer-
lerin önlerine veya yakınlarına kondurulurdu. Fakirin mahcup olmamasını 
sağlayan bu ince tavır karşılığını da samimi bir şekilde görür, ihtiyacı olan-
lar sadaka taşlarından sadece gerektiği kadar para alırlardı. Osmanlı toplu-
munda bu tarz yardımlaşma vesileleri aracılığıyla zengin ile fakir arasında 
dostluk ve kardeşlik köprüleri kurulur, gelir düzeyi ve refah seviyesinde 
denge sağlanır¸ insanlar arasında uçurumlar oluşması engellenirdi. Böylece 
sosyal adalet, toplumsal barış ve mutluluk da sağlanmış olurdu. Bu gele-
nek aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan kimselerin devamlı surette takip 
edilip gözetilmesine, açlık¸ fakirlik ve muhtaçlıktan doğabilecek hırsızlık¸ 
gasp¸ yağma ve isyan gibi sosyal hadiselerin önünün alınmasında önemli 
katkı sağlardı. Muhtaçlara dağıtılacak olan yemekleri, onların haysiyetle-
rini rencide etmemek için gece karanlığında dağıtmak, hizmetkârların gö-
nülleri incinmesin diye kaza ile kırdıkları veya zarar verdikleri eşyaları 
tazmin eden bir vakıf kurmak, insanlık izzet ve haysiyetini lâyıkıyla takdir 
eden Osmanlı kültürünün en güzel örnekleridir. Osmanlı medeniyeti dikkat 
ve rikkatle gerçekleştirdiği bu hayır faaliyetlerinde fakir fukaranın şahsiye-
tini incitmemeye, riyadan uzak kalmaya, azamî derecede dikkat etmiştir.
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َدُه َيْحَسُب اَنَّ َماَلـُه اَْخَلَدُه َوْيٌل ِلُكّلِ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة اَلَّذي َجَمَع َما�ً َوَعدَّ
“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş 
olan herkesin vay haline! O, malının kendisini sonsuzca yaşatacağını 
zanneder.” 

Hümeze 104/1-3.

“Veyl” kelimesi, “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsva olma, cehennemde bir vadi, beddua” 
anlamlarına gelmektedir. “Hümeze” kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işa-
retleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” manalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup 
“insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan 
zevk alan kimse” demektir. Bu ayetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ede-
rek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet 
edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak surenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olma-
sına engel değildir. İslam dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği 
için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin ahirette ateşle cezalan-
dırılacağını haber vermektedir. 2 ve 3. ayetlerde servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden 
kimselerin, aynı zamanda helal haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cim-
rilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendi-
sini ebedileştireceğini sanan kimseler oldukları ifade edilmektedir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ، َفَمْن أََخَذُه ِبِطيِب َنْفٍس بُوِرَك َلُه ِفيِه، َوَمْن 
أََخَذُه ِبِإْشَراِف َنْفٍس َلْم يَُباَرْك َلُه ِفيِه، َوَكاَن َكالَِّذي َيْأُكُل َوَ� َيْشَبُع

“Gerçekten şu mal çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa, o 
malda kendisine bereket verilir. Kim de ona göz dikerek hırs ile alırsa, o 
malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur 
gibidir.”

Buhâri, Zekât 47, 50, Rikak 7, 11; Müslim, Zekât 96.

Kanaat sahibi olmak, az da olsa kazandığıyla geçinmek büyük fazilettir. Gönül hoşluğu ile verilen 
ve gönül hoşluğu ile alınan malda bereket vardır. Başkasının malına göz dikmek suretiyle malını ço-
ğaltmaya çalışmak müslümana yakışmayan düşük bir tavırdır. Bir kere almaya alışan kişi, elinde avu-
cunda ne kadar mal olursa olsun hep almak, biriktirmek, yığmak ister. Bu da tam anlamıyla doymak 
bilmeyen bir mal hırsı demektir. Obur kimselerin yemek düşkünlüğü gibi, ne pahasına olursa olsun 
mal toplamak isteyen kimseler de mal düşkünü haline gelirler. Gözleri doymaz. Kanaat etmez, şükür 
bilmezler. Böyle bir sonuç ise, hiç şüphesiz tam bir açlık ve doyumsuzluk, bir başka ifade ile felâkettir.
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TÜKETİMDE KANAAT
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cim-

rilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.” 
(Furkan 25/67) İmkânı olanların toplumda ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gi-
dermesi müslüman olmanın bir gereğidir. Allah yolunda harcama başlığı altında 
değerlendirilen infak, sosyal yardımlaşmayı sağlayan, barışı ve huzuru temin 
eden en önemli faaliyettir. Müminler hem insani hem de imani bir görev bilinci 
ile bu görevi ifa ederler. Bu sebeple ne yardım ettiği kimseyi incitecek davra-
nışta bulunur, ne de malından ve servetinden bir eksilme meydana geldiğinden 
dolayı hüzünlenir. Yaptığı harcamayı kendisi için bir nimet ve Rabbinin ken-
disine bahşettiklerine karşı teşekkür etme duygusuyla yapar. Müslüman haya-
tında, harcamanın bir kısmı bu manada infaktır. Diğer infak etme şekli de ken-
disi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacını karşılamak için yaptığı 
harcamadır. Dinimiz bedeni ibadetlerde iktisadı esas aldığı gibi harcamada da 
aşırılığı yasaklamıştır. Mesela insan, hayır yoluna harcarken kendi ailesini ih-
mal etmemelidir. Bu takdirde vebal altına girmiş olur. Peygamberimiz bu ko-
nuda şöyle buyuruyor: “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, ki-
şiye günah olarak yeter.” (Ebu Davud, Zekât 45; Müsned, II/161)

Kazanmada, harcamada kanaat sahibi olmak olgun mümin olmanın bir ge-
reğidir. Allah Teâlâ’nın koymuş olduğu ölçüye ve koyduğu ilkelere dikkat et-
mek gerekir. Rabbimiz: “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kı-
nanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra 17/29) ayet-i kerimesiyle müslüman bilincine 
ışık tutmaktadır. Hayır namına yapılan şeyin miktarından ziyade muhtevası 
önemlidir. Yani ne kadar harcandığı değil hangi duygularla, nasıl bir niyetle 
sarf edildiği değerlendirilir. 

Kazanırken de emeğinin karşılığı olana dikkat etmek gerekir. Emeğin kar-
şılığından fazlasına tamah etmek, daha fazlasına haris olmak alın terine haram 
bulaştırmaya yol açar. Kısa zamanda çok servet sahibi olmak, emek harcama-
dan zengin olmak insanı haram kazanç yollarına sevk eder. İhtiyaç yok iken 
satın almak, gerekmediği halde, modaya uymak düşüncesiyle eşya yenilemek, 
harcamada bulunmak israftır. Evlerde gerekmediği halde alınan ve atıl durumda 
kalan eşyalar tüketimde kanaatkârlığa dikkat edilmediğinin işaretidir. Kanaat-
kâr olmayan israfa yönelir. İsraf etmek ise Rabbimizin izin vermediği bir dav-
ranıştır ve müslüman kimliğiyle bağdaşmaz.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

َباِت  َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنٰهيُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ َلُهُم الطَّّيِ
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِاْصَرُهْم َويَُحّرِ

“Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine 
onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, 
üzerlerindeki zincirleri çözer.”

Araf 7/157.

Ayette bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed’in de en temel görevlerinden birinin, 
ma‘rûf/iyiliği emretme ve münker/ kötülükten menetme” faaliyeti olduğu bildirilmektedir. 
İslam’ın gerek fiillerle gerekse yiyecek ve içeceklerle ilgili emir ve yasakları, insanın akl-ı 
selimi ve temiz tabiatıyla, fıtrî yönden bozulmamış toplumların genel yargılarıyla bağdaşan 
hükümlerdir. Çünkü bu hükümler, anılan nitelikteki kişilerin ve toplumların iyi, doğru ve 
güzel bulup hoşlandıkları şeyleri helal veya mubah kılma; kötü, yanlış ve zararlı bulup tik-
sinti duydukları şeyleri de haram kılma özelliği taşır. Tayyip yani helal ve temiz olan şey-
ler insanı “ahsen-i takvîm” mertebesine yücelttiği gibi, habis yani pis ve haram olan şeyler 
insanı “esfel-i sâfilîn” seviyesine alçaltır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ْثُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك،  اْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق، َواْ�ِ
َوَكِرْهَت أَْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس

“İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde 
insanların bilmesini istemediğin şeydir.”

Müslim, Birr 14-15.

Şayet yapılan iş gönülde bir huzursuzluk doğuruyor ve o işin başkaları tarafından duyul-
ması istenmiyorsa, o hareket mutlaka çirkindir, günahtır, yapılmasına Allah Teâlâ’nın izin 
vermediği bir harekettir. Çünkü insanların çoğu yaptıkları iyiliğin duyulmasını, bu sebeple 
kendilerine gıpta ve hayranlıkla bakılmasını isterler. Bu ölçü, herkesin rahatlıkla kullanabi-
leceği şaşmaz bir ölçüdür. Zaten yapılan bir hareketin günah olup olmadığı hususunda şüp-
heye düşmek bile, o hareketi terk etmek için yeterli bir sebeptir. Günah kiriyle büsbütün 
kararmamış kalpler, iyi ve kötüyü ayna gibi gösterir. Bu sebeple insan bir şey yapmak is-
tediği zaman önce gönlüne bakmalıdır. Eğer o hareketi yapmaktan dolayı gönlünde bir ra-
hatsızlık hissediyor, içini bir şüphe ve tedirginlik kemirip duruyorsa, derhal o işten vazgeç-
melidir. Çünkü sağlam bir vicdan insana doğru yolu gösterir.
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GÜZEL AHLAK 
Ahlak insanda gelip geçici bir hal olmayıp, onun manevi yapısında yerleşen, 

meleke halini alan yatkınlık ve kabiliyetler bütünüdür. Güzel ahlak ise insanı dü-
şünüp taşınmaya, herhangi bir baskı ve zorlamaya gerek kalmaksızın görevi ol-
duğuna inandığı işleri rahatlıkla ve memnuniyetle yapmaya sevk eder. Dilimizde 
yalın olarak ahlak veya ahlaklı olmak şeklindeki kullanımlarda, genellikle güzel 
ahlak kast edilir. Güzel ahlaklı olabilmek için görevleri rahatlıkla ve memnuniyetle 
yerine getirme zorunluluğu, ahlakın gelişmesinde ve güçlenmesinde alışkanlıkla-
rın ihmal edilmez bir önem taşıdığını gösterir. Bu nedenle insan ahlaki kaideleri 
öğrenmekle beraber, çocukluktan itibaren iyi örneklerle yaşamalı, iyilik yapmaya 
alıştırılmalı, bencil ve gayri meşru isteklerine karşı koyarak kendini eğitmeli, nef-
sini ıslah etmelidir. Bu ise bir irade eğitimidir. Riya, korku, menfaat gibi ahlakın 
onaylamadığı erdemsiz tavırların kaynaklık ettiği, nadiren yapılan iyilikler bir ah-
laklılık alameti değildir.

İslam ahlakı müsâleme; çatışma ve zıtlaşmayı ortadan kaldırarak uyuşmak, an-
laşmak, birbirinden emin olmak, dostça münasebetler kurmak üzere bir ahlak an-
layışı ortaya koyar. 

İnsan çift kutuplu tabiatı sebebiyle (Şems 91/9-10) iyiliğin ve kötülüğün kay-
nakları olan kabiliyetlere birlikte sahiptir. Bu nedenle zaman zaman ahlaki hüküm 
ve tercihlerinde yanılabilir. (Yusuf 12/53) Resûlullah dahi kendisinin güzel ahlakı 
ancak Allah’ın lütfu sayesinde kazandığını söyler. (Müslim, Müsafirin 201) Bu ne-
denle Allah ahlakın belirleyicisidir. Kur’an ve Sünnette hakkında nas bulunan ko-
nularda yükümlülüğün ve ahlakın kaynağı dindir. (Ahzab 33/36) Allah Resûlü iyi-
lik ve kötülüğü, kişinin vicdanında meydana getirdiği etkilenmenin mahiyetine göre 
tarif eder. (Müslim, Birr 14,15; Tirmizi, Zühd 52) Ancak vicdan duygusu insanı 
kötülük yapması halinde kınayan bir güç olabileceği gibi (Kıyame 75/2), kötülük 
karşısında duyarlılığını kaybederek “kaskatı kesilmiş kalp” haline de dönüşebilir. 
(Maide 5/13; Zümer 39/22) İslam bütün ahlaki vazifeleri uhrevi yaptırımlara bağ-
lamış, (Kasas 28/83-84; Taha 20/15) iyiler için cenneti vadetmiş, kötüleri de ce-
hennemle tehdit etmiştir. Ahlak kurallarının uygulanmasında, özellikle toplumsal 
düzenin sağlıklı işlemesinde sadece cennet umudu ve cehennem korkusuna dayalı 
ahlak anlayışı tam bir değer sayılamayacağından Allah’ı en yüksek derecede sev-
mek (Bakara 2/165), O’nun rızasına layık olmak ve O’ndan razı olmak (Maide 
5/119) temel ahlaki amaç ve görev kabul edilmiştir.



Cami Sohbetleri

31

15.10.2019

AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُ َعليٌم ِباْلُمتَّقيَن  َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن يُْكَفُروُه َوا�ّٰ
“Onların yaptığı hiçbir hayır karşılıksız kalmayacaktır. Allah takva 
sahiplerini bilir.”

Âl-i İmran 3/115.

Ayet takva sahiplerinin yaptığı hayırlı işlerin kesinlikle zayi edilmeyeceğini, karşılık-
sız bırakılmayacağını ifade buyurmaktadır. Ayette geçen müttaki kelimesi “sakınılması ge-
reken şeylerden sakınan” demektir. Ayetin “Allah takva sahiplerini bilir” mealindeki son 
cümlesi riyakârlarla samimi müminlerin birbirinden ayırt edileceğine, riyakârların görünüş-
teki imanlarının kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağına işaret eder.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َ� َيْبُلُغ الَعْبُد أَْن َيُكوَن ِمَن الُمتَِّقيَن َحتَّى َيَدَع َما َ� 
َبْأَس ِبِه َحَذًرا ِلَما ِبِه الَبْأُس

“Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan bazı 
şeylerden bile uzak durmadıkça, muttakiler derecesine çıkamaz.”

Tirmizî, Kıyâmet 19.

Allah’a çok saygı duyan, emirlerini yapıp yasaklarından sakınan ve O’nu gücendirmek-
ten korkan kimseye “müttaki”, kulun bu haline ise “takva” denir. Bir kulun ulaşması arzu 
edilen en üstün derece budur. Bu dereceye gelebilmek için, Peygamber Efendimizin belirt-
tiğine göre, haramlardan ve haram olup olmadığı kesinlikle bilinmeyen şüpheli konulardan 
uzak durması gerekir. Bu hadis-i şerif, bir adım daha ileriye gidilerek, yapılması sakıncalı 
görünmeyen bazı konularda bile titiz davranmak gerektiğini öğretmektedir. Bir müslümanın 
hedefi, muttaki olabilmektir. Diğer bir ifadeyle Allah’a üstün saygı duyanlar ve O’nu gü-
cendirmekten sakınanlar seviyesine ulaşmak, dünyaya veda edip giderken, Allah Teâlâ’nın 
rızasını kazanmış olmaktır. Bu hedefe varabilmek için, acaba bilerek veya bilmeyerek bir 
günah işler de Allah katındaki yerimi kaybeder miyim diye dikkatli ve titiz davranmak ge-
rekir. Efendimizin buyurduğu gibi, yapılması ilk planda sakıncalı görünmeyen bazı davra-
nışlardan bile, günaha girme endişesiyle uzak durulmalıdır.
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HASSASİYET VE HAYSİYET SAHİBİ OLMAK
Allah Teâlâ hiçbir şeyi boşa yaratmamıştır. Yaratılmış olan her bir var-

lığın bir yaratılış hikmeti vardır. Rabbimiz Kur’an’da bazı ayetlerde kâi-
nattaki en küçük detaylara dikkat çeker. Bir ayet-i kerimede şöyle buyrul-
maktadır: “Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek 
olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir 
gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, ‘Allah, örnek olarak bu-
nunla neyi kastetmiştir?’ derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçok-
larını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.” (Bakara 2/26) 
Bu ayet-i kerimede küçücük bir sivrisineğe dikkat çekilirken, Rahman Su-
resi’nde “Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler” denilerek insanoğlu-
nun dikkati önemsiz gibi gözüken ufak cisimlere yöneltilmiştir.

Kâinattaki yaratılışın incelikleri üzerinde tefekkür etmek duyarlı bir ruh 
halinin neticesidir. Göklere bakıp semayı, uzayı düşünen, yeryüzüne bakıp 
küçük varlıkların harika yaratılışlarını ve detaylarını ibret nazarıyla seyre-
den kimse zerreden küreye mükemmel bir âlemde yaşadığının idrakinde 
olur. Dolayısıyla insanlık haysiyetine lâyık bir seviyede ve yaratılış gaye-
sine uygun bir şekilde yaşayıp ruhen derinlik kazanmak isteyen bir mü’min, 
Kur’ân-ı Kerîm’in gösterdiği tefekkür iklimine girer. İnce bir ruha sahip olan 
insan, ibadetlerde huşu, kalpte incelik, insanlarla münasebetlerde nezaket 
kurallarına dikkat eder. Yaratılış hikmeti karşısında hayran olan bir duygu 
yapısına ulaşan insan bu mükemmel sanatın sahibi olan Yüce Kudrete bo-
yun eğdiği gibi O’nun sanatına da saygı duyar. Rabbine karşı kulluğunun, 
yaratılmışlara karşı sorumluluğunun bilincine varır, hayatın değerini idrak 
eder. Bu tefekkür, insanı kaba davranışlardan, hoyratça tutumlardan uzak 
tutar, gönül ehli kılar. İrfan geleneğimizde hayatlarıyla örnek teşkil eden 
büyük insanların özelliklerindendir hassasiyet sahibi olmak, bir tebessüm, 
bir bakış, bir ikaz üzerine gönül inşa etmek. Hassasiyet sahibi olan başka-
sının haysiyetine önem verir. Başkasının haysiyetine karşı duyarlı olan da 
saygınlığını ve haysiyetini korur. Allah Resûlü (a.s) şöyle buyuruyor: “Mü-
min cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kuramayan ve kendisiyle yakınlık 
kurulamayan kimsede hayır yoktur.” (Müsned, II/400). 
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ِإنَّ اّ�َ �َ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتا�ً َفُخوًرا
“Şüphe yok ki Allah, kendini beğenen, çok övünen/kibirlenen kimseleri 
sevmez.”

Nisa 4/36. 

İnsana verilen bütün nimetler imtihan gereğidir. İnsanın denenmesi, nimetin kendisin-
den mi, yoksa Rabbinden mi olduğunu idrak etmesi ve bu vesile ile nimeti verene şükret-
mesi istenmektedir. Tüm nimetlerin sahibi olan Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “O, han-
ginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç 
sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk 67/2) 

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُجَل يُِحبُّ أَْن َيُكوَن َثْوبُُه َحَسًنا  َقاَل َرُجٌل: ِإنَّ الرَّ
َ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَماَل،  َوَنْعُلُه َحَسَنًة، َقاَل: ِإنَّ ا�ّٰ

، َوَغْمُط النَّاِس. اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحّقِ
Sahabenin biri: “İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder (bu 
kibir midir)” diye sordu: Resûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Allah güzeldir, 
güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”

Müslim, İman 147.

Hadisimizden güzel elbise ve ayakkabı giymenin kibirle ilgili olmadığını öğrenmekte-
yiz. İyi giyinmenin kibir duygusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek isteyen 
sahabeye, Resûl-i Ekrem Efendimiz, bunun kibirle ilgisi bulunmadığını haber veriyor. Gü-
zel Rabbimizin güzel olan her şeyi sevdiğini bildiriyor. Allah Teâlâ’nın, kuluna verdiği ni-
metin izlerini onun üzerinde görmekten memnun kalacağını söylüyor. Giyilen güzel şey-
ler kibirlenmeye, gururlanmaya yol açarsa, yine hedeften sapılmış olur. İnsan kibirlenmek, 
farklı olduğunu hissettirmek, çalımlı çalımlı yürümek için değil, Cenâb-ı Hakk’ın lütufla-
rına şükretmek için güzel giyinmelidir.
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KİBİR
Kibir tevazünün karşıtı olarak kişinin kendini herkesten üstün görmesi 

ve bu duygunun etkisiyle başkalarını aşağılayıcı tavırlarda bulunması de-
mektir. Kişinin başkalarını küçük görmeden kendini ve yaptıklarını beğe-
nerek böbürlenmesi anlamındaki “ucb”, geçici değerlerle aldanıp avunma 
anlamındaki “gurur” da kibirle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mekânı 
kalp olarak tarif edilen kibrin biri akidevi diğeri ahlaki olmak üzere iki 
yönü vardır. Akidevi açıdan kibir, özünde teslimiyet olan imanın zıddı ola-
rak hakikati kabul etmemek suretiyle Allah’a karşı bir başkaldırıdır. Ah-
laki açıdan kibir ise, kendini beğenip başkalarını hakir görme hastalığıdır. 
Kibre bulaşan kimseler daima diğer insanlardan farklı olduklarını düşün-
meye başlarlar. Bu marazi halleri tüm davranışlarına hâkim olur. Böylece 
zalimler olarak anılmaktan kurtulamazlar. (Tirmizi, Birr 61) İnsan her za-
man kendini kontrol etmeli niyet ve duygularının istikamet üzere olmasına 
gayret göstermelidir. Daimi bir nefis muhasebesi yapılmadığı zaman insa-
nın tabiatında potansiyel haliyle var olan kendini beğenme hali müsait bir 
zemin bulur ve kibir olarak ortaya çıkar. O zaman kişi nefsini başkaların-
dan üstün görmeye, kendi pozisyonunun gerisinde bulunanlara ezici tavır-
lar sergilemeye başlar. İnsan kötü huyların tesirinden ruhunu daima uzak 
tutmaya çalışmalı kendini şerre açık hale getirmemeli günaha meyilli po-
zisyona sokmamalıdır. Kibir mümin olma vasfının eminliğini, safiyetini, 
teslimiyetini zedeleyen bir vasıftır ve bu tavırdan arınmış kişi cennete gi-
rebilecektir.( Hicr 15/47), (Müslim, İman 148,149) Öte yandan kendini be-
ğenenler kıyamet gününde Hz. Peygamber’den uzak kalacaklar, (Tirmizi, 
Birr 71), böbürlenip çalım satanlar, Allah’ın ilgi ve merhametini kaybede-
ceklerdir. (Buhari, Libas 1,2,5 )
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َقْد َكاَنْت َلُكْم اُْسَوةٌ َحَسَنٌة في ِاْبٰرهيَم َوالَّذيَن َمَعُه
“İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek 
vardır.”

Mümtehine 60 /4.

“Üsve-i hasene” yani güzel bir örneklik tamlaması, günümüz davranış bilimleri incele-
melerinde, özellikle liderde bulunması gereken nitelikler konusunda önemli bir yere sahip 
olan “davranış modeli” veya “numune, örnek kişilik” kavramını çağrıştırmaktadır. Ayette 
bu kavram, insanlık tarihinde tevhit mücadelesinin öncü isimlerinden Hz. İbrahim ve ona 
uyanlar hakkında kullanılmış, şirk ve inkâr batağına saplanıp kalma olgusunun yeni olma-
dığına dikkat çekilmiştir. 

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َما َشْيٌء أَْثَقُل ِفي ِميَزاِن الُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق 
َ َلُيْبِغُض الَفاِحَش الَبِذيَء. َحَسٍن َوِإنَّ ا�َّ

“Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir 
şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen 
kimseden nefret eder”

Tirmizî, Birr 61.

Şu dünyada bir müminin bütün çabası, Allah’ın huzuruna eli boş varmamak, sevaplar-
dan başka hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o dehşetli hesap gününde, ilahi huzura makbul 
ibadetlerle çıkmaktır. Hadisimiz bize bu konuda önemli bir ipucu vermekte, amellerin de-
ğerlendirildiği kıyamet gününde, en makbul ibadetin güzel ahlak olacağını belirtmektedir. 
Hadis-i Şerifin ikinci kısmında kötü ve çirkin davranışlar ile kötü ve çirkin sözlerin Allah 
Teâlâ’nın sevmediği şeyler olduğu ifade edilmektedir.
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GÜZEL AHLAK
Ahlak, “hulk, hulûk” kelimelerinin çoğul hali olup, huylar, seciyeler, 

mizaçlar, anlamına gelen bir kavramdır. Hulk veya hulûk insanın beden ve 
ruh bütünlüğü ile alakalıdır. Bu manada ahlak, insanın bir amaca yönelik 
olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak ol-
ması şeklinde tanımlanabilir.

İslam ahlakının temelleri Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Rabbimiz 
Resûlullah (a.s.)’a hitaben şöyle buyuruyor: “Sen en yüce bir ahlak üzere-
sin” (Kalem 68/4). Hz. Peygamberimiz (a.s): “Ben ahlaki prensipleri ta-
mamlamak üzere gönderildim” (Müsned, II, 381) buyurarak ahlakın öne-
mine işaret etmiştir. Ayet ve hadislerde yer alan insan davranışlarına yönelik 
ifadeler ele alındığında İslam’ın temel hedeflerinden birisinin güzel ahlak 
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla İslam’ın vurguladığı güzel ahlak ku-
ralları müminler için bir emir ve görevdir. Peygamberimizin: “Müminlerin 
iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanıdır.” (Buhari, Edeb 
39) ifadeleri iman ile ahlak arasındaki bağlantıyı vurgulamaktadır. Buna 
göre ahlaki açıdan mükemmel bir anlayış ve davranışa sahip olmayan kişi 
iman açısından da kemale ermiş olamaz.
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َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم
Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.”

Kalem 68/4.

Ayette geçen üstün ahlak ifadesi, Hz. Peygamber’in sahip olduğu Kur’an ahlakıdır. Ni-
tekim Hz. Âişe (r.a) bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’an ahlakı ol-
duğunu belirtmiştir. (Müslim, Müsâfirîn 139) Efendimiz’in kendisi de güzel ahlakı tamam-
lamak için gönderildiğini ifade buyurmuşlardır (Muvatta’, Hüsnü’l-huluk, 8).

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

أَْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا أَْحَسنُُهْم ُخُلًقا، َوَخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِلِنَساِئِهْم.
“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, 
kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”

Tirmizî, Radâ’ 11.

İlâhi emir ve yasakların hedefi, insanı mükemmel ahlak sahibi yapmaktır. Allah’ın buy-
ruklarına en fazla sarılan kimsenin en iyi ve en mükemmel mümin olduğunda şüphe yok-
tur. İman, hayata güzel ahlak halinde yansır. İşte bu noktadan hareketle Peygamber Efen-
dimiz, imanı en sağlam müslümanın, ahlakı en üstün insan olacağını söylemiş, iyi huylu 
olmayan kimsenin imanında mutlaka bir noksanlık bulunacağını belirtmiştir. İnsanlarla iyi 
geçinen, kendisiyle de iyi geçinilen, herkese güler yüzlü davranan, herkesin iyiliğini iste-
yen, kimseyi kırmamaya çalışan şahıslar şüphesiz iyi huylu insanlardır. Mükemmel imanın 
ölçüsü iyi huy olduğu gibi, hayırlı olmanın ölçüsü de kadınlara iyi davranmaktır. Hayırlı 
bir insan aile fertlerine iyi davranır, onları sever, onlarla ilgilenir, hatalarını görmezden ge-
lir, ihtiyaçlarını en iyi şekilde temin etmeye çalışır. Aile fertlerine beslediği iyi niyet ve iç-
ten davranış sebebiyle onlar üzerinde öyle bir tesir bırakır ki, aile fertleri kendisini dünya-
nın en iyi insanı kabul ederler.



Dini Bilgiler

38
18.10.2019

EN HAYIRLI İNSAN
Hz. Peygamber’in (a.s) en hayırlı insan olarak tarif ettiği insan modeli 

Kur’an ve sünnettin çizdiği çerçevede şu şekilde tarif edilebilir: Evin doğal 
lideri konumundaki erkek, İslam’ın kendisine yüklediği “kavvam” sıfatının 
gereği olarak hanımının bütün ihtiyaçlarını karşılamak, onu zarar ve sıkıntı-
lardan korumak ve ailenin ağır işlerini yapmakla vazifelidir. (Nisa 4/34) Ha-
nımına mehrini (evlenme sırasında erkeğin kadına ödediği veya ödeyeceğini 
taahhüt ettiği para veya mal) cömertçe vermelidir. (Nisa 4/4) Hanımının nafa-
kasını (kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yiyecek, giyecek ve ko-
nut giderlerini) temin etmekle yükümlüdür. (Bakara 2/ 233) Hanımını himaye 
etmekle, emanet bilinciyle hareket edip ona zarar verecek maddi ve manevi 
şeylerden onu korumakla yükümlüdür. (Müslim, Hacc 147; Ebû Davud, Me-
nasik 56; Tirmizî, İman 6) Hanımına ve çocuklarına Kur’an’ı, farzları ve İs-
lam hakkında gereken bilgileri öğretmekle yükümlüdür. (Taha 20/132) Yol ar-
kadaşı, dert ortağı, kederde ve sevinçte, sıkıntıda ve bollukta yanı başında olan 
hanımına karşı yumuşak davranmakla, kaba, kırıcı ve sert hareketlerden sakın-
makla yükümlüdür. (Müslim, Radâ 61; Tirmizî, Radâ 11) Hanımına karşı fi-
ziksel şiddetten sakınmakla, onu önemsiz ve değersiz bir varlık olarak görme 
yanılgısından kaçınmakla yükümlüdür. (Buhârî, İman 56; Müslim, Vasıyye 5; 
İbn Mace, Nikah 4; Ahmed, V, 72-73) 

Sağlıklı bir aile ortamı tüm bunlara ilaveten canlı ve aktif bir sohbet at-
mosferinin olduğu, güzel söz ve iltifatın hanımlara şifa olduğu, fedakârca çır-
pınışlarının takdirle anıldığı yerdir. Erkek kendi anne-babasına, akrabalarına 
gösterilmesini istediği saygıyı hanımının da anne, baba ve yakınlarına göster-
melidir. Evin reisi ancak haneyi ilgilendiren hususlarda eşiyle istişare etmeyi 
ihmal etmeden, ondan gizli işler yapmadan, yersiz kıskançlıklarla huzurunu 
bozmadan, hanımında hatalar ararken, kendisinin mükemmel ve kusursuz ol-
madığını düşünerek aile yuvasına sahip çıkabilir. Çocukları da dâhil kimsenin 
yanında hanımını azarlamadan ve onu çevreye şikâyet etmeden aile saygınlı-
ğını ve otoritesini koruyabilir. Erkek ev işi ve çocuk bakımında eşine yardımcı 
olabilmeli, çalışma saati dışındaki vaktini ailesiyle birlikte geçirmeye özen gös-
termeli, huzuru dışarı ortamlarında aramamalıdır. Aile hayatının bu kadar cid-
diyetle kurulduğu kadın ve erkek rollerinin hakkıyla yerine getirildiği bir or-
tamda ailenin dağılması, aile işi şiddet, kadına şiddet ve kadın cinayetleri konu 
olmaktan çıkacaktır.
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ثُمَّ َجَعْلَناَك َعٰلى َشريَعٍة ِمَن اْ�َْمِر َفاتَِّبْعَها َوَ� َتتَِّبـْع اَْهَواَء الَّذيَن 
ِ َشْيـًٔا َوِانَّ الظَّاِلميَن  َ� َيْعَلُموَن ِانَُّهْم َلْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن ا�ّٰ

ُ َوِليُّ اْلُمتَّقيَن َبْعُضُهْم اَْوِلَياُء َبْعٍض َوا�ّٰ
“Sonra seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy; bilmeyenlerin 
isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah’a karşı sana hiç bir fayda veremezler. 
Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin 
dostudur.”

Casiye 45/18-19.

Son peygambere ve ondan sonra gelecek olan bütün insanlara gönderilen İslam dini ve 
şeriatı, bütün diğer dinleri vahyeden Allah’tan gelmiştir. Ona yalnızca diğer insanlar değil 
peygamberler de uymak zorundadır. Günlük dilde şeriat kelimesi, yalnızca vahyedilen dini 
değil, bundan içtihat yoluyla çıkarılmış hükümleri ve âlimler tarafından yapılan yorum-
ları da ifade etmektedir. Peygamber gibi masum olmayan, içtihat ve yorumlarının isabetsiz 
olma ihtimali de bulunan âlimlerin içtihatları, hükmü kesin olan vahiy gibi bağlayıcı değil-
dir, başka âlimler tarafından reddedilebilir, yerlerine yenileri konabilir. Dinine uygun yaşa-
yanların dostu ve koruyucusu Allah’tır. Hak dinden sapanlar da aralarında dostluk ve daya-
nışma birlikleri kurarlar. Hak dine uyulmaması halinde, elde edilen hiçbir menfaat, kazanç 
veya dostlar kişiyi Allah’ın cezasından kurtarmaya yetmez.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم َمْن َتَشبَّ
“Kim bir kavme benzemek isterse o onlardan olur.”

Ebû Dâvûd, Libas 5. 

Hadis-i şerif, müslümanların dışındaki topluluklara benzemenin caiz olmadığını, kişi 
kendisini hangi hususta bir kavime benzetmişse o hususta o kavimden sayılacağını ifade et-
mektedir. Eğer kendisini küfürde bir kavime benzetmişse bu kimse kâfirlikte o kavimle be-
raberdir. Günah ve isyanda benzetmişse günah ve isyanda onlarla beraberdir. Herhangi bir 
kavime ait alâmetleri taşımakta onlara benziyorsa bu alâmetleri taşımanın dünyevi ve uh-
revi sorumluluğunda onlarla beraberdir.
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TAKLİT, MODA VE GENÇLİK
İmanın, insanı küfür buhranından kurtarması yanında ona kişilik kazan-

dıran, saygın ve onurlu bir duruş bahşeden bir özelliği vardır. İman eden 
kimse Rabbini tanır ve bu iman çerçevesinde bir hayat tarzı belirlemiş olur. 
Peygamberimiz (a.s), insanlara imanın hakikatini tebliğ ederken, aynı za-
manda onların bazı alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını da tanzim etmiştir. Sa-
habenin içinde yaşadıkları toplumda, putperestler olduğu gibi Yahudi ve 
Hıristiyan gibi inanç mensupları da vardı. Onların kendilerine has hayat 
tarzları ve inançları gereği bazı tutum ve davranışları vardı. Peygamberi-
miz (a.s), beraber yaşadıkları farklı inançtaki insanları taklit etmeme husu-
sunda müminlere ikazlarda bulunmuştur. Böylece Sahabe-i Kiram’ın kendine 
has, inançlarının ilkelerine uygun bir hayat tanzim etmelerini sağlamıştır. 
Başka dinlerin sembolü olmayan hususlarda ise örfe uygun davranmakta 
sakınca görmemiştir. İbn Abbas’ın (r.a) şöyle dediği nakledilir: ‘Resûlullah 
(a.s) saçlarını düz bir şekilde salıverirdi, müşrikler ise ikiye ayırırdı. Ehl-i 
kitap olanlar da düz bir şekilde salıverirlerdi. Resûlullah herhangi bir emir 
bulunmayan hususlarda ehl-i kitaba uygun davranmayı severdi. Sonraları 
Resûlullah da saçlarını ikiye ayırdı.’ (Buhari, Menakıb 23) Peygamberimi-
zin bu davranışı dini özelliği olmayan davranışlarla ilgilidir. Ayrıca beden 
sağlığına zarar vermemekte, fuzuli harcamaya sebep olmamaktadır. Fakat 
günümüzde moda, eğilim, tarz adı altında insanların giyimlerinde takip et-
tikleri ve bedenlerine uyguladıkları bir takım değişiklikler hem ekonomik 
hem sağlık hem de kişilik ile ilgilidir. Bu yönelimler bedene zarar verdiği 
gibi ekonomik olarak kayıplara sebebiyet vermektedir. Modaya uymak adına 
gereksiz harcamalar ciddi bir meblağ oluşturmaktadır. 

Bedenlerinde değişik uygulamalar yaparak vücutlarını teşhir edenler 
ise ileri yaşlarda telafisi zor sorunlarla karşılaşmaktadır. Oysa her bir var-
lığın özel yaratılmıştır. Her birimizin bir benzeri daha yoktur. Beden yapı-
mız bize özeldir. Ve biz bu kâinatta bir nakışız. Başkasına benzemeye ih-
tiyacımız yok. Neden falanca gibi değilim sorusu yerine, benim benzerim 
yok öz güveniyle hayata bakmalı, kendimizle, bedenimizle barışık yaşamalı 
ve kimseye özenmemeliyiz.



Cami Sohbetleri

41

20.10.2019

AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَ� يُريُد ِبُكُم اْلُعْسَر يُريُد ا�ّٰ
“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.”

Bakara 2/185.

Yüce Allah İslam’ı, insanlara dünya ve ahiret hayatlarını kolaylaştırmak için indirmiştir. 
Kitaplar ve peygamberlerde insanlara hayatı kolaylaştıran birer rehberdirler. Hz. Peygam-
ber (a.s.)’da kolaylaştırmayı tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kolaylaştırınız! Zorlaş-
tırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düş-
meyin!”( Buhâri, 3:72).

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَْمَرْيِن ِإ�َّ أََخَذ  ِ َصلَّى ا�ّٰ َر َرُسوُل ا�ّٰ َما ُخّيِ
أَْيَسَرُهَما َما َلْم َيُكْن ِإْثًما، َفِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن أَْبَعَد النَّاِس ِمْنُه

“Resûlullah (a.s) iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı 
zaman, günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. 
Yapılacak şey günah ise, ondan en uzak duran kendisi olurdu.”

Buhâri, Menâkıb 23, Edeb 80, Hudûd 10; Müslim, Fezâil 77, 78.

Cenâb-ı Hak, Efendimize “Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez” (Bakara 2/185) bu-
yurduğu için O da insanlarla olan işlerinde biri zor, diğeri kolay iki hareket tarzı ile karşı 
karşıya bulunduğu zaman, insanlara kolay geleni tercih etmiştir. Şayet bu iki hareket tar-
zından biri günah ise, onu yapmaktan ve yaptırmaktan şiddetle kaçınmış, günah olmayan 
iş ne kadar zor ve zahmetli de olsa onun yapılmasını istemiştir. Hadisimizdeki “Resûlullah 
(a.s) iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı takdirde 
mutlaka onların en kolayını seçerdi” ifadesindeki iki şeyi insanlarla olan münasebetleri ve 
dünya işleri açısından değerlendirmek gerekir. Yoksa Allah Teâlâ Resûlünü biri günah, di-
ğeri günah olmayan iki şeyden birini seçme konusunda hiçbir zaman serbest bırakmamıştır. 
Serbest bırakma durumu, yapılması câiz olan iki iş arasında söz konusu olabilir.
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KOLAYLIK DİNİ İSLAM
Yarattığı kulunu en iyi bilen Allah (Mülk 67/14) kulunun güç ve kuv-

vetinin ne kadar olduğunu, ne derece bir yükü kaldırabileceğini de en iyi 
bilendir. (Bakara 2/286) Bu nedenle kulları için güçlüğü değil kolaylığı 
diler. (Bakara 2/185) Din hususunda kulunun üzerine hiçbir zorluk yükle-
meyip (Hac 22/78) kişinin gücünün yetmeyeceği bir yükümlülük ve iba-
det yapmayı emretmez. İslam, insanın tabiatına aykırı düşen, insanın fıtra-
tını zorlayan hiçbir hükme yer vermez. İbadet ve yükümlülüklerde azimet 
yanında bir de ruhsat prensibiyle hükümler getirmiş, günahlardan arınmaya 
tövbe, istiğfar ve kefareti vesile kılmış, her daim salâh ve arınma yollarını 
açık tutmuş, fırsatlar tanımıştır. Çünkü insan zayıf yaratılmış zayıf bünye-
nin yükü hafifletilmek istenmiştir. (Nisa 4/ 28) Bu nedenle hac, zekât, oruç, 
namaz gibi dini teklif ve vazifeler birer yük değil, imanı takviye eden, nef-
sin kibrini kıran, tembelliği ve uyuşukluğu gideren, insana dünya ve ahi-
ret hayatında zararı dokunacak iş ve davranışlara düşmesini engelleyen, 
bu şekilde yükünü hafifleten temrinlerdir. Din ana prensibini kolaylaştır-
mak ve sevdirmek şeklinde belirlemiştir. Efendimiz’in beyanıyla “Bu din 
kolaylık dinidir. Kim takatinin üstünde ibadet yapmaya kalkışırsa, kendisi 
din karşısında aciz kalır, mağlup olur, Bunun için aşırıya kaçmayınız, dos-
doğru yolu tutunuz ve salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü sevi-
niniz. ”( Buhari, İman 29). Kolaylığın pratik bir örneği olarak namaz ele 
alınacak olursa; namaz her hal ve şartta mutlaka vaktinde kılınmalıdır. Hiç-
bir mazeret müslümanı namazdan alıkoyamaz. (Nur 24/37) Namaz ibade-
tinin vaktinde edası için her türlü kolaylık sağlanmış, su bulamayanların, 
teyemmüm ederek namazlarını kılabilecekleri ifade edilmiştir.(Maide 5/6) 
Aynı şekilde bir tehlikeden korkanlar yaya veya binek üzerinde namazla-
rını kılabilirler. (Bakara 2/239) Yolcular, seferi olanlar, dört rekâtlı farzları 
ikişer rekât olarak kılabilirler. (Nisa 4/101, Ebu Davut, Salat 27) Savaş ha-
linde olanlar, nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde namazlarını kılabilirler. (Nisa 
4/102) Ayakta durmaya güçleri yetmeyen hasta ve özürlüler oturarak, buna 
da güçleri yetmeyenler yatarak namazlarını kılabilirler. (Âl-i İmran 3/191) 
Kolaylık prensibi İslam’ın koyduğu yükümlülüklerle kul arasında bir denge 
unsuru olup kulun ibadet ve benzeri görevleri gönülsüz ve isteksiz değil 
seve seve yerine getirmesini sağlar.
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ْرَناُه ِبُغَ�ٍم َحِليٍم اِلِحيَن َفَبشَّ َرّبِ َهْب ِلي ِمَن الصَّ
“Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver! Bunun üzerine kendisine 
halîm /akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik.”

Saffât 37/100-101.

Dilcilerin hem zihinsel gelişmişlik hem de ahlaki olgunluk anlamı içerdiğini belirttik-
leri, halîm, “akıllı ve iyi huylu” ibaresi Kuran-ı Kerîm’de, on bir ayette “sabırlı, yapacağını 
aceleyle ve kızgınlıkla yapmayan” anlamında Allah’ın sıfatı olarak geçmektedir. “Sabırlı 
ve temkinli, akıllı, ağır başlı” gibi anlamlar içeren diğer dört kullanımından ikisi Hz. İbra-
him (Tevbe 9/114; Hûd 11/75), biri Hz. Şuayb (Hûd 11/87) hakkındadır. Sonuncusunun da 
konumuz olan ayette Hz. İbrahim’e müjdelenen oğlu ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Ayet, 
Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesinden alınacak dersleri hatırlatmakta, onun çok sevdiği oğ-
lunu bile Allah uğrunda feda etmekten kaçınmayacak kadar ilâhi iradeye teslim oluşundan 
ders almamızı sağlamaktadır. Ayrıca yaşının küçüklüğüne rağmen oğlunun da aynı teslimi-
yet şuuruna sahip olduğunu bir ibret levhası olarak ortaya koymaktır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

أََ� أُْخِبُرُكْم ِبَمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر أَْو ِبَمْن َتْحُرُم َعَلْيِه النَّاُر، 
ٍن َسْهٍل َعَلى ُكّلِ َقِريٍب َهّيِ

“Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size 
haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı 
olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz.” 

Tirmizî, Kıyamet 45.

Hadis-i Şerif iyi insanın belli başlı özelliklerini ihtiva etmektedir. Demek ki cana yakın, 
insanlarla kolayca anlaşabilen, hoş sohbet kimseler iyi insanlardır. Herkesle iyi geçinen, do-
layısıyla başkaları da kendisiyle iyi geçinen, güler yüzlü, tatlı dilli insanlar makbul kimseler-
dir. Yumuşak başlı ve uysal olanlar da Allah Teâlâ’nın beğendiği şahıslardır. İnsanlarla olan 
işlerinde onlara kolaylık gösteren, alırken, satarken, borcunu öderken zorluk çıkarmayanlar 
iyi huylu insanlardır. İyi huylu bir insan olabilmek için bir yandan Peygamber Efendimizin 
duasıyla “Allah’ım beni güzel yarattığın gibi huyumu da güzelleştir” diye niyaz edelim, di-
ğer yandan da iyi huylu, yumuşak başlı ve insanlara karşı anlayışlı olmaya gayret edelim.
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GEÇİM EHLİ OLMAK
Rabbimiz Hucurat Suresi’nin 13. ayetinde şöyle buyuruyor: “Ey in-

sanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbiri-
nizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en de-
ğerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” Bütün insanlığa yönelik olan 
bu ilahi mesaj farklılıkların tanışmaya vesile olduğunu göstermektedir. Be-
şeri ilişkilerde karşıdakinin farklı yaratıldığını kabul etmek temel kaidedir. 
Hiç kimse diğerinin bir benzeri değildir. Huy, karakter, alışkanlıklar farklı-
dır. Düşünceler, tavırlar farklıdır. ‘O halde bu farklılıklar içinde insan nasıl 
geçinecek’ sorusunun cevabı ‘geçim ehli olmak’ta yatar. Geçim ehli, baş-
kasının farklı oluşuna saygı duyan, insanlarla iletişim kurabilen ve onlara 
değer verendir. Sadece kendi fikirlerinin doğru ve geçerli olduğunu düşü-
nen insan geçim ehli olamaz. Bu, aile hayatında böyledir, iş hayatında böy-
ledir, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde böyledir. Sadece kendi görüşüne 
önem veren aile reisi, yuvasına huzur getiremez. Eşine ve çocuklarına da-
nışan, onların fikirlerini dinleyen ve önemseyen kimse aile hayatına mut-
luluk katar. İş hayatında da danışma ve fikir alma mekanizmasını çalıştı-
ran işinden verim alır. 

Geçim ehli merhametli olmalıdır. Nezaket kurallarına riayet etmeli-
dir. Allah Teâlâ (c.c) bütün insanlığa Kutlu Elçisinin bu özelliğini şu ayet-i 
kerime ile örnek göstermektedir: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara 
karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin et-
rafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan ba-
ğışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Al-
lah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmran 3/159) İnsanların ürküp kaçtığı, 
yanında kendisini değersiz hissettiği kimse geçim ehli olamaz. Geçim ehli 
gerektiğinde affetmesini de bilmelidir. Şiddetten uzak durmalıdır. İnsan, 
yaratılış özelliğinden dolayı iltifatı, sözünün dinlenmesini sever. Kendisine 
değer verenlerle beraber olmaktan mutlu olur. İslam nazarında da hayırlı 
insanın özelliği budur. Zira Allah Resûlü (a.s) şöyle buyuruyor: “Mümin 
cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kuramayan ve kendisiyle yakınlık ku-
rulamayan kimsede hayır yoktur.” (Müsned, II/400).
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َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواْ�َْرَحاَم ِانَّ ا�ّٰ َواتَُّقوا ا�ّٰ
“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.”

Nisâ 4/1.

Akrabalık bağının (sıla-i rahim) hakkını vermemekten sakınmanın, Allah’ın emirlerine aykırı 
davranmaktan sakınma ile beraber zikredilmesi İslam’da akrabalık ilişkisine ne kadar önem veril-
diğine güçlü ve açık bir işaret teşkil etmektedir. Sıla-i rahim, akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, güler 
yüzlü olmak, karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hal hâtır sormayı ihmâl etmemek, daima kendileri 
hakkında iyi şeyler düşünmek ve hayır dilemektir. Akrabaların ziyaretlerine gitmek ve çeşitli ko-
nularda yardımlarına koşmaktır. Özellikle yaşlıları zaman zaman yoklayarak, yapılacak işleri varsa 
onları takip etmek kendilerini sevindirecektir. Ayrıca imkânlar ölçüsünde akrabalara mali yardım 
ve destek sağlamaktır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ِ ِإنَّ ِلي َقَراَبًة أَِصُلُهْم َوَيْقَطُعوِني،  أَنَّ َرُجً� َقاَل: َيا َرُسوَل ا�ّٰ
 ، ، َوأَْحُلُم َعْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ َوأُْحِسُن ِإَلْيِهْم َويُِسيئُوَن ِإَليَّ

ُهُم اْلَملَّ َوَ� َيَزاُل َمَعَك  َفَقاَل: «َلِئْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت، َفَكأَنََّما تُِسفُّ
ِ َظِهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك» ِمَن ا�ّٰ

Bir adam: “Yâ Resûlallah! Benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, 
onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük 
ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlarsa bana kaba davranıyorlar, 
dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (a.s) şöyle buyurdu: “Eğer dediğin gibi 
isen, onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah’ın 
yardımı seninle beraberdir.”

Müslim, Birr 22.

Kül yiyen kimse çok geçmeden korkunç bir ıstırap çekmeye başlar. Midesi yanar, bağırsakları 
kavrulur, aşırı derecede susuzluk duyar. Ne kadar su içerse içsin harareti bir türlü sönmez. Akraba-
sına kötü davranan, onlarla görüşüp konuşmayan kimseler, yaptıkları bu insanlık dışı davranışlar-
dan dolayı bir müddet sonra pişman olup elem ve ıstırap çekerken, onların kabalıklarına katlanan, 
kötülüklerine iyilikle karşılık veren akrabaları ise, insanca davranmanın derin huzurunu tadarlar. 
Bu konudaki dini buyruklara uymanın manevi zevkini yaşarlar. Onların bu asil davranışı kadir bil-
mez akrabalarını daha fazla ezer, yerin dibine geçirir. Gelmeyen akrabasına giden, onların kabalık-
larına tahammül eden, maddi ve manevi yardımlarıyla onları görüp gözeten kimsenin yaptığı bu 
iyilik ve ikramlar, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmaya vesile olur.
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AKRABALIK İLİŞKİLERİNDE ÖLÇÜ
Akraba, bir kimsenin kan bağıyla bağlı olduğu biyolojik yakınları anlamına 

gelir. İnsanlar birbirlerine farklı derecelerdeki soy, nesep, hısımlık ve akrabalık ba-
ğıyla bağlanırlar. Bu münasebetle aralarında birtakım görev, hak ve sorumluluklar 
oluşur. Gözetilmesi gereken bu sorumluluklar ise din tarafından hükme bağlanır. 
Kan, süt bağı, hısımlık (sıhriyet) vesilesiyle oluşan akrabalık münasebetleri top-
lumdaki diğer fertler ile olan münasebetlerimize göre bir ayrıcalığa sahiptir. Dede, 
nine, amca, hala, dayı, teyze kişinin birinci dereceden akrabalarıdır. Toplum ha-
yatında insanın ailesinden sonra en yakını akrabasıdır. Bu nedenle sosyal hayatta 
dikkat edilmesi gereken ilişkilerin başında akraba ilişkileri gelmektedir. Sağlıklı 
iletişim için değişmez ilkeler olan merhamet, yumuşaklık, hoşgörü, güzel söz söy-
lemek, istişare, affetmek, yardım etmek, fedakârlık, vefakârlık, güvenilirlik, ciddi-
yet, sevgi ve nefrette ölçülü olmak, kötülüğü iyilikle savmak, nefret ettirmemek, 
zorlaştırmamak, kolaylaştırmak akrabalık bağlarında öncelikle uygulanması ge-
rekli olan erdemlerdir. Güçlü akrabalık bağları bu değerlerin hayata geçmesiyle 
gerçekleşir. Akrabalık bağlarının karşılıklı ziyaret, haberleşme, maddi ve manevi 
yardımlaşma gibi çeşitli yollarla korunması ve sağlamlaştırılması dinin kesin emir-
lerindendir. Akrabalarla olan ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, insanı, yalnızlık psiko-
lojisinden kurtarır. Topluma mensubiyet duygusunu geliştirir ve yalnız olmadığı 
hissiyatını canlı tutar. Manevi anlamda da kendisini her zaman bir güven atmos-
ferinde hissetmesine zemin hazırlar. Akrabalık ilişkilerini sürdürmek farz, bu iliş-
kileri koparmak ise haramdır. Akrabasını unutmayan, onlar ile ilişkisini sürdüren 
kimse sevap kazanmış, aksi davranan kimse ise günaha girmiş olur. “Birinci de-
receden akraba ile ilişkiyi kesmek büyük günahtır. Fakat buradaki ilişkiyi kesmek 
selam vermemek, hastalığı ile ilgilenmemek, insani ilişkileri yok saymak düzeyin-
deki tavırdır. Mesafe koymak, seviyeli ilişki sürdürmek akrabalık bağını koparmak 
değildir. Şahsiyetimizi eritecek, bizi zorluklara itecek bir ilişki mecburi değildir. 
Akrabalığın kıymetini bilmeyen, kişiyi kulluğunda sıkıntılı duruma düşüren şahsi-
yetlere karşı seviyeli bir tavır göstermekte sakınca yoktur. Zira sıla-ı rahim, zoraki 
sevmek, haftada bir ziyarete gitmek demek de değildir. Sıla-ı rahim, bağın kopma-
ması için asgari gerekleri yapmaktır. İmana ve şahsiyete zarar verdiği sürece sıla-ı 
rahim askıya alınabilir, yapılmayabilir. Bir ziyaret kişiyi harama düşürüyorsa o zi-
yaretin ertelenmesi veya haramsız kısmı kadar yapılması gerekir.”
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ُسوَل َواُوِلي اْ�َْمِر ِمْنُكْم  َ َواَطيُعوا الرَّ َيا اَيَُّها الَّذيَن ٰاَمنُوا اَطيُعوا ا�ّٰ
 ِ ُسوِل ِاْن ُكْنُتْم تُْؤِمنُوَن ِبا�ّٰ ِ َوالرَّ َفِاْن َتَناَزْعُتْم في َشْيٍء َفُردُّوُه ِاَلى ا�ّٰ

َواْلَيْوِم اْ�ِٰخِر ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن َتْأويل
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere/
yöneticilere de itaat edin! Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; 
Allah’a ve âhiret gününe (gerçekten) inanıyorsanız, onu Allah’a ve Resûlüne 
götürün. Bu -sizin için- daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”

Nisa, 4/59.

Allah’a itaat, O’nun Kuran-ı Kerîm’de ve elçisinin tebliğ mahiyetindeki söz ve davranışlarında ortaya çıkan emir 
ve iradesine uymak demektir. Resûlullah’a itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur’an’a ve sünnete uymaktır. Ancak burada 
“ve” bağlacı ile yetinilmeyip “itaat ediniz” emrinin Resûlullah için de tekrar edilmesi ona itaatin, “Kur’an’dan iba-
ret olan vahyin tebliğine uyma”yı aştığını, kaide olarak bütün davranışlarının örnek edinilmesini, bütün buyrukları-
nın yerine getirilmesini içine aldığını göstermektedir. Ülü’l-emr, “emir sahipleri, emir verme salâhiyeti taşıyan ve bu 
konumda olanlar yani âmirler” demektir. Bunlardan maksadın kimler olduğu konusunda “devlet başkanı, onun veya 
toplumun yetki verdiği yöneticiler ve kumandanlardır”, “âlimlerdir” gibi çeşitli anlayışlar ve rivayetler vardır. “...
sizden olan emir sahiplerine itaat edin” buyurulduğuna göre bunların belli kişiler ve makam sahipleri olduğu, iman 
ve dünya görüşü itibariyle müslüman olanlardan seçildiği veya tayin edildiği, meşru buyruklarında bunlara itaat et-
menin Allah emri ve dinin gereği olduğu anlaşılmaktadır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َماَرَة، َفِإنََّك ِإْن أُْعِطيَتَها َعْن َمْسأََلٍة  ْحَمِن ْبَن َسُمَرَة، َ� َتْسأَِل اْ�ِ َيا َعْبَد الرَّ
ُوِكْلَت ِإَلْيَها، َوِإْن أُْعِطيَتَها َعْن َغْيِر َمْسأََلٍة أُِعْنَت َعَلْيَها 

Peygamberimiz (a.s) Abdurrahman b. Semure’ye hitaben şöyle buyurdu: 
“Kimseden yöneticilik görevi isteme! Zira bu görev sen istemeden verilirse, Allah 
yardımcın olur. Eğer sen istediğin için verilirse, Allah’tan yardım göremezsin.”

Buhâri, Ahkâm 5, 6, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 19, İmâre 13.

Hadis-i şerifte sözü edilen yöneticilik, valilik, kaymakamlık gibi devleti temsil etme görevidir. Peygamber Efen-
dimiz devletin gücünü kudretini temsil edecek kişilerin bu göreve lâyık, şahsiyetli, bilgili ve işinin ehli kimseler ol-
ması gerektiğine işaret buyurmakta, makam ve mevki heveslisi değersiz ve şahsiyetsiz kimselerin böyle önemli mev-
kilere getirilmemesi icap ettiğini hatırlatmaktadır. Zira koltuk sevdasına kapılmış olan menfaatçiler, o makamlardan 
hesapsız çıkarlar elde etmeyi umdukları için, araya hatırlı kimseler koyarak, hatta gerekirse büyük rüşvetler vererek 
göz diktikleri mevkileri elde etmek isterler. Şayet bir kimse böyle önemli görevlere lâyık ise ve bu hizmet devleti 
yönetenler tarafından kendisine teklif ediliyorsa, görevi kabul edip devletine hizmet etmelidir. Kendisi talip olmadığı 
halde lâyık görülerek iş başına getirilen kimse, Peygamber Efendimizin belirttiğine göre, Cenâb-ı Hakk’ın yardımını 
görür ve işinde başarılı olur. Şahsi arzusu ve hırsı sebebiyle bir görevi kendisi isteyip yönetici olan kimseler ise Al-
lah Teâlâ tarafından desteklenmezler. Onlar karşılaştıkları meseleleri şahsi yetenekleri ile halletmek zorunda kalırlar. 
İdarecilik görevine ehil olsa bile, bir kimsenin içindeki ihtirası dışarı vurarak bu görevi istemesini Peygamber Efen-
dimiz doğru bulmamış böyle kimselere görev vermemiştir.
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OSMAN GAZİNİNİN YÖNETİCİLERE NASİHATLARI
Nasihat, “bir şeyin saf, halis olması, kötülük ve bozukluktan uzak bulun-

ması, bir kimsenin iyi niyet sahibi olması ve başkasının iyiliğini istemesi” 
anlamlarındaki nush kökünden türemiştir. Bu kelime başkasının hata ve ku-
surunu gidermek için gösterilen çaba, iyiliği teşvik, kötülükten sakındırmak 
üzere verilen öğü, başkasının faydasına ya da zararına olan hususlarda bir 
kimsenin onu aydınlatması ve bu yönde gösterdiği gayret anlamlarına gelir. 

Tarih kitaplarımızda Osman Gazi’ye atfedilen, oğlu Orhan Gazi’ye ve 
onun şahsında yöneticilere yol gösteren nasihatler yer almaktadır. İlk defa 
Âşık Paşazâde’nin Tarih’inde yer alan bu nasihatlerin Osman Gazi’ye ait 
olup olmadığı kesin değildir. Fakat uzun müddet geniş bir coğrafyaya hük-
meden Osmanlı Devleti’nin nasıl bir inançla yönetildiğini göstermesi açı-
sından önemlidir. Farklı tarih kitaplarındaki nasihatlerin bir kısmı şöyledir: 
“Oğul Orhan! Ben öldüğüm vaktın beni Bursa’da şol Gümişli Kubbe altında 
koyasın. Sana bir kimesne Tanrı ta‘âlâ buyurmadugı sözler söylese sen ol 
sözi kim Tanrı buyurmamışdur anı kabûl itmeyesin. Veger bilmezsen Tanrı 
ta‘âlâ ‘ilmin bilen kişiye sor bil” didi… Ve bir dahı “Sana mutî‘ olup hid-
met idenleri hoş dut. Ve bir dahı Nökerlerüne dâyim in‘âm ve ihsân it kim 
senün ihsânun anlarun hâlınun duzagıdur”. (Âşık Paşazade, s. 302) Vasi-
yetin gereği Osman Gazi’nin medfun bulunduğu bugünkü türbesi önceleri 
bir Hıristiyan şapeli idi. Kubbesinin parlaklığından dolayı gümüşlü kubbe 
olarak adlandırılmış olması muhtemeldir. 

Neşrî’nin Cihannüma’sında ise şu nasihatler yer alır: “Osmân oglı Or-
han’a vasıyyet itdi kim “ben vefât itdigüm vakt beni Bursa’da şol Gümişli 
Kubbe’nün altında koyasın” ve dahı vasıyyetüm sana budur kim “bir kimse 
kim sana Hak ta‘âlâ buyurmadugı sözleri işrâb itse, kabûl itmeyesin. Tanrı 
buyrugından gayr iş işlemeyesin. Bilmedügini ulemâ-i şer‘den istifsâr ide-
sin (danışasın). Tahkîkin bilmeyince bir işe mübâşir olmayasın. Ve dahı sana 
mutî‘ olanları hoş tutasın. Ve dahı nökerlerüne in‘âm u ihsânı eksük itme-
yesin ki, el-insân abîdü’l-ihsân” Nasihatlerin ana esası Allah’ın emirlerine 
bağlı kalmayı, din âlimlerine danışmayı, insanlara iyilikte bulunmayı, ha-
diselerin hakikatini araştırdıktan sonra karar vermeyi tavsiye etmektedir.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

َوالَّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ِا�َّ َعٰلى اَْزَواِجِهْم اَْو َما َمَلَكْت اَْيَمانُُهْم 
َفاِنَُّهْم َغْيُر َمُلوميَن َفَمِن اْبَتٰغى َوَراَء ٰذِلَك َفاُوٰلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن

“Onlar iffetlerini korurlar; Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla 
(câriyelerle) yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her 
kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır.

Mümin 23/5-7.

İffetin korunması, İslam’ın temel ahlak buyruklarından biri olup, bu ayetler grubunda sayılan di-
ğer niteliklerde olduğu gibi hem erkekleri hem de kadınları kapsamaktadır (Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, 
III, 1310). İslam’da hayatın çeşitli alanlarına dair pek çok düzenleme, Kur’an ve Sünnet’te ortaya ko-
nan genel ilkeler, amaçlar ve örnekler çerçevesinde ihtiyaçlara, zaman ve şartlara göre İslam toplumu-
nun takdirine bırakılırken evlenme ve aile ile ilgili belli başlı hukuki düzenlemelerin doğrudan Kur’an 
tarafından belirlenmiş olması, İslam dininin iffet konusundaki duyarlılığının bir ifadesidir. Bu duyar-
lılık zamanla İslam toplumlarının genel ahlak ve iffet telakkilerine de yansımış, bu toplumların ka-
rakterini belirleyen aile, namus ve iffet anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kur’an’da ve di-
ğer temel İslami kaynaklarda kadın olsun erkek olsun her müslümanın, cinsel ihtiyacını karşılamada 
kendi eşiyle yetinmesi kesin bir hüküm olarak konulmuş, bu hükümlerle çelişen her türlü uygulama 
gayri meşrû kabul edilmiş, aykırı davranışlar için ağır yaptırımlar getirilmiştir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُجَل يُْفِضي  ِ َمْنِزَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، الرَّ ِإنَّ ِمْن أََشّرِ النَّاِس ِعْنَد ا�ّٰ
َها ِإَلى اْمَرأَِتِه، َوتُْفِضي ِإَلْيِه، ثُمَّ َيْنُشُر ِسرَّ

“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini 
paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir.”

Müslim, Nikâh 123, 124.

İlahi kaderin bağladığı kimselerin birbirlerine en samimi duygularla bağlanması gerekir. Bu-
nun tabii sonucu olarak da aralarındaki mahremiyeti hem başkalarına göstermemeleri hem de bu 
yakınlığı başkalarına ifşâ etmemeleri icap eder. Peygamber Efendimiz bu prensibe uymayanların 
kıyamet günündeki perişan durumlarına temasla, Allah Teâlâ’nın onları kötü kişilerle bir tutacağını 
belirtmektedir. Bugün televizyonlarda ve sinemalarda hiçbir İslami ve insani endişe taşımadan gös-
terilen ahlak dışı filimler, hadisimizin anlatılmasını yasakladığı halleri bütün mahremiyetiyle göz-
ler önüne sermek suretiyle insanların iffet duygularını en ağır şekilde yaralamaktadır. İnsanlara ah-
lakın en mükemmelini öğretmek için gönderilen o aziz Peygamber’in yasakladığı eşler arasındaki 
sırrı ifşâ ahlaksızlığı, günümüzdeki bu adi teşhir çılgınlığı yanında önemsiz bir davranış gibi görü-
nebilir. Cinsi yakınlık sırasında eşiyle aralarında geçen söz ve davranışları başkasına anlatmanın da 
bir teşhircilik olduğu unutulmamalıdır.
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AİLE MAHREMİYETİ 
Mahremiyet gizlilik, sakınılması gereken şeylerin korunması, dokunul-

mazlık anlamlarına gelmektedir. Mahremiyet ölçülerinde yaşamak, seçkin 
ve kâmil mümin olmanın bir işaretidir. Medeni toplumları şekillendiren en 
büyük değer insan ilişkilerine seviye kazandıran edep ve hayâdadır. Edep 
ve hayâ toplum ahlakının esasını oluşturan temel taşlar olmanın yanı sıra 
mahremiyet kültürünün de ana taşıyıcısıdır. Edep ve hayâ kişinin mahrem 
hallerine bir koruma getiren sınır çizgileridir. İnsan ilişkilerinde mahremi-
yetin bu denli mühim olması en mükerrem varlık olan insanın kıymetinin 
korunması ve ziyadeleştirilmesi içindir. Aile içinde oluşan edep ve hayâ 
duygusu, aile mahremiyeti ve toplumsal mahremiyeti sağlayan önemli bir 
unsurdur. Her insanın evi bir mahremiyet alanı olmakla beraber ailenin ya-
şadığı bu mekânda ebeveyn odası, tuvalet ve banyolar aile içi mahrem alan-
lardır. Çocukların ebeveyn odasına girerken izin almaları, ebeveynin ço-
cukların odasına girerken izin alması, aile içinde ebeveynin giyim kuşam 
hassasiyeti göstermesi, çocuklara sadece kendi cinsine mahsus kıyafetler giy-
dirilmesi, kıyafetin tahrik ve günah vesilesi değil sınırları Allah tarafından 
tayin edilmiş bir edep örtüsü olduğunun anlatılması yazılı, görsel ve sanal 
kültürün mahremiyet algısını bozan yayınlarının dikkatle takip edilmesi ve 
çocukların bunlardan uzak tutulması mahremiyetin gereğidir. Aile içi gün-
demin sadece aile fertleri arasında kalan ve dışarıya taşınmaması gereken 
bir sır olduğunun çocuklara aşılanması, ebeveynin kendi konuşma biçimine 
dikkat etmesi, kelimeleri en temiz ve nezih hallerinden seçip, başkasından 
duyduklarında yüzlerini kızartacak derecedeki edebe aykırı ifadeleri baş-
kasına da anlatamayacakları bilgisi mahremiyetin ailedeki basamaklarıdır. 
Çocukların yedi yaşına geldiklerinde ayrı yataklarda yatırılması, imkânla-
rın zorlanarak ergenlik çağındaki kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayrıl-
ması, mahremiyet bilincinin önemli yapı taşlarıdır.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن َيْأِتَي أََحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل 
اِلِحيَن َق َوأَُكْن ِمَن الصَّ دَّ ْرَتِني ِإَلى أََجٍل َقِريٍب َفأَصَّ َرّبِ َلْوَ� أَخَّ

“Her birinize ölüm gelip, “Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre 
tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!” diye 
yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın.”

Münafi kun 63/10.

Kur’an’da, yer yer dünyaya aşırı düşkünlük göstermenin tehlikelerine ve dünya hayatının 
varlık sebebi olan sınavın icaplarından olarak bazı şeylerin insana câzip gösterildiğine deği-
nilir. Ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, kişiye yüklenen ödev, onun ailesiyle ilgilenmemesi, 
kazanç sağlayıcı işlerle meşgul olmaması değildir. Önemli olan hayatın tabii akışı içinde ve 
insanın doğasının bir gereği olarak zaten gösterilmekte olan bu ilgi ve meşguliyetin, haya-
tın gerçek anlamını unutturacak ve Allah’a kul olma bilincini yitirmeye yol açacak bir sap-
maya yol açmamasıdır. İnsan kendisini dünya telaşının anaforuna kaptırırsa, ahiret için bir 
şeyler yapmak gerektiğine inansa bile, henüz önünde uzun bir ömür bulunduğunu düşünüp 
varlık amacına ilişkin görevlerini ileriye erteleme gibi yanılgılara kapılır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

َبٍة اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشّقِ َتْمَرٍة، َفَمْن َلْم َيِجْد، َفِبَكِلَمٍة َطّيِ
“Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden 
koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar, güzel bir sözle olsun kendilerini 
korusunlar.”

Buhâri, Edeb 34, Zekât 10, Rikak 49, 51, Tevhîd 36; Müslim, Zekât 66-70.

Allah rızası için yapılan her iyilik değerlidir. Yapılan bir yardımın az ve önemsiz gö-
rünmesi, onun değerini düşürmez. İnsanlara güzel ve tatlı söz söylemek, Cenâb-ı Hakk’ın 
beğendiği bir davranıştır. Bir kimse kendisinden istenen yardımı yapamıyorsa, bunu tatlı 
bir ifadeyle belirtmelidir.
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HAYIRLI AMELLERİ DEVAM ETTİREBİLMEK
Kur’an-ı Kerim’de müminlerin özelliklerinden bazıları şöyle beyan edili-

yor: “Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kö-
tülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. 
Ancak, namaz kılanlar başka. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. On-
lar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak 
bulunan kimselerdir.” (Mearic 70/18-25) Bu dünya hayatına Rabbimize kul-
luk görevimizi yerine getirmek için gönderildik. Hayat devam ettikçe kulluk da 
devam edecektir. Kulluğumuzun nihai hedefi iyi bir insan olabilmektir. Hayır 
ve şerrin, iyilik ile kötülüğün mücadele ettiği bu alanda iyiliği devamlı ayakta 
tutmak için çaba göstermek lazımdır. Gerek ibadet alanında gerekse içtimai sa-
hada ve gerekse hukuki zeminde iyiliğin hâkim olması zaruridir. Aksi takdirde 
meydana gelecek boşluk kötülük tarafından doldurulacaktır. Nefes almaya ara 
veremediğimiz gibi iyi ve güzel işlerin meydana gelmesine de ara vermeyiz. 

İnsanoğlu ayette de belirtildiği gibi hırslı ve sabırsızdır. Çabuk bıkar. Ça-
buk sonuca ulaşmayı ister. Bu özellikleri terbiye etmenin yolu, nefse huzur 
bulacağı, yapmakla mutlu olacağı yolu göstermektir. Rabbimiz peygamberleri 
vasıtasıyla insana, iyiliğin yolunu göstermiş ve ona iyilikte bulundukça mesut 
olacağı ruh eğitimini vermiştir. Böylece mümin, yaptığı işi Rabbinin rızasını 
kazanmak, onun tarafından sevilmek ve onu sevmeyi göstermek için yapar. İs-
lam çerçevesi içinde yapılan her faaliyet iyilik özelliği taşıdığından müslüman, 
her anını iyilik ile meşgul olarak geçirir. 

Peygamberimiz (a.s) ibadetlerde olduğu gibi sair beşeri faaliyetlerde de 
her zaman ümmetine örnek olmuştur. Namazlarına büyük bir aşkla kılar, elin-
deki imkânlarla insanların yardımına koşardı. Onun ümmeti olan bizlerin de 
ibadet ve iyilik hususunda aynı heyecanı göstermemiz gerekir. Namaza ara ve-
remeyiz. Zekât vermekten geri duramayız. Ailemiz için çabalamaktan vazge-
çemeyiz. Hayır hasenat peşinden koşmaktan bıkamayız. İmanımız ve imanımı-
zın terbiyesinde şekillenen vicdanımız buna müsaade etmez. İyilik insanlığın 
enerjisidir. Ona ara verildiğinde insanlık da hayatiyetini kaybeder. İnsanlık gü-
nümüze iyi insanların ve yaptığı iyiliklerin yardımıyla hayatın güzelliklerini, 
mutluluğunu yaşadı. Bundan böyle de yine iyi insanların gayretleri ve yapılan 
iyiliklerin huzuruyla hayatını tanzim edecektir. Müslüman’a düşen görev iyi-
liğin tarafında olmaktır.
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AYET-İ KERİME VE MEALİ

ُ َعليٌم ِباْلُمتَّقيَن  َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن يُْكَفُروُه َوا�ّٰ
“Onların yaptığı hiçbir hayır karşılıksız kalmayacaktır. Allah takva 
sahiplerini bilir.”

Âl-i İmran 3/115.

Ayet takva sahiplerinin yaptığı hayırlı işlerin kesinlikle zayi edilmeyeceğini, karşılıksız 
bırakılmayacağını ifade buyurmaktadır. Ayetin “Allah takva sahiplerini bilir” mealindeki 
son cümlesi riyakârlarla samimi müminlerin birbirinden ayırt edileceğine, riyakârların gö-
rünüşteki imanlarının kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağına işaret eder.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ْحَساَن َعَلى ُكّلِ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفأَْحِسنُوا اْلِقْتَلَة،  َ َكَتَب اْ�ِ ِإنَّ ا�ّٰ
ْبَح، َوْلُيِحدَّ أََحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيِرْح َذِبيَحَتُه َوِإَذا َذَبْحُتْم َفأَْحِسنُوا الذَّ

“Allah Teâlâ her varlığa iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir 
varlığı öldürmeniz gerektiğinde, bu işi can yakmayacak şekilde yapın. Bir 
hayvanı boğazlayacağınız zaman, ona eziyet vermeyecek güzel bir şekilde kesin. 
Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin, hayvana acı çektirmesin.”

Müslim, Sayd 57.

Allah Teâlâ kullarının, sadece birbirlerine değil, yarattığı bütün varlıklara iyi davran-
malarını, herkese ve her şeye iyilik etmelerini emretmektedir. Yaşayan her varlığa karşı in-
sanın beslemesi gereken iyilik duygusu, hayvanları boğazlarken bile kendini gösterecektir. 
Mesela kurbanlık hayvan kesim yerine götürülürken itilip kakılmayacak, kesilmeden önce 
su verilecek, yere yatırılırken hırpalanmayacak, kesilen hayvan diğer hayvanlara gösteril-
meyecek, kesimde kullanılacak bıçak gayet keskin olacak, bıçak hayvanın yanında bilen-
meyecek ve ona gösterilmeden boğazına hızlıca sürülecek, kesim işi bittikten sonra hemen 
yüzmeye başlamayıp derisi soğuyana kadar beklenecek.
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MERHAMET
“Acımak, şefkat göstermek”, “acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapı-

lan iyilik, lütuf” anlamında kullanılan merhamet ve aynı manadaki rahmet keli-
meleri Allah’ın bütün yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanlarını ifade etmekte, 
bunun yanında insanlarda bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sı-
kıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duygu-
sudur. Fakat merhamet tek ve dar manada acımak demek değildir. Merhametin 
ilk basamağı bir başkasının acısını hissedip o acıya üzülmektir fakat bu yeterli 
değildir. Merhamet o acıyı hissettikten sonra o acı için aynı zamanda harekete 
geçebilmektir. Merhamet bu yönüyle aktif bir eylemdir. Başkalarının sızısını 
dünyanın bütün feryatlarını içimizde hissedip o feryatların bizi bir şeyler yap-
maya sevk etmesi, dünyada bozulan her şeyi güzelleştirmek değiştirmek yö-
nünde yaptığımız tüm eylemler merhamettir. Önce hissetmek sonra akan göz-
yaşını elleriyle silebilmek ve karşıdakine musallat olmuş kötülüğü engellemek 
için çabalamak demektir. Kişinin kendinde olanı olmayanlara ikram etmesidir. 
Merhametli bir dünya, insanın saygınlığını kalbinde kayda geçirmekle, insa-
nın saygıya değer olduğunu baştan kabullenmekle başlar.

İnsan merhameti kuşandığı zaman başkalarının farkında olmaya, başkala-
rının farkında olunca, kendisi için istediğini başkaları için de istemeye, en so-
nunda ise kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa herkese öyle davranmaya 
başlar. Nihai anlamda merhamet, insana, yaratılan mükerrem varlığa saygı 
göstermektir. Manevi hayatımızda merhametin ürünü muhabbet, tezahürü rik-
kattir. Merhametin olduğu yerde, davranışlar rikkat üzeredir. “İhtimam ahlakı” 
yani başka insanların acısına karşı sorumluluk duyabilmektir. “Hiçbir insan ya-
şadığı topluma kayıtsız kalamaz. İnanan insan için ise yanı başında acı çeken 
bir insana, gözyaşı döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümitlerini daha 
hayatının baharında kaybetmek üzere olan bir yetime sırtını dönmek, Allah’ın 
rızasına, Rabbin vaat ettiği sonsuz güzellikteki cennet nimetlerine ve insanın 
yeryüzüne gönderiliş amacına yüz çevirmek demektir.” Alvarlı Efe Hazretle-
rinin dediği gibi;

Adalet, merhamet, insaf gerektirir ehl-i imane 
 Mürüvvet et kıyas-i nefs ile zulmetme insane”
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ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم  َوَ� َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم ا�ّٰ
ِ ِميَراُث  ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َو�ّٰ َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَّ

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر َماَواِت َواْ�َْرِض َوا�ّٰ السَّ
“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, 
kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir 
şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. 
Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır.”

Al-i İmran 3/180.

Tefsirlerde bu ayetteki cimrilikten maksadın ne olduğu hakkında “ilmi ve gerçeği giz-
lemek ve mali tasarruflardaki cimrilik” anlamında iki farklı değerlendirme mevcuttur. Bi-
rincisine göre ayet, Hz. Peygamber’in özelliklerini ve peygamberliğini bildikleri halde bu 
bilgileri gizleyen ehl-i kitap hakkında inmiştir. Daha güçlü görünen ikinci değerlendirmeye 
göre ise ayet, malını Allah yolunda cihat için harcamayanlar veya malının zekâtını vermede 
cimrilik gösterenler hakkında inmiştir (Reşîd Rızâ, IV, 257). Allah’ın insana lütfundan ver-
miş olduğu nimetleri, malı ve serveti yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcamayıp cim-
rilik edenler ve onu sımsıkı tutanlar güzel ve yararlı bir şey yaptıklarını sanırlar. Oysa yap-
tıkları kendileri için kötülüğün ta kendisidir. Çünkü bu davranışları hem dünyada hem de 
ahirette onları küçük düşürecek, alçaltacaktır. 

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ْفَق َ� َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإ�َّ َزاَنُه، َوَ� يُْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإ�َّ َشاَنُه ِإنَّ الّرِ
“Nerede rıfk varsa, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey 
çirkindir.” 

Müslim, Birr 78.

Rıfk, söylenen sözde, yapılan işte, gösterilen davranış ve tutumda hep insanlara kolay 
geleni tercih etmek, onlara karşı nazik ve yumuşak olmak demektir. İnsanlara kolaylık ve 
anlayış göstermek, güzel huyların en değerlisidir. Bu sebeple Allah Teâlâ kolaylık göste-
renlere, diğer güzel huylulara verdiğinden daha fazla mükâfat verecektir. Kolaylık göste-
ren kimseler hem Allah’a hem kullarına güzel görünür. Zorluk çıkaran kimseler de hem Al-
lah’a hem kullarına çirkin görünür.
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HİLM
Hilm, sabırlı ve temkinli, akıllı ve ağır başlı olmak demektir. Hilm için 

ağır başlılık, sebat, akıllı ve uygarca davranış, öfkesine hâkim olmak suretiyle 
düşünce dengesini koruma, öfke duygusunun coşkusundan nefsi koruma, 
öfkenin kabarması halinde itidal ve sükûneti koruma tanımları yapılmıştır. 
Bu kelimenin zıddı, zulüm, serkeşlik, saldırganlık, barbarlık manasındaki 
cehalettir. Hilm, İslam öncesi Arap edebiyatında da “akıl” anlamında kul-
lanılmakta ve çok nadir kimselerin ulaşabildiği veya önemini takdir ettiği 
bir meziyet sayılmaktaydı.

Hilm sahibi olana halim denir. Halim, Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayet-
lerde Allah Teâlâ’nın sıfatı olarak zikredilmektedir. Rabbimizin bu ismi, 
güçlü kuvvetli olduğu halde affetmesi, ceza vermekte acele etmemesi, te-
ennî göstermesi olarak tecelli eder. “Doğrusu, zeval bulmasın diye, gökleri 
ve yeri tutan Allah’tır. Eğer onlar zevale uğrarsa, O’ndan başka andolsun ki 
onları kimse tutamaz; muhakkak ki O Halim’dir, Gafur’dur” (Fatır 35/41). 
Bu ayetten önce geçen iki ayet ile bundan sonra gelen ayette, inkâr edenle-
rin davranışları anlatılmaktadır. Kullarını kendisine karşı isyan içinde gör-
düğü halde, Allah Teâlâ onlara halim sıfatıyla muamele ediyor, sabır göste-
riyor, suçtan vazgeçme imkânı veriyor. Arkasından, bu inkârdan dönenleri 
bir mağfiretin beklediğini ilân ediyor.

Hilm, ‘bulûğ çağı’ manasına gelmekte olan ‘hulüm’ ile aynı köktendir. 
Çünkü ancak bu çağa ve yaşa erişen kimse, hilm vasfını taşır. Bu yaş mü-
kellefiyet yaşıdır. İnsan hayatının bu döneminden sonra yaptıklarından so-
rumlu tutulur. Bu çağ hadiseleri tahlil etme, sebep ve sonuçları, fayda ve 
zararları değerlendirme çağıdır. Bu çağda kişi görevler üstlenir. Çocukluk 
çağlarında akli meleke bu kadar gelişmemiştir.

Rabbimizin güzel isimlerinden olan Hilm hayatımızda davranışlarımıza 
yansıdığı takdirde bizimde hayatımızı ve beşeri ilişkilerimizi güzelleştire-
cektir. Hazreti Âişe (r.a) Peygamber Efendimizin (a.s) bu vasfını haber ve-
rerek şöyle der: Resûlullah şahsi bir meseleden veya uğradığı zarardan do-
layı kimseyi incitmemiştir. Hiç bir kimseden intikam almaya kalkmamıştır. 
Fakat Allah’a ait bir hak ayaklar altında çiğnenirse, onu hiç affetmez, he-
men o kimseden Allah adına intikam alırdı.’ (Müslim, Fedail 79).
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ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َوا�ّٰ
“Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla 
görendir.”

Hadîd, 57/4.

Yüce Allah insanların her hareketini görür ve iştir, insan nerede olursa olsun yaptıkla-
rından haberdardır. İnsanlar bunun bilincinde olmalı ve hayâ içerisinde davranmalı, kötü 
davranışlardan uzak durmalıdır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََشدَّ َحَياًء ِمَن اْلَعْذَراِء ِفي  ِ َصلَّى ا�ّٰ َكاَن َرُسوُل ا�ّٰ
ِخْدِرَها َوَكاَن ِإَذا َكِرَه َشْيًئا َعَرْفَناُه ِفي َوْجِهِه

“Resûlullah (a.s) örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı. 
Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anlardık.”

Buhâri, Menâkıb 23, Edeb 72, 77; Müslim, Fezâil 67.

Resûl-i Ekrem (a.s) kendisine hoşlanmadığı bir şey söyleyen veya huzurunda uygun 
olmayan bir iş yapan kimsenin hatasını başkalarının yanında yüzüne vurmadığı için, onun 
bu nevi davranışlardan ne ölçüde incindiğini bilemezlerdi. Fakat onun mübarek yüzüne ba-
kınca, böyle bir kabalığın onu rahatsız ettiğini görürlerdi. Peygamber Efendimizin sahip ol-
duğu üstün hayâ duygusu genç bir kıza benzetilmektedir. Bilindiği gibi İslam terbiyesiyle 
yetişmiş bir kız, ergenlik çağına girdikten sonra, çocukluk devresini artık geride bıraktığı 
düşüncesiyle sözüne, davranışına, giyim kuşamına çeki düzen verir. Böylece onun hareket-
lerine daha bir incelik, zerâfet ve ölçü hâkim olur. İşte Allah Resûlü üstün edep ve hayâ 
duygusu itibariyle bir genç kızdan daha mükemmeldi. Onun bu üstün edebi, Allah’a veya 
insanlara ait bir hak çiğnendiğinde, olayın ayıp veya çirkin oluşuna bakmadan derhal mü-
dahale etmesine engel teşkil etmezdi.
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HAYÂ
Hayâ sözlükte, “utanma, çekinme, ar, namus, Allah korkusuyla günah-

tan kaçınmak” gibi anlamlara gelir. Bir ahlak terimi olarak, “nefsin çirkin 
davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi”, “kötü bir işin yapılmasın-
dan veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı kişinin yüzünü kızartan sı-
kıntı hali” gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hayâ insanın arzu ve 
tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak Allah ve insanlar nez-
dinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir 
erdemdir. Kişinin kendi şahsiyet ve onurunu koruması, (Bakara 2/273) Allah 
Resûlünün övgüsüne talip olması, (Buhari, Tefsir 9) nefsani arzularına esir 
olmamasıyla, bu zaafa direnmesiyle gerçekleşir. İnsanın iyi ve kötü konu-
sunda doğru seçim yapmasını ve akla uygun davranmasını engelleyen nef-
sani arzulara “heva” denir. Kur’an nefsani arzularına aşırı düşkün olan bu 
nedenle de inanç ve yaşayışında haktan ayrılan, isyana ve günahlara sap-
lanan insanı hevasını tanrı edinenler olarak tanımlar. (Furkan 25/43) Hayâ 
insanı böylesi tehlikeli eğilimlerden koruyup hayvani tutkuları karşısında 
bağımsızlık kazandıran ahlaki bir donanım, edebe aykırı fiillerin varlığı 
karşısında kalbin hassasiyet kazanması ve ıstırap duymasını sağlayan bir 
erdemdir. Hayâ, kişiye her türlü fazilet yolunu açar. Güzel ahlakın gerek-
tirdiği tüm donanımlar bu nedenle hayâ duygusunun varlığından etkilenir. 
Edep ve hayâdan mahrum olan insan ise kendisini her türlü kötü ahlak ya-
pısına açık hale getirir. Yaptığı çirkin işlerden üzüntü duymaz, sıkıntı çek-
mez olur. Duyarsız bir kalbin sahibi olarak iyi ve kötünün ayırımını yapa-
maz hale gelir. Böylece bedensel hazların esiri olur. 

Hayâ, Allah’a karşı O’nun emir ve yasaklarına uymakla, insanlara karşı, 
onlara eziyet etmeyip, yanlarında çirkin işler yapmaktan ve çirkin söz-
ler söylemekten kaçınmakla, kendine karşı ise edepli olmakla gerçekleşir. 
Hayâ ayrıca fıtri ve dini olmak üzere iki kısımda değerlendirilebilir. Kişi-
nin, edep yerlerini insanların önünde açmaktan kaçınması, fıtri hayâ, hal-
kın ve Hakk’ın huzurunda edepli davranması da dîni hayâ olarak tanımla-
nabilir. Tüm bu hayâ tanımlarından yola çıkarak denilebilir ki, arzulanan, 
istenen, beklenen ahlaki erdemlere sahip bir toplum ancak utanma duygu-
sunun bir yaşam biçimi haline gelmesiyle mümkün olacaktır.
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اِلَحاِت ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاُوٰلِئَك  َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَ� يُْظَلُموَن َنقيراً

“Erkek olsun kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte 
onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” 

Nisa 4/124.

Ayette ömrünü iyi ve güzel işlerle geçiren kimselerin dünyada ve ahirette elde edecek-
leri güzel sonuçlardan söz edilmekte, bunların başında gelen cennet ve ebedi saadet vaadi-
nin Allah’a ait bulunduğu ve hiçbir kimsenin sözüne O’nun kadar sadık olamayacağı vur-
gulanmaktadır.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ٌق ُمَوفٌَّق، َوَرُجٌل َرِحيٌم  أَْهُل اْلَجنَِّة َثَ�َثٌة ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصّدِ
ٌف ُذو ِعَياٍل َرِقيُق اْلَقْلِب ِلُكّلِ ِذي ُقْرَبى َوُمْسِلٍم، َوَعِفيٌف ُمَتَعّفِ

“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına 
ve müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık 
olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.”

Müslim, Cennet 63.

Peygamber Efendimiz bazı konuları kolayca öğretebilmek için onları gruplandırarak 
anlatırdı. İnsanı cennete götüren güzel davranışları öğretirken de böyle yapmış ve cennet-
liklerden sadece üç grubu zikretmiştir. Cennet, Allah’ın buyruklarına uyan adil devlet baş-
kanlarını ağırlayacaktır. Akrabası olsun olmasın bütün müslümanlara karşı merhametli ve 
yumuşak davrananlar cennete gireceklerdir. Geçindireceği kimseler ne kadar fazla olursa 
olsun, dilenmeyi düşünmeyen ve harama el uzatmayan kimseler cenneti hak edeceklerdir.
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SUİZAN
Zan sözlükte kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek anlam-

larındaki zan (zann) masdarından isim olup hem yakinin zıddı, kuşku, kesin-
leşmemiş kanaat hem de ilim, düşünüp taşınarak ulaşılan kesin bilgi mana-
sına gelir. (DİA)

Rabbimiz, temel ahlak ilkelerini beyan buyurduğu ayet-i kerimelerin bi-
rinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. 
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini 
araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin 
etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten 
sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” 
(Hucurat, 49/12) İslam âlimlerinin genel yorumuna göre burada bilhassa su-
izan yasaklanmıştır. Dolaylı olarak bir kimse hakkında -aksini gösteren açık 
deliller olmadıkça- hüsnüzanda bulunmak gerekir. Zira suizan ahlaki ve insani 
zararlara yol açar. Âlimler dışarıdan bakıldığında iyi görülen bir kimse hak-
kında kötü zan beslemenin haram olduğunu belirtmişleridir. (Taberi, II/393-
394; İhya, III/152) Peygamberimiz (a.s) ümmetini şöyle uyarmıştır: “Zandan 
sakının. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Bir birinizin konuştuğuna kulak ka-
bartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük ya-
rışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbi-
rinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun!” (Müslim, Birr 28) 

İmam Gazzali’ye göre suizan kalp ile gıybettir ve bu dil ile yapılan gıy-
betten farksızdır. Kötü söz gibi kötü zan da haramdır. İnsanların iç dünyala-
rındaki gizli hallerini Allah’tan başka kimse bilemez. İyiye yorulması müm-
kün olmayan kötülük kanıtları ortada görülmedikçe hiç kimse hakkında açıkça 
bilinen ve görülen gerçeklerin ötesinde kötü kanaat beslenemez. Aksine dav-
ranış şeytana uyma anlamına gelir. (İhya, III/150-151). Hüsnüzan Allah’ın, 
suizan şeytanın telkinidir. Suizan şeytanın insanı saptırmak için ruhuna nü-
fuz ettiği kapılardan biridir. Bu sebeple hem şeytanın suizan kışkırtmasından 
hem de kötülerin töhmetinden sakınmak gerekir. Kötülerin içi kirli olduğun-
dan herkeste kusur arar, başkalarını da kendileri gibi kötü görürler. Sonuçta 
mümin mazur görür, münafık kusur arar. Peygamberimiz (a.s) şöyle buyu-
ruyor: “Zandan kaçının, çünkü zan sözün en yalanıdır.” (Buhari, Feraiz 1)
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ُدوا َفِانَّ َخْيَر  ُ َوَتَزوَّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه ا�ّٰ
اِد التَّْقٰوى َواتَُّقوِن َيا اُوِلي اْ�َْلَباِب الزَّ

“Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı 
takvadır. Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri!”

Bakara 2/197.

Ayette geçen “azık edinin” ifadesi, “hayırlı ameller işleyerek ahiret hazırlığı yapın” anlamında da yo-
rumlanmıştır. İbn Atıyye, Râzî gibi birçok müfessir bu yorumu tercih etmişlerdir (bk. İbn Atıyye, I, 273; 
Râzî, V, 168-169). Ancak bize göre bu ifadeyi maddi hazırlığı da kapsayacak şekilde yorumlamak daha 
isabetlidir. Takva kelimesi, “koruma, sakınma, esirgeme” anlamına gelen “vikâye” kökünden türetilmiş-
tir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât isimli terimler sözlüğünde takvanın sözlüklerde “İnsanın, ibadet 
ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması” şeklinde tarif edildiğini, itaatler 
konusunda takva denildi mi bundan “ihlâs”, mâsiyetler söz konusu ise “terk ve sakınma”nın kastedildi-
ğini belirtir. Takva sahibi kişiye “müttakî”, bazan da “takî” denir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

ِ، ِإنِّي أُِريُد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا�َّ َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبّيِ َصلَّى ا�َّ
ُ التَّْقَوى»، َقاَل: ِزْدِني، َقاَل: «َوَغَفَر َذْنَبَك»  َدَك ا�َّ ْدِني. َقاَل: «َزوَّ َسَفًرا َفَزّوِ

َر َلَك الَخْيَر َحْيثَُما ُكْنَت» ي، َقاَل: «َوَيسَّ َقاَل: ِزْدِني ِبأَِبي أَْنَت َوأُّمِ
Bir adam Peygamber (a.s)’e gelerek “Yâ Resûlallah! Yolculuğa çıkıyorum; 
beni azıklandır” dedi. Resûl-i Ekrem de “Allah sana takva azığı nasip etsin” 
buyurdu. Adam tekrar “beni azıklandır” deyince “Allah günahını bağışlasın” 
buyurdu. O yine “Anam babam sana feda olsun beni azıklandır” deyince de 
“Allah bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın” buyurdu. 

Tirmizî, Daavât 45.

Sahabenin Resûlullah Efendimizden istediği, herhalde yiyecek, içecek türünden bir azık değildi. Onun 
istediği, bedene değil ruha fayda veren manevi azıktı. Bu sebeple Efendimiz ona “Allah sana takva azığı 
versin”, yani Allah’ın emirlerine uymanı, yasaklarından kaçmanı sağlasın, diye dua etti. Resûl-i Ekrem 
sallallahu aleyhi ve sellem’in bu güzel duası, “azığın en hayırlısının takva olduğunu” (Bakara, 2/197) be-
lirten ayet-i kerimeye dayanmaktadır. Efendimiz, sahabenin ikinci defa talepte bulunması üzerine, ilk dua-
sına bağlı olarak, şayet Allah’a saygıda kusur edersen, “Allah günahını bağışlasın” diye dua etti. Üçüncü 
olarak da, hem dünya hem ahiret saadetini içine alacak şekilde ve son derece kapsamlı bir ifadeyle, “Bu-
lunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın” buyurdu. İnsanın hayattaki en büyük gayesi çok 
hayır yapmak, bol sevap kazanmak olduğuna göre, Resûl-i Ekrem Efendimiz bu dua ile sahabesine en 
güzel temennide bulunmuştur.
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YOL AZIĞI TAKVA
Takva; İnsanın ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek du-

rumlardan korunmasıdır. Allah’a itaat ederek cezasından korunmak, masi-
vadan sakınmak, dinin edep ve erkânına saygılı olmak, nefsani hazları terk 
etmek, yasaklardan uzak durmak, gönülde Allah rızasından başka hiçbir 
şey barındırmamak, söz ve davranışta Resûlullah’a uymak, din ve ahlakın 
sakıncalı bulduğu tutum ve davranışlardan sakınmaktır. Kur’an’da takva-
nın en hayırlı azık (Bakara 2/197) olarak nitelendirilmesi müminin hayat 
yolculuğundaki vazgeçilmez rolünü ortaya koyar. Bağışlama ve feragat 
(Bakara 2/237), adalet (Maide 5/8) anlamlarını da kapsamına alan takva 
sadece müminin vicdanını inşa etmekle kalmaz toplumsal düzenin sağlan-
masında da temel bir görev üstlenir. İnsanlar arasında en büyük kerem sa-
hipleri, muttaki olanlardır. (Buhari, Enbiya 8) Muttaki kişi kerem sahibi, 
şeref ve itibarı, cömertlik ve yardımseverliği ruhunda mezcetmiş kişidir. 
Muttaki kişi aynı zamanda hayâlı olan kişidir. (Araf 7/26) Takva elbisesi 
giyen günaha götüren duygularını örter, kapatır. Böylece günah işlemek-
ten korunur. Ruhunu bezeyen bu erdemle süslenmiş olur. Kaba, haşin, hak-
sız, isyankâr, şehvet düşkünü, açgözlü, edepsiz tavırlardan sakınmış olur. 
Takva aynı zamanda itikadi konularda yanlış ve batıl inançlara kapılmak-
tan, ameli ve ahlaki konularda eksik, kusurlu, kötü, zararlı ve haksız dav-
ranışlardan, İslam dininin belirlediği hayat tarzına uymayan bir yaşayıştan 
sakınmak, uzak durmaktır. Her türlü kötülüğün terkedilmesinde öncelikle 
Allah’tan sakınmak, gayeyi Allah rızası edinmek demektir. Saygı ve sev-
ginin getirdiği korkuyu, tedirginliği, ürpertiyi temel yaşam felsefesi haline 
getirmektir. Takvanın en önemli pratik sonucu, insana iyi ile kötüyü ayır-
maya yarayan bir anlayışın bahşedilmesi, günahlarının bağışlanması, sıkın-
tılı anında hiç ummadığı bir yerden çıkış yolu verilmesi ve ummadığı bir 
anda rızıklandırılmasıdır. (Talak, 65/2-5)

Şairin dediği gibi;

Hevâya düşdün ey dil meclis-i takvâya gelmezsin
 Gözün aç gafil olma bir dahi dünyâya gelmezsin
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ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنٰهيُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا  َوَما ٰاٰتيُكُم الرَّ
َ َشديُد اْلِعَقاِب َ ِانَّ ا�ّٰ َواتَُّقوا ا�ّٰ

“Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. 
Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada 
çok çetindir.”

Haşr 49/7.
Peygamberimiz (a.s)’in yaptığı, konuştuğu, hal ve hareketlerinin tamamına sünnet diyoruz. 

Öyleyse onun peygamberlik hayatı boyunca yaptığı her şeye sünnet diyebiliriz. Ayeti kerime 
müminlere Hz. Peygamber (a.s)’in Allah’tan alıp getirdiklerini almayı, Allah’ın emirlerine tu-
tunup bırakmamayı emretmekte, yasakladığı şeylerden sakınmayı, uzak durup İslam’a uyma-
yan yaşayışı benimsememeyi tavsiye etmektedir.

HADİS-İ ŞERİF VE MEALİ

 ُ ِ َصلَّى ا�ّٰ َعْن ُعَمَر ْبِن أَِبي َسَلَمَة، َقاَل: ُكْنُت ِفي ِحْجِر َرُسوِل ا�ّٰ
ْحَفِة، َفَقاَل ِلي: «َيا ُغَ�ُم،  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَنْت َيِدي َتِطيُش ِفي الصَّ

ا َيِليَك» َ، َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّ َسّمِ ا�ّٰ
Ömer b. Ebû Seleme (r.a) şöyle dedi: Resûlullah (a.s) bana şöyle buyurdu: 
“Besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!”

Buhâri, Etime 2, 3; Müslim, Eşribe 108.
İnsan yaptığı her işin farkında olmalı, her işi bilerek ve anlayarak yapmalıdır. Ağzına bir 

lokma götürürken veya bir şeyi yudumlarken bunu kendisine Allah’ın verdiğini hatırlamalı, O’na 
şükran borçlu olduğunu bilmelidir. Yerken ve içerken besmele çekme alışkanlığını kazanmış bir 
kimse, şükretme görevini son derece tabii bir şekilde ve kendiliğinden yapmış olur. Peygam-
ber Efendimiz yemeğin sağ elle yenmesini tavsiye etmektedir. Başka hadis-i şeriflerde bunun 
gerekçesi açıklanmakta, şeytanın sol elle yiyip içtiği söylenerek müminler onun gibi davran-
maktan sakındırılmaktadır (Müslim, Eşribe 105-106). Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde 
şeytanın bizim düşmanımız olduğu, ondan ve onun gibi davranmaktan sakınmamız gerektiği 
ısrarla belirtilmektedir. Sol elle yemek ve içmek şeytanın âdeti olduğuna, Peygamber Efendi-
miz de bizi bundan sakındırdığına göre, bir müslüman sağ elle yemeyi ve içmeyi âdet haline 
getirmeli ve bu sünneti yaşatmalıdır. Yemeği hep önünden yemek, sofrada herkesin bir kaptan 
yediği durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Böylece herkes hem kendi kısmetine razı ol-
duğunu göstermiş hem de başkalarını rahatsız etmemiş olur.
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EDEP

“Edep bir taç imiş Nur-i Hüda’dan
Giy o tacı emin ol her beladan”

Bu mısralar edebin müslüman hayatındaki önemini göstermektedir. Edep, 
davet, iyi tutum, incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir manalarına gelir. Eği-
tilmiş kişiye edip, eğitime te’dib denir. Müminler edebi, beyitte de geçtiği gibi 
Allah Teâlâ’nın bir ikramı olarak kabul etmişlerdir. Darimî’nin kitabında ge-
çen şu hadis-i şerif de edebin dini mahiyetine işaret etmektedir: “Gerçekten 
bu Kur’an Allah’ın bir sofrasıdır (me’dübetullâh); O’nun sofrasından gücü-
nüz yettiğince bilgi toplamaya çalışın.” (Darimî, Fezailü’l-Kur’an, 1) Bu ha-
dis-i şerifin ışığında değerlendirildiğinde edebin temelleri Kur’an-ı Kerim’e da-
yanmaktadır. Müslümanın edebi Kur’an’ın koyduğu ilkeler doğrultusunda inşa 
olunur. Kur’an’ın inşa ettiği örnek şahsiyet peygamberimizdir (a.s). Dolayısıyla 
edebimizin mihenk taşı Allah’ın kutlu elçisidir. Ona uyduğumuz kadar edepli-
yiz. Bu derece önemli olduğundandır ki, hadis mecmualarında edep, müstakil 
bir başlık olarak yer almakta ve edep ile ilgili peygamberimizin söz, davranış 
ve tutumu zikredilmektedir. Allah’ın peygamberine öğrettiği, ilahi edep, Pey-
gamberin ümmetine öğrettiği ise Muhammedi edeptir.

Beşeri münasebetlerin belli bir seviyede devam etmesi için edep önemlidir. 
Sağlıklı ve ahlaklı bir toplum için aileden başlamak suretiyle edep konusunda 
hassas olmak gerekir. Aile, gelecek neslin içinde ilk eğitimini aldığı kurumdur. 
Çocuk edep ile ilgili ilk donanımını burada kazanır. Müslümanın evladına bıra-
kacağı en güzel miras onu iyi eğitmektir. Cabir b. Semüre’nin (r.a) rivayet et-
tiği hadis-i şerife göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Bir kimsenin evladına 
edep öğretmesi avuç avuç sadaka vermesinden daha hayırlıdır.” (Tirmizi, Birr 
33). İkinci hadis-i şerifi ise Eyyub b. Musa babası vasıtasıyla dedesinden ri-
vayet etmiştir: “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye 
vermemiştir.” (Tirmizi, Birr 33).

Peygamberimizin sıkça yaptığı dualar arasında güzel ahlak vardır. İmanın 
kemali de huy ve karakter güzelliğinde tezahür eder. Bir kimsede imanın ne 
kadar etkin olduğunun göstergesi ahlakı, söz ve davranışlarıdır. Şair ne güzel 
özetliyor edep anlayışımızı:

“Ehl-i diller arasında aradım kıldım talep,
Her hüner makbul imiş illa edep illa edep”


