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Gİ RİŞ

Yer yü zü ne bir dam la ola rak dü şen ve da ha son ra Rab bi 
ta ra fın dan ken di si ne ha yat hak kı ta nı nan in sa noğ lu dün ya ya 
mer ha ba der de mez fark lı tip ve ka rak ter de in san lar la kar şı-
la şır.

İle ri ki yaş lar da: İn san lar da ki mi zaç ve de ğer yar gı la rı nın 
ken di ka rak te ri ne en ya kın ola na kar şı sı cak bir il gi bes ler.

Ay nı ka rak te re sa hip ol ma nın ya da ha ya ta ve olay la ra 
ay nı pen ce re den bak ma nın ver di ği re fe rans, tüm sır la rı nı pay-
laş ma ya ka dar var dı rır.

En ufak bir sı kın tı ya düş tü ğün de, kal bi ne de mir at tı ğı kim-
se den bir ‘alo’ bek ler. Ken di si ni ilk zi ya ret eden, hiç bir men fa at 
bek le me den ay nı san cı yı yü re ğin de his se dip der di ne der man 
ol ma ya ça lı şan ki şi en ya kın dost ol muş tur ar tık.

Ar tık ha ya tın bü yük bir bö lü mü ne dos tu nun da pen ce-
re sin den bak ma ya, ses le ri dos tu nun  da ku la ğın dan işit me ye, 
her han gi bir me se le kar şı sın da dos tu nun  da dü şün ce le ri ni 
pay laş ma ya ça lı şır.

Bu bir lik te lik tek yü rek çift be den ola rak el ele cen net ya 
da ce hen nem yol cu lu ğu na ka dar de vam eder.

Ve dost luk na sıl baş la mış sa; Cen net ya da Ce hen nem de 
öy le ce de vam eder. Ya be ra ber ce ya nar lar ya da Cen net ni-
met le rin de yü zer ler...



16  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

Yan lış dost se çen ler ateş için de ya nar ken bir bir le ri ni suç-
la yıp;

“... keş ke pey gam ber ler le bir lik te hak yo lu tut muş ol say
dım.”

“Ey vah ba na, keş ke fi la nı dost edin me sey dim...” der ler. 
(Fur kan/27-28)

Keş ke nin fay da ver me di ği bu bel de de (ce hen nem de) 
yan lış dost se çi min den do ğan piş man lı ğa da ku lak ve ril mez.

“De fo lu” dost se çen ler bir ta raf tan ya nar ken di ğer ta raf-
tan da ay nı sı cak il gi nin ora cık ta da vu ku bul ma sı nı is te ye rek;

“... Biz si ze uyan kim se ler idik. Şim di ate şin bir kıs mı nı ol
sun biz den kal dı ra bi lir  mi si niz.” der ler.

Ger çek dost o ate şi ora dan kal dı rıp uzak laş tır ma ya ka dir 
olan dır.

Ken di si aciz ken, bir şe kil de ce hen nem çu ku ru na dü şüp 
çı ka maz ken, de ri si ni eri ten ate şin de re ce si ni dü şü re mez ken 
dos tu na na sıl yar dım cı ol sun? O’nun der di ba şın dan aş kın dır. 
Kan dı rıl dı ğı na mı yan sın kan dır dı ğı na mı?

Bir de fa da ol sa ce hen nem sa ki ni nin ağ zın dan hak cüm-
le ler çı kar;

“... Mu hak kak biz, he pi miz bu nun için de yiz. Şüp he siz Al
lah kul lar ara sın da hü küm ver miş bu lu nu yor.”  (Mü’min/47-
48)

Ta bi ki dos tu nun bu söy le dik le ri ni;

“Kör mü dost se çer ken dik kat li ol say dın? Kör mü ahi re-
tin için ya tı rı mı nı yap tı ğın kalp ve na si hat le re dik kat et sey din.” 
ola rak al gı lar.

Ta bi ki iş iş ten geç miş tir ar tık. Hem bir bir le ri ni suç lar lar 
hem de hep bir ağız dan;
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“Keş ke pey gam ber ler le bir lik te hak yo lu tut muş ol say dım.” 
der ler...” (Fur kan/27)

Bir de dost se çi min de isa bet li ka rar lar ve ren ler var dır. İş te 
on lar ebe di dost luk (kar deş lik)la rı nın te me li ni ge çi ci dün ya da 
atar lar.

Hep ken di sin den iyi olan ve ok si je ni ni cen net ten te nef-
füs et miş le rin se si ne ku lak ve rir ler. Bi lir ler ki on lar dan zarar 
gel mez. Yi ne bi lir ler ki yüz le rin de ki te bes süm ta ma men Rab-
bi nin rı za sı nı ka zan mak için... ve sü rek li Cen net le müj de le yip 
Ce hen nem le kor ku tur lar. Şey tan ve dost la rı na aman ver me-
me ye ça lı şır lar. Dost luk la rı tüm hüc re le ri ile Rab bi nin rı za sı na 
uyum lu dur.

Öte ki ta raf ta ebe diy yen kom şu ol mak için na si hat le şir du-
rur lar... Bu tür dost lar ırk, soy, sop, zen gin lik, fa kir lik din le-
mez ler...

Ve el ele Cen ne tin ka pı sın dan içe ri ye gi re rek dost luk la rı nı 
pe kiş ti rir ler.

(Bir Mü ka fat) Adn Cen net le ri dir ki ora ya gi rer ler. Ora
da al tın bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ora da el bi se le ri de 
ipek tir.

“Di ye cek ler dir ki: Biz den üzün tü yü gi de ren Al lah’a hamd 
ol sun. Mu hak kak Rab bi miz, mağ fi ret edi ci dir, mü kâ fat ve ri ci
dir.”

“O ki, lüt fu ile biz le ri ebe di ka lı cı lık yur du na yer leş tir di. 
Bu ra da bi ze hiç bir yor gun luk değ me ye cek, bu ra da bi ze hiç bir 
usanç da do kun ma ya cak.” (Fatır/33-35)

Cen net ni met le ri için de gün le ri ni gün eder ken bir ara 
ken di le ri ne dost ol ma ya ça ğı ran la rla, alay eder ce si ne;

“... ‘Rab bi mi zin bi ze va’det ti ği ni hak bul duk. Siz de Rab
bi ni zin va’det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?’ di ye ses le nir ler...” 
(Araf/44)



18  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

Ate şin de re ce si ni unu tup dost luk la rı nı men fa at le ri ne bi na 
eden ler, ne fis le ri nin buy ruk la rı na kul olan lar, ken di le riy le be-
ra ber yan ma la rı na se bep ol mak is te yen ler çok kı sa ve net bir 
şe kil de ce vap ve rir ler;

‘...evet...’ (Araf/44)

Di ya log de vam eder ve;

‘... Val la hi, az kal sın be ni de he lak ede cek tin.’

‘Eğer Rab bi min ni me ti ol ma say dı, ben de (Ce hen nem de) 
azap görenlerden olur dum.’ (Saf fat/56-57) der ler, dost luk la rı-
nı Rah ma ni se se bi na eden ler...

* * *

Evet oku yu cu kar de şim... Ya ra tı lı şı mız ica bı za yıf ve güç-
sü züz... Ve biz le re de il min çok az bir kıs mı ve ril di... Bu şart lar-
da im ti han olu yo ruz... Ak lı mı za gü ven me yen, dost se çi min de 
ha ta yap ma ora nı mı zın çok faz la ol du ğu nu bi len Rab bi miz 
uya rı cı lar (Pey gam ber ler ve da vet çi ler) gön de re rek biz le re 
rah met te bu lun du...

Bir ta raf ta Al lah (c.c.) ve dost la rı, di ğer ta raf ta in san ima nı 
ile bes le nip Ce hen nem de ken di si ne kom şu lar ara yan şey tan 
ve dost la rı... Bi ri ate şe da vet eder, di ğe ri Cen ne te...

Tüm ku lak ve ‘ira de’le re bu iki ka nal dan ya yın lar ya pı lır... 
Nef si ni ok şa yan na si hat le re dost olan lar alı cı la rı nı Ce hen ne-
me çe vi rir ler...

Bu tür dost la rı dün ya nın her ye rin de gör mek müm kün... 
Hem de çok ya kı nı ol duk la rı mız ola bi lir ler;

‘Ey iman eden ler, eğer küf rü iman dan se vim li bu lur lar
sa, ba ba la rı nı zı ve kar deş le ri ni zi ve li edin me yin. İçi niz den kim 
on la rı ve li edi nir se; On lar za lim le rin ta ken di le ri dir ler.’ (Tev-
be/23)
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Dü şün se ne bir; se ni bü yü ten, ye di rip içi ren (Al lah’ın iz ni 
ile ta bi!) ba ban se ni ce hen ne me da vet edi yor!..

Dün ya da iken en ya kı nın dı... De mek ki kan ba ğı cen ne te 
gir mek için ye ter li bir se bep ol mu yor muş...

Bir de böy le bir vak’anın ya şan dı ğı pey gam ber ler den bir 
mi sal ve re lim... Gö re lim ba ka lım da vet han gi ka nal dan ge li-
yor ve ter ci hi ni han gi dost’a kul la nı yor... Oku ya lım;

‘Ha ni ba ba sı na: Ba ba cı ğım de miş ti, işit me yen, gör me yen 
ve sa na hiç bir fay da sı ol ma yan şe ye ni çin iba det eder sin?

Ba ba cı ğım ilim den sa na gel me yen ba na gel di, ba na uy ki, 
se ni dos doğ ru yo la ile te yim.

Ba ba cı ğım şey ta na iba det et me! Mu hak kak şey tan Rah
ma na asi ol muş tur.

Ba ba cı ğım, doğ ru su Rah ma nın aza bı sa na do ku nur da 
şey ta nın ve li si (dost) olur sun di ye kor ka rım!

De di ki: “Ey İb ra him, sen be nim ilah la rım dan yüz mü 
çe vi ri yor sun? Eğer vaz geç mez sen, se ni mut la ka taş la rım. Bir 
sü re ben den uzak laş, ya nım dan git.” (Mer yem /42..46)

Dost lu ğu nu şey tan dan ya na kul lan mış bir Pey gam ber ba-
ba sı nın, ev la dı na olan tep ki si...

Ev lat, ba ba sı nın cen ne ti ni dü şü ne rek dost la rı nı ter k e dip 
Rah ma ni se se ku lak ver me si ni is ti yor, küf rün de sa mi mi olan 
ve sa fı nı net leş ti ren ba ba da öf ke sin den teh dit ler sa vu ru yor... 
Dost la rı na laf gel me si ni is te mi yor... Bu küf ri inat kar şı sın da 
ev la dı da ta ra fı ol du ğu dos tun dan bah se di yor;

‘De di ki: Se lam ol sun sa na! Ben, Rab bim den se nin için 
mağ fi ret is te ye ce ğim. Çün kü Rab bim ba na ger çek ten mer ha
met li ve lü tuf kâr dır.

Ben, si zi de si zin Al lah’dan baş ka tap tık la rı nı zı da ter k e di
yo rum; Yal nız Rab bi me dua edi yo rum. Rab bi me dua et mek le 
bed baht ol ma ya ca ğı mı ümit ede rim.’ (Mer yem/47-48)
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Bir de ta ri he al tın harf ler le ya zıl mış sa ha be nes lin den 
Mus’ab bin Umeyr’den bir mi sal ve re lim...

Mus’ab bin Umeyr 

Mek ke’nin en ya kı şık lı ve en zen gin le rin den bi ri olan 
Mus’ab bin Umeyr şa şa lı bir ha yat sü rer ken, son ra na sıl ol-
duy sa göz le gö rül me yen bir ila ha topye kün kul ol ma tek li fi ile 
kar şı kar şı ya kal dı...

Bir ta raf ta nef si nin is tek le ri ne pran ga lar vu rul ma yan bir 
ha yat ve o ha ya tın fi gü ran la rı, di ğer ta raf ta her adı mı na tav-
si ye ve mü da ha le ler de (he lal-ha ram, mü bah) bu lu nan bir ha-
yat şek li ve zen gin-fa kir, kö le din le me yen, üs tün lü ğün tak va da 
ol du ğu bir dost luk...

Bir ta raf ta gö rü nen ni met ler ve nef si nin tüm is tek le ri nin 
pra tik ala nı olan bir ha yat, di ğer ta raf ta zor luk lar la mü ca de le 
olan ve kar şı lı ğın da cen net va ad edi len bir ha yat...

Da ha doğ ru su bir ta raf ta Rah ma ni yol ve Rah ma ni dost-
luk lar, di ğer ta raf ta şey ta ni bir ha yat ve şey ta ni dost luk lar...

Rah man’ın ona yı nı al ma yan tüm dost luk la rın ‘şey ta ni’ 
ola rak ad lan dı rıl dık la rı dost luk lar...

El bet te  ki her yo lun yol cu la rı nın ka rak ter le ri ve ha ya ta 
ba kış la rı bir bir le ri ne ben zer ola cak tı...

Han gi saf’a geç se di ğe ri ne cep he al mış ola cak tı...

En sev di ği an ne si ne;

‘İs te di ğin ye re git. Ar tık ben se nin an nen de ği lim!’ de dir te-
cek bir yo lu ve o yo lun yol cu la rı na dost ol ma yı seç ti...

Bu ki tap çık ta Mus’ab bin Umeyr’in kah ra man lık la rı nı, sa-
vaş la rı nı ve ha ya tı nı an la ta cak de ği lim. Be nim için en önem li 
(sah ne); gö rü nen ni met le ri ter k e dip gö rün me yen ni met le re 
ta lip olu nan ha ya tı seç me si ne se bep olan ‘ruh’un adı...

Ken di ni zi bir an lık Mus’ab bin Umeyr’in ye ri ne ko yun...
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İs te di ği ni zi kö le ola rak ala bi li yor (kö le aday la rı için de 
ta bi...) di le di ği ni zi azad ede bi li yor su nuz... He men he men her 
gün ev len me tek lif le ri... Elit bir ta ba ka... Say gın lık... En gü-
zel giy si ler, gü zel ko ku lar... Sı kın tı sı ol ma yan bir ha yat... Ai le 
için de en ufak bir dar gın lık,kır gın lık da yok... Böy le bir ha ya tı 
ya şa dı ğı nı zı ha yal edin...

Son ra her na sıl sa böy le bir ha ya ta ve için de ki le ri ne cep-
he alıp maz lum lar sa fı na ge çi yor su nuz!

Bu ter ci hi hiç bir (ahi ret bağ la nı şı ke sik) akıl ka bul et-
mez...

Se ni do ğu ran an nen; dost la rın dan ve seç ti ğin din den 
dön men için mum gi bi eri ye cek ve sen de inat! edip ka ra rın-
dan dön me ye cek sin!

Val la hi bu nun tek bir iza hı var!..

O da;

Men fa at üze ri ne bi na edi len dost luk la rı bir ta ra fa atıp ger-
çek dost olan Al lah sev gi si ni kal be yer leş tir mek...

Bir de Al lah ile dost lu ğunu ka nı ile is pat et miş ya kın ta rih 
şe hi di miz den bah se de lim: ... 

Ya şan tı sıy la mü ca de le siy le ve ya zı la rıy la üm me tin gaf let 
uy ku sun dan uyan ma sı na ve si le olan, genç le re ci had ru hu nu 
aşı la yan, inan cı nı ve Al lah’a olan aş kı nı ip te sal la na rak is pat-
la yan Sey yid Ku tub’tan bah se de lim...

Ay nı yo lun yol cu la rın dan Ab dul lah Az zam (r.a.)’ın ki ta-
bın da oku muş tum; Sey yid Ku tub’un son sa at le ri ni... ol du ğu 
gi bi ak ta rı yo rum;

Sey yid Ku tub’a şöy le di yor lar dı: “Hiç ol maz sa ida mı nın 
kalk ma sı için gel”. (Dev let baş ka nın dan özür di le di ği ya da hiç 
ol maz sa ona bir ne za ket zi ya re ti yap tı ğı tak dir de hak kın da ki 
idam ka ra rı nın kal dı rı la ca ğı söy le ni yor du). Sey yid Ku tub’un 
bun la ra ce va bı ise şu olu yor du: “Na maz da yü ce Al lah’ın vah-
da ni ye ti ne şe ha det eden bu par ma ğım, ta ğu tun hük mü nü 
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onay la yan tek harf da hi yaz ma yı red et mek te dir. Ta ğut tan ne-
den af di le ye yim. Eğer ben hak ile mah kum edil miş sem, hak-
kın hük mü ne ra zı yım. Yok eğer, ba tıl la mah kum edil miş sem, 
ben ba tıl dan af di le ye cek ka dar al ça la mam.”

Dü şün se ne bir; yıl lar ca dört du var ara sın da ka la cak sın, 
iş ken ce nin her çe şi din den ta da cak sın, ai le, ak ra ba ve da va 
kar deş le rin den bi-ha ber ola cak sın ve sa na iki fark lı tek lif ge-
le cek...

İp ya da öz gür lük!

Emi nim ki şey tan; Sey yid Ku tub’un ku la ğı na şun la rı fı sıl-
da dı:

“Eğer söy le dik le rin den vazge çer sen öz gür lü ğü ne ka vu şur, 
da van da ki ye ri ni alır, ya rım ka lan eser le ri ni ta mam la ya rak 
da va na da ha çok hiz met et miş olur sun...

Ama eğer ip’i ter cih eder sen da va na kim hiz met eder?”

Şey tan bu... Ne re den bi le cek ki ön ce den kal bi ne ek ti ği 
Al lah sev gi si nin fi liz le nip ol gun laş tı ğı nı... 

Yi ne ne re den bi le cek ti ki?.. Aşk bu... Bir de fa aşık ol dun 
mu göz ler kör olur, ku lak lar sa ğır...

İna nı yo rum ki Sey yid Ku tub ipi ter cih et ti ği an da Cen ne-
ti ni gör dü...1

İş te bu ra da du ra lım! Ko nu muz ge re ği du ra lım! İp’te sal-
lan mak ya da öz gür lük...

Di yo rum ki;

Sey yid Ku tub Al lah’ın (c.c.) hi da ye tiy le müs lü man ol du, 
da va aş kı ile mü ca de le et ti ve Al lah sev gi si ile de ipi ter cih 
et ti...

Val la hi “ip”i ter cih et me si nin al tın da Mus’ab mi sa li Al lah 
aş kı var dı!..

1 İmanını kanıyla sulayan kardeşlerden biri demişti:
 Şehid olmayı kafana koyduktan sonra % 80 şehidsin... Kalan & 20 

sabır ve sebatına bağlı... Kardeşim doğruyu söyledi...
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Şe hid ler den mi sal ler ve re rek ki ta bı ka lın laş tır mak is te mi-
yo rum. Sa de ce; be de ni, ipe gö tü ren ce sa re tin al tın da ki ger-
çek le re na sıl ula şa bi li riz’e ce vap bu la bil mek is ti yo rum.

Ni çin Al lah Sev gi si Üze rin de Du ru yo rum?

Bu na ina nın ki ya pa ca ğı mız iba det ler de is tik rar lı olup lez-
zet al ma nın, olay la ra ve ha ya ta ila hi açı dan bak ma nın, im ti-
han da uya nık ol ma nın, cen net yo lun da emin adım lar la iler-
le me nin İb ra him (a.s.) im ti ha nı mi sa li en çok sev dik le ri mi zi 
bı çak al tı na al ma nın ve ni ha ye tin de he sap gü nün de al nı ak 
çık ma nın yo lu; Al lah’a dost ol mak tan ge çer.

Al lah ile dost olun du ğun da cen net yo lun da emin adım-
lar la iler le ne bi le ce ği an la şıl mış sa ara bir baş lık ata rak ko nu-
mu za gi riş ya pa lım.

Kaç Çe şit Dost luk Var dır?

İki tür dost luk var dır: İyi ve kö tü... İyi dost luk lar;

Bir müs lü ma nın müs lü man la, Pey gam ber le ve Al lah ile 
yap mış ol du ğu dost luk lar dır. Kö tü dost luk lar ise şey tan ve yar-
dım cı la rı ile ya pı lan dost luk lar dır.

  

Şe kil 1: Bu tab lo dün ya nın her ye rin de ge çer li dir.
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Müs lü ma nın Müs lü man la Olan Dost lu ğu

Bir müs lü ma nın baş ka bir müs lü ma nı ken di si ne dost seç-
me si ila hi rı za yı ka zan dı ran amel ler den dir. Çün kü ken di si ne 
dost ol ma ya ça lış tı ğı mız bü yük ya ra tı cı:

“Mü’min er kek ler ve mü’min ka dın lar bir bir le ri nin ve li
le ri dir ler. İyi li ği em re der ler, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı 
dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve Al lah’a ve Ra su lu ne ita at 
eder ler...” (Tev be/71) di yor...

Ko nu muz ‘Al lah ile dost luk na sıl ku ru la bi lir?’ ol du ğu için 
bu baş lı ğı mı zı şim di lik pas ge çi yo ruz.

Müs lü ma nın Pey gam ber ler le olan Dost lu ğu

Bir müs lü ma nın Pey gam be ri dost seç me si de mek; tek 
cüm le ile:

Pey gam be rin ya şamı nı adım adım ta kip ede rek her şey de 
O’nu ör nek al mak de mek tir. Ama her şey de...

Bu konumuza da şim di lik nok ta ko yu yo ruz.2

Müs lü ma nın Al lah İle Olan Dost lu ğu

Ko nu mu za gi riş yap ma dan ön ce ce vap lan ma sı ge re ken 
so ru lar ol ma lı...

1. Al lah’ı dost edin mek zo run da mı yız?

2. Al lah ile dost lu ğun ge ti ri si ne ler dir?

3. Al lah’ı dost seç me me nin ne tür bir zararı ola bi lir?

Bu so ru la rı mı za tat min kâr bir ce vap bu la bi lir sek Al lah ile 
dost luk yo lun da ha tı rı sa yı lır bir me sa fe kat et miş olu ruz... Kı-
sa ca de ği ne lim:

1. Al lah’ı dost edin mek zo run da mı yız?

İn sa noğ lu na her nok ta da ‘seç me’ hak kı ve ren Al lah-u Te-
ala dost se çi min de de hiç bir zor la ma yap ma mış tır... İs te di ğin 
an is te di ğin var lı ğı dost se çe bi lir sin...
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İs ter ken di ne Al lah’ı ve dost la rı nı dost seç, is ter şey ta nı ve 
dost la rı nı... Ama unut ma ya lım ki se çe ce ği miz dost kim olur sa 
ol sun ya Al lah’ın dos tu dur ya da şey ta nın.

Ba sit bir sı vı dan ya ra tı lan, do ğum ön ce sin den ölüm son-
ra sı na ka dar her nok ta da Al lah’ın sev gi si ne, ko ru ma sı na ve 
rah me ti ne muh taç olan in sa noğ lu her ko nu da ha ta yap ma ya 
mü sa it ya ra tıl mış tır... Du rum böy le olun ca da Yü ce Ya ra tı cı 
yer yer uya rı cı lar gön de re rek kul la rı nın doğ ru yo lu bul ma la rı-
nı is te miş tir. Me se la;

Ha ya ta göz le ri ni açan in sa noğ lu nu birçok din ile ta nış ma 
im ka nı bul muş tur... Bu din le rin bi ri dı şın da ki le ri nin ta ma mı 
ki şi yi ce hen ne me ulaş tı rır... İş te tam bu sı ra da ila hi rah met 
dev re ye gi re rek;

“... Al lah’ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar?..” (Al-i 
İm ran/83) di ye dik ka ti ni ken di ne çe ker...

Ken di si nin yar dı mı ol ma dan ku lu nun ha ta ya pa ca ğı nı bi-
len Ya ra tı cı fıt ra tı mu ha tap alan di nin adı nı söy ler:

“Öy ley se sen yü zü nü Al lah’ı bir le yen (bir ha nif) ola rak 
di ne, Al lah’ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya
rat mış tır. Al lah’ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te 
dim dik ayak ta du ran din (bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil
mez ler.” (Rum/30)

Din se çi min de in san la ra öz gür lü ğün ve ril di ği ni ‘Din de 
zor la ma yok tur...’  (Ba ka ra/256) aye tin de oku ya bi li riz...

Bu an lat tık la rı mız dost se çi mi için de ge çer li... Ba kın Ya-
ra tı cı mız ne di yor:

“Kim Al lah’ı Ra su lu nu ve iman eden le ri dost edi nir se, hiç 
şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah’ın ta raf tar la rı dır.” (Ma-
ide/56)

Bu se se ku lak ve rip ver me mek ta ma men in san la rın öz-
gür lü ğü ne bı ra kıl mış...



Her ne ka dar da dost luk için zor la ma ol ma sa da ben şah-
sen siz ler gi bi cen ne ti mi dü şün dü ğüm için; en güç lü, en şef-
kat li ve en sa bır lı ya dost ol mak is ti yo rum...

O’nun be nim dost lu ğu ma hiç, ama hiç ih ti ya cı ol ma ma-
sı na rağ men... 

O’nun dost lu ğu nu ka za nan la rın hem dün ya da hem de 
ahi ret te baş la rı nın ağ rı ma ya ca ğı nı ve kor ku lar dan emin olu-
na ca ğı nı bi li yo rum... Bu se bep le O’na dost ol mak için ne ge-
re ki yor sa onun ya pıl ma sı la zım... Çün kü;

‘... Si zin Al lah’tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur.’ 
(Tev be/116)

Ma dem O’ndan baş ka dos tu muz yok o hal de ne du ru-
yo ruz?





İkin ci Bö lüm:

Al lah İle Dost lu ğun                                                  
Ge ti ri si Ne ler dir?





Gİ RİŞ

Ego ist ve ben cil ya ra tı lan in sa noğ lu her bir amel son ra sı 
il le de prim is ter... Bu in sa noğ lu nun fıt ra tın da var dır... Şu nu 
ya par sam ba na ne var! Şöy le ya par sam ba na ne var? gi bi...

Si yer say fa la rı nı şöy le bir ka rış tır dı ğı mız da böy le bir di-
ya lo ğun ya şan dı ğı nı Ra su lul lah (s.a.v.)’ın am ca sı na yap mış 
ol du ğu da vet son ra sın da gö re bi li yoruz:

– Ra su lul lah (s.a.v.) am ca sı na;

“La ila he il lal lah de, kur tul!” de di ğin de,

“La ila he il lal lah der sem ba na ne var?” di yor... Yi ne ben-
zer bir mi sal;

II. Aka be be ya tın da Pey gam ber (s.a.v.) hac mev si min de 
Me di ne ler le bu luş tu. Ve Pey gam ber (s.a.v.) be yat için Me di ne-
li ler le an laş mak is te di. O ara da ba zı Me di ne li ler de di ler ki:

– Ya Resulullah! Biz sözümüzde bulunursak karşılığı ne 
olur?.. Resulullah (s.a.v.):

– ‘Cennet’ dedi. Bu söz üzerine Medineliler:

‘Elini uzat, beyat edelim’ dediler. (Cilt: 2 İbn. Hişam s.: 
446 Arapçadan)

Biz ler de ben zer bir ta lep te bu lu na rak;

“Al lah ile ku ru la cak bir dost lu ğun ne tür bir ge ti ri si olur? 
(hem bu dün ya da, hem de öte ki alem de)” di yo ruz.
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Ye ni bir bö lüm aça rak bu so ru mu za ce vap bul ma ya ça lı-
şa lım.

1. Cehaletten Kurtulurlar.

Al lah ile dost lu ğu nu kur ma ya ça lı şan lar, bü yük bir ih ti-
mal le ge le cek le ri ni ga ran ti al tı na al mış olur lar;

‘Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)’dir. On
la rı ka ran lık tan nu ra çı ka rır...  (Ba ka ra/257)

Ya ni, ce hen nem gü zer ga hın da ca hil ca hil gi den ku lu na, 
bir şe kil de hi da yet ni me tin den tat tı ra rak hat de ğiş tir me si ni 
sağ lar... Ye ni hat’tın adı;

– Ken di si ne, çev re si ne ve Ya ra da nı na say gı lı, ada let li ve 
elin den ve di lin den emin olu nan bir in san’dır. Ve bu ha tın 
yol cu la rı hiç bir du rak ta dur mak sı zın di rek cen ne te gi der ler... 
Çün kü ger çek dost hiç bir va adin den dön mez;

“Rab bi miz! Bi ze, Pey gam ber le rin va sı ta sıy la va’det tik le ri ni 
de ik ram et ve kı ya met gü nün de bi zi re zil rüs vay et me; şüp he
siz sen va’din den cay maz sın!” (Al-i İm ran/194)

2. Şey ta nın Ves ve se le ri ne Kar şı Uya nık Olur lar

Al lah’a dost ol ma nın bel ki de en bü yük ge ti ri si... Dos tu-
nun (Al lah’ın) yar dı mıy la en bü yük düş ma na kar şı uya nık ola-
bi li yor sun...

Düş ma na kar şı uya nık ol mak de mek onun sal dı rı za ma nı 
ve tak ti ği ni ön ce den bil mek de mek tir.

‘Tak va ya eren ler var ya, on la ra şey tan ta ra fın dan bir ves
ve se do kun du ğun da (Al lah’ın emir ve ya sak la rı nı) ha tır la yıp 
he men ger çe ği gö rür ler.’ (A’raf/201)

Al lah’a dost olan lar, şey ta nın her ves ve se sinde ger çek 
dost la rı nın şu na si ha tini ha tır la yıp Al lah’ı zik re de rek Şey ta nı 
def eder ler.
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‘Eğer şey ta nın fit le me si se ni dür ter se he men Al lah’a sı ğın. 
Çün kü o, işi ten dir, bi len dir.’ (A’raf/200)

Çün kü Al lah-u Te ala her za man ken di dost la rı nın ya nın-
da dır.

‘Şüp he siz ki be nim ko ru ya nım Ki tabı in di ren Al lah’tır. Ve 
O bü tün sa lih kul la rı nı gö rüp gö ze tir.’ (A’raf / 196)

Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul lan ma yan lar şey ta nın ağı-
na ta kı lır lar;

‘(Şey tan la rın) dost la rı na ge lin ce, şey tan lar on la rı az gın lı ğa 
sü rük ler ler. Son ra da ya ka la rı nı bı rak maz lar...’ (A’raf/202)

3. Hu zur lu Olur lar

Ya şa ma yı çok se ven in sa noğ lu ye şi liy le göz bo ya yan bu 
dün ya dan ay rıl mak is te mez... Ha ya tı do lu do lu ya şa mak için 
çır pı nır du rur... Ra hat ya şa mak ve öl me mek için her tür lü ted-
bi re baş vu rur...

Fa kat bir tür lü yaş lı lı ğı ba şın dan sa va maz... her saç tel i 
sı ra sıy la be yaz la şa rak ‘ke fen’ ren gi ni ve rir ler... Böy le ce mu ha-
tap la rı nı hu zur suz eder ler... He le de can ve mal dan ek sil mey le 
sı nan dık la rın da hu zur suz luk la rı ta van ya par!

İş te tam bu sı ra da ila hi na si ha te ku lak ve ren in sa noğ lu şu 
va ad le rin mu ha ta bı olur;

‘... Her kim Al lah’a bağ la nır sa ke sin lik le doğ ru yo la ile til
miş tir.’ (Al-i İm ran/101)

Dost luk ter ci hi ni hu zur ve ren de kul la nan lar ha yat la rın-
dan emin olur lar... Böy le lik le on lar;

‘... Al lah’ın dost la rı na kor ku yok tur; on lar üzül me ye cek ler 
de.’ (Yu nus/62)

Hem ne den kork sun lar ki?! Na sıl ol sa Al lah’ın yaz dı ğı isa-
bet ede cek...
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Böy le lik le her ha lu kâr da hu zur lu olur lar... Has ta lık ge-
lir; sab re der ler, gü nah la rı dö kü lür... Can ve mal dan im ti han 
edi lir ler; sab re der ler, se vap ka za nır lar... Çün kü Al lah dost la rı 
şu nu çok iyi bi lir;

‘Doğ ru su gül dü ren de ağ la tan da O’dur. Öl dü ren de di ril
ten de O’dur.’ (Necm/43-44)

4. Ge le cek Kay gı la rı Ol maz

İn san la rı ümit siz li ğe, cim ri li ğe ve vak tin bü yük bir kıs mı nı 
dün ya ya har ca ma sı na se bep olan, bel ki de tek se bep ‘Ge le-
cek ten en di şe’ kor ku su dur.

Bu kor ku bir çok ha rama da ge be dir:

– Ma lın art ma sı için ola sı bir; ya lan, hır sız lık, hak sız lık, 
ada let siz lik, rüş vet ve hat ta ye ri gel di ğin de ci na yet...

Bir de var ola nın ek sil me si kor ku su var... Bu kor ku da ge-
le ce ği bir hay li en di şe len di rir;

– Cim ri lik

– Sö mü rü cü lük

– Te ra zi de hi le lik...

Ge le cek kay gı sı nı ta şı yan bir in san ko lay ko lay ka na at sa-
hi bi ola ma ya ca ğın dan ha ya tı nın her ka re sin de en di şe ye rast-
la nır;

– Na sıl ar tı ra bi li rim?

– Mev cu du na sıl ko ru rum?

Ta bi ri ca iz se odun gi bi bir ha yat! Ve bu ha yat dost lu ğa 
za rar ve rir;

‘Ey iman eden ler! Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zi Al lah’ı 
an mak tan alı koy ma sın. Kim bu nu ya par sa iş te on lar zi ya na 
uğ ra yan lar dır.’ (Mü na fi kun/9)
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Böy le bir en di şe yi ta şı yan lar va kit le ri nin bü yük bir ço ğun-
lu ğu nu mal la rı ve ev lat la rıy la ge çi re cek le ri için Al lah’a pek va-
kit ayı ra maz lar.2

Pe ki na sıl olur  da Al lah’a dost olan lar böy le bir en di şe yi 
ya şa maz lar.

Ka na atim ce; Al lah, ki mi dost ka bul et miş se ona, va ad le ri-
ne kar şı müt hiş bir gü ven ve te vek kül bi lin ci ver miş tir. Ha liy le, 
Al lah’a dost olan ki şi, hem ölüm ön ce si, hem de ölüm son ra sı 
rı zık la na ca ğı nı bi lir;

‘... Kim Al lah’tan kor kar sa, Al lah ona bir çı kış yo lu ih san 
eder. Ve ona bek le me di ği yer den rı zık ve rir. Kim Al lah’a gü ve
nir se O, ona ye ter. Şüp he siz Al lah, em ri ni ye ri ne ge ti ren dir... 
(Ta lak/3)

‘Al lah, mü’min er kek le re ve mü’min ka dın la ra, için de ebe
di kal mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen
net le rin de gü zel mes ken ler va’det ti. Al lah’ın rı za sı ise hep sin
den bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ta bu dur.’ (Tev be/72)

Hz. Ebu Bekr (r.a) ve Hz. Ömer (r.a.)’ın in fak ta ki ya rı şı 
ve Ra su lul lah’ın: Tebük ci ha dı na ka tı lan lar dan; Hz. Ebu Bekir 
(r.a.)’e:

‘Ai le ne ne bı rak tın?’ so ru su üze ri ne;

‘Al lah ve Ra su lü nü’ de me si nin ar ka sın da ki sır ne aca ba?

5. Yar dımse ver Olur lar

Ge le cek en di şe si ol ma yan bir in san mal’ı sev mez. He le 
de bi rik tir me yi hiç sev mez. Hem ne di ye bi rik tir sin ki! Bi rik ti-
rip de şu ika za mı mu ha tap ol sun;

‘... Al tın ve gü mü şü yı ğıp da on la rı Al lah yo lun da har ca
ma yan lar yok mu, iş te on la ra elem ve ri ci bir aza bı müj de le.’

2 Allah'ın hiçbir ibadete ve zikre ihtiyacı yok.
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‘(Bu pa ra lar) Ce hen nem ate şin de kız dı rı lıp bun lar la on la
rın alın la rı, yan la rı ve sırt la rı dağ la na ca ğı gün (on la ra de ni lir 
ki): “İş te bu ken di niz için bi rik tir di ği niz ser vet tir. Ar tık yığ mak
ta ol du ğu nuz şey le rin (aza bı nı) ta dın!” (Tev be/34-35)

Al lah-u Te ala, ken di si ne dost seç tik le ri ki şi ler den, ‘ge le cek 
en di şe si’ kor ku su nu alır. Onun ye ri ne cö mert li ği ve yar dımse-
ver li li ği ve rir.

Böy le lik le Al lah dost la rı na dün ya ma lı fark lı bir bo yut ka-
za nır;

– Bi rik tir dik çe aza lan,

– Ver dik çe ço ğa lan.

Dün ya ya kar şı böy le bir ba kış açı sı ya ka la yan bir in san 
ecir av cı sı ola ca ğı için çev re si ne kar şı ol duk ça yar dım se ver 
olur... Da ha da ile ri ye gi de rek Re su lul lah’ın (s.a.v.) şu ha di sin-
de ki bah set ti ği ec re de ta lip olur lar:

Hz. Ebu Hu rey re (r.a.) an la tı yor:

“Re su lul lah (s.a.v.) bu yur du lar ki:

– Siz den ön ce ya şa yan lar dan bir tüc car var dı. Hal ka borç 
ve rir di. Borç lu la rı ara sın da fa kir gö rür se hiz met çi le ri ne:

‘Onun bor cun dan vaz ge çi ve rin, böy le ce Al lah’ın da bi zim 
gü nah la rımız dan vaz ge çe ce ği ni uma rız” der di. Al lah da onun 
gü nah la rın dan vaz geç ti. (Bu ha ri, Sulh 10; Müs lim, Mü sa kat 
19, (1557). Ne sei, Bü yü 104, (7,318).

6. İn san lar dan Sev gi ve Say gı Gö rür ler

Ken di si ne küs me yen her in san, çev re si ta ra fın dan se vil-
mek ve say gı du yul mak is ter. Bu, in sa nın do ğa sın da var olan 
fıt ri bir is tek tir.

Fıt ra tın bu se si ne ku lak ver mek is te yen ler men fa at le ri ica-
bı ya ya la ka lık ya pa rak in san la rın sev gi si ni is ter ler ya da amel-
le ri ne ri ya mik ro bu bu laş tı rır lar.
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Al lah-u Te ala ken di si ne dost ol mak is te yen le ri böy le bir 
sı kın tı dan kur ta ra rak di ğer in san la rın kal bi ne il ham edip (dost 
seç tik le ri ne) sev gi bes le me le ri ni sağ lar:

‘İman edip de iyi dav ra nış lar da bu lu nan la ra ge lin ce, on lar 
için çok mer ha met li olan Al lah, (gö nül ler de) bir sev gi ya ra ta
cak tır.’

Bir Allah dostu Resulullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek:

– Ey Allah’ın Resulü! Bana bir amel söyle ki - göster ki 
yaptığım zaman Allah da beni sevsin, insanlar da beni sev-
sinler.

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

‘Dünyada zahid ol; Allah seni sever ve insanların elinde-
kilerine göz dikme, insanlar da seni sever.’ (İbn-Mace: Cilt 2 s. 
1374 h.no: 1402. Sahiha: 944, Elbani sahihtir demiştir.)

Sub ha nal lah!

– Al lah’ı sev; İn san lar se ni sev sin,

– Al lah’a de ğer ver; İn san lar sa na de ğer ver sin,

– Al lah’ın sev gi si ni ka zan mak için sa lih amel ler iş le;1 İn-
san lar se ni sev sin...

Ger çek ten de Al lah-u Te ala; dost la rı na iyi bir prim va ad 
edi yor;

‘Ba na dost ol, in san lar se ni sev sin...’

7. Za man la rı Be re ket le nir

Al lah-u Te ala her in sa na gün lük, 24 sa at lik bir kre di kar tı 
ve rir. Kre di kar tı nın kul la nım alan la rın da hiç bir zor la ma yap-
maz. İs te yen is te di ği yer de ve is te di ği şe kil de kre di le ri ni tü ke-
te bi lir...

Bu kar tı is ter pik nik te kul lan, is ter Tv iz le ye rek, is ter se ya-
hat te, is ter eğ len ce de, is ter nef si ni sa kin leş tir mek için ne ge re-
ki yor sa o yer de kul lan...
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Her yer de kul la na bi li nen bu kar tın il ginç bir özel li ği var-
dır... Yan lış kul la nıl dı ğın da ya da ge rek siz har ca ma lar ya pıl dı-
ğın da öte ki ta raf ta prob lem çı ka rır...

Kre di kar tı sa hi bi ne bir an ön ce ka vuş mak is te yen ler kar-
tın ar ka sın da ki şu uya rı yı dik kat le okur lar;

‘... her kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, iyi iş2 yap sın...’ 
(Kehf/110)

Al lah’a dost olan lar, za man la rı nı en iyi şe kil de de ğer len di-
rip Rab le ri nin rı za sı nı ka zan mak is te ye cek ler dir... Bu nun için 
de;

‘... boş söz ler le kar şı laş tık la rın da va kar ile (ora dan) ge çip 
gi der ler.’ (Fur kan/72)

Da ha çok sa lih amel iş le me le ri için uy ku la rın dan ve nef si 
ar zu la rın dan fe da kar lık ya pa rak za man la rı nı be re ket len di rir-
ler... Çün kü Al lah dost la rı için;

‘Ne ka dar çok za man; o ka dar çok so ru çöz mek’ de mek-
tir.

8. Kanaatkâr Olurlar

Allah ile dostluğunu kuranlar sahip oldukları mülkü ya da 
günlük kazançlarını zenginlerin mal varlıklarıyla kıyas yapma-
yarak her halukârda kanaatkâr olurlar:

Bu bilinç onlara farklı anlayışlar da kazandırır:
– Sabrederler
– Şükrederler
– Sadece Allah’tan isteyecekleri için kimsenin eline bak-

mazlar.
– Hiç kimseye yük olmak istmezler.

Rabbin rızasını kazandıran bu tavır diğer insanların da 
sevgisini kazandırır... Biraz düşünüldüğünde Allah ile dost ol-
manın müthiş bir getirisi olduğu anlaşılır.
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Allah ile dostluğunu kuramayanlar ise pek de kanaatkâr 
olamazlar. Mal varlıklarını sürekli zenginlerin mal varlıklarıyla 
kıyas yaparlar... Ve her halukârda kendilerini fakir hisseder-
ler... Böylelikle bir taraftan isyan ederken diğer taraftan zengin 
olmanın yollarını ararlar... Haliyle de vakitlerin büyük bir bö-
lümünü dünyaya adamış olurlar..

9. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaşırlar.

Allah’u Teala yarattığı her insanın fıtratına iyilik ve kötülü-
ğe giden yolları programlamıştır:

‘..., nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kö
tülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden 
arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan 
etmiştir. (Şems/8-10)



Al lah’a dost ol mak is te me yen le re ya da Al lah’a dost ol-
ma yı dü şü ne meyen le re; is ter is te mez kö tü lük ler gü zel gö zü-
ke cek tir.

Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul la nan lar Al lah’ın sev me di ği 
amel ler den nef ret ede cek le rin den kö tü lük ler den uzak la şır lar.3

Böy le lik le ha yat la rı nın her kar esin de doğ ru luk ve yar dım-
se ver lik gö rü lür.

10. Ko nuk la rı na Sı nır sız İk ram Edi len Beldelerde 
Ebe di Bir Ha yat Ya şar lar

Ya ni cen ne te gi rer ler... Al lah ile ku ru la cak dost lu ğun ge ti-
ri si nin son nok ta sı da di ye bi li riz bu na...

Has ta lı ğın ol ma dı ğı, ala cak-ve re ce ğin ol ma dı ğı, bu nal tı cı 
sı ca ğın ve don du ru cu so ğu ğun ol ma dı ğı, üzün tü, ke der, kin, 
adam ka yır ma, ada let siz li ğin ol ma dı ğı, ta ma men zev kin ve 
se fa nın hü küm sür dü ğü bel de le re ko nuk ol mak! ?

Böy le si ne bü yük ve em sal siz bir ödü le sa hip ol mak an cak 
ve an cak ona dost ol mak la müm kün dür...

İş te Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar ha yat la rı nı Al lah’ın 
rı za sı + cen ne te en deks le dik le ri için cen net te de re ce le ri nin 
art ma sı için olan ca gü cü nü har car lar... Ve so nun da şu se si 
işi tir ler;

‘... iş te si ze cen net; yap mış ol du ğu nuz iyi amel le re kar şı lık 
ona va ris kı lın dı nız...’ (A’raf/43)

O Bel de le re Bir Göz Ata lım;

‘Al lah’ta on la rı bu yüz den o gü nün fe na lı ğın dan ko rur, 
on la rın yü zü ne par lak lık ve ne şe ve rir. Sa bır la rı nın kar şı lı ğı 
cen net ve ora da ki ipek ler dir. Ora da taht la ra yas la nır lar, ora da 
ya kı cı sı cak ve don du ru cu so ğuk gör mez ler. Mey ve ağaç la rı
nın göl ge le ri üzer le ri ne sark mış ve on la rın ko pa rıl ma sı ko lay
laş tı rıl mış tır.’ (İn san/11-14)

3  O günahı işlemeyecekleri anlamına gelmez tabi...



‘... on lar di ken siz se dir ağaç la rı, sal kım la rı sark mış muz 
ağaç la rı, uza mış göl ge al tın da, çağ la ya rak akan su ke nar la
rın da; bi tip tü ken me yen ve ya sak da edil me yen bol mey ve ler 
ara sın da dır.’ (Va kıa / 27-33).

‘Şüp he siz mut ta ki ler (ise) gü ve ni lir bir ma kam da dır. Bah
çe ler de ve çeş me baş la rın da, in ce ipek ten ve par lak at las tan 
(el bi se ler) gi ye rek kar şı lık lı otu rur lar. Böy le ol du ğu gi bi (ay rı
ca) on la rı, iri göz lü hu ri ler le de ev len dir mi şiz dir. Gü ven için de 
(can la rı nın çek ti ği) her mey ve yi is ter ler. Ora da ilk ölüm den 
baş ka ölüm tat maz lar. (Sü rek li ya şar lar) ve Al lah on la rı ce
hen nem aza bın dan ko ru muş tur.’ (Du han / 51-56).

‘Rah ma nın kul la rı na va det ti ği cen ne te, Adn cen net le ri ne 
gi re cek ler dir. Şüp he siz Onun sö zü ye ri ni bu la cak tır. Ora da 
boş söz de ğil, sa de ce esen lik ve ren söz ler işi tir ler. Ora da rı zık
la rı nı sa bah ak şam ha zır bu lur lar. Kul la rı mız dan Al lah’a kar şı 
gel mek ten sa kı nan la rı mi ras çı kı la ca ğı mız cen net iş te bu dur.’ 
(Mer yem / 61-63).







Üçün cü Bö lüm:

Al lah’a Dost Ola ma manın                                       
Zararları Ne ler dir?





ALLAH’A DOST OLAMAMANIN                              
ZARARLARI

Al lah ile dost ol ma nın ge ti ri le ri bun lar la sı nır lı de ğil şüp-
he siz. Sa de ce önem li gör dü ğü müz ko nu la ra de ğin dik...

Al lah’a dost ol ma nın ge ti ri si ni öğ ren mek dost luk yo lun da 
önem li bir adım; an cak bu işin bir de ‘dost ola ma ma nın gö tü-
rü sü’ ger çe ği var...

Bir şe yin el de edi le me me si nin ne ye mal ola ca ğı nı bil mek 
o şe yin öne mi ni di le ge ti rir.

Bu ra dan ha re ket le Al lah’a dost ola ma ma nın ne tür bir 
zararı ol du ğu nu bil mek Al lah’a dost ol ma nın önü nü aça bi lir 
diyebiliriz.

Ye ni bir dos ya aça rak mad de ler ha lin de ko nu mu zu ay-
dın lat ma ya ça lı şa lım:







Gİ RİŞ

Ka zan cı bü yük olan ya tı rım dan mah rum kal ma nın zararı 
da ay nı de re ce de bü yük ol ma lı...

Dost lu ğu nu ka za nan la ra bu dün ya da ve öte ki alem de 
hu zur ve mut lu luk va ad eden Al lah-u Te ala, ken di si nin dost-
lu ğu na ih ti yaç his set me yen le re de ba zı va ad ler de bu lu nur... 
Özel lik le de seç miş ol du ğu yo lun di ken le rin den ve ne le re mal 
ola ca ğın dan uzun uzun bah se der:

‘Al lah’ın dı şın da baş ka ve li ler edi nen le rin ör ne ği ken di ne 
ev edi nen örüm cek ör ne ği ne ben zer. Ger çek şu ki, ev le rin en 
da ya nık sız ola nı örüm cek evi dir; bir bil se ler di!’ (An ke but/41)

Dost luk ya tı rı mı nı Al lah dı şın da kul la nan la rın mi sa li 
örüm cek yu va sı sağ lam lı ğın da... Ya ni ufak bir üf le mey le bo-
zu lan bir dost luk...

Bu sa tır la rı ya zar ken ken di si ne dost ol mak is te di ğim Ya ra-
tı cı mın şu ör nek len dir me si gel di ak lı ma;

“On lar ge mi ye bin dik le ri za man, di ni yal nız ca O’na ‘ha
lis kı lan gö nül den bağ lı lar’ ola rak Al lah’a yal va rıp ya ka rır lar. 
Ama on la rı ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca, he men şirk ko şar lar.” 
(An ke but/65)

Dost luk kav ra mı nın da ha iyi an la şıl ma sı için ken di mi zi 
bir an lık, bah se di len ge mi de his se de lim. Ka ra dan yüz ler ce mil 
uzak lık ta de ni zin tam or ta sın da bir nok ta gi bi olan ge mi de...
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Ani den gök ka ra rı yor, de niz; dur gun lu ğu nu de va sa dal-
ga la ra bı ra kı yor... Ve müt hiş bir fır tı na he men ar ka sın da fıt ri 
bir kor ku;

– N’olu yo ruz?!

Ce vap çok açık;

– ‘Dost luk’ der sin den im ti han olu yor su nuz...

Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul la nan lar kı sa sü ren fıt ri bir 
pa nik ten son ra te vek kül eder ler... Bi lir ler ki de ni zin sa hi bi de 
O, dal ga la rın sa hi bi de O, ge mi nin sa hi bi de O... Ya rat tık la rı-
nın her tür lü ta sarruf yet ki si nin sa hi bi de O...

Yi ne bi lir ler ki Al lah’tan baş ka hiç bir dost ken di le ri ni o 
gir dap tan kur ta ra maz...

Ge mi ye bin me den ön ce ki dua ve te vek kü lün ay nı sı nı ge-
mi de de ser gi ler ler, inin ce de ser gi ler ler... Sa de ce, baş la rı sı kı-
şın ca Rab le ri ne mü ra ca at et mez ler...

Çün kü on lar çok iyi bi lir ler ki ger çek dost iyi za man da da 
ha tır la yan ve ha tır la nan dır...

Dost lu ğu nu şey tan ve dost la rı na ya tı rım ya pan lar da Al-
lah’a yal va rır lar... Hem de ne yal va rış! El le ri ni açıp Al lah’a 
yal var ma la rıy la far kın da ol ma dan bir ger çe ği hay kı rır lar... 
San ki on lar şöy le der ler;

– Al lah’ım! Ge mi nin sal lan ma sıy la örüm cek yu va sı mi sa li 
sen dı şın da dost seç ti ği miz in san lar biz le ri ne gö rür, ne yal var-
ma la rı mı za ku lak ve rir ne de biz le ri bu sı kın tı dan kur ta rır!

– Al lah’ım! Sen biz le ri gö ren ve işi ten sin!

– Al lah’ım! Dur gun de ni zi ha re ke te ge çir me ye gü cü ye ten 
ve tek rar sa kin leş tir me ye ka dir olan bir tek sen sin!

Yal var ma lar, ka ra gö rü nün ce ye ka dar de vam eder.
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1. Al lah’ı Dost Seç me yen le rin Du ala rı Yan lış            
Ad re se Gi der. 

Ya ra tı lı şı ge re ği her nok ta da Al lah’a muh taç ya ra tı lan in-
sa noğ lu -im ti han için- sı kın tı ve mu si bet ler le de ne nir... Sı kın tı-
la ra ve el açıp yal var ma la ra ce vap ve re bi len tek mer ci; kul la-
rı nın ter cih le ri ne ba kar...

Ki mi el ler, dua gü zer ga hın dan sap ma dan Rab le riy le ile-
ti şim ku rar ken ki mi el ler de de va yı baş ka ad res ler de arar lar... 
İş te bu ra da dost se çi mi nin getirisi ve götürüsüne rast la nır:

‘El açıp yal var ma ya la yık olan an cak O’dur. O’nun dı şın da 
el açıp dua et tik le ri on la rın is tek le ri ni hiç bir şey le kar şı la ya
maz lar. On lar an cak ağ zı na gel sin di ye su ya doğ ru iki avu cu
nu açan kim se gi bi dir. Hal bu ki (su ya ağ zı na gö tür me dik çe) su 
onun ağ zı na gi re cek de ğil dir. Ka fir le rin du ası he de fi ni şa şır
mış tır.’ (Rad/14)

2. Al lah’a Dost Ol ma yan lar Ce ha let ten                  
Kur tu la maz lar. 

Ta ri hin han gi dö ne mi ne ba kar sa nız ba kın, vah ye ku lak 
ver me yen le rin fer di ve sos yal ya şan tı la rın da bir bir le rin den il-
ginç ce ha let le re rast lar sı nız...

Bir in san dü şü nün; ko nu şa ma yan, dü şü ne me yen ve sa-
man yi yen bir hay va na, ya ni ine ğe ta pı yor!

Bir in san dü şü nün; yi ne bir in san eliy le ya pı lan cam dan 
ya pı lan -na zar bon cu ğu- bir bon cu ğun na za rı def ede ce ği ne 
ina nı yor.4

Yi ne bir in san dü şü nün5; aşa ğı lık komp lek sin den ci ğer pa-
re si kız ço cu ğu nu di ri di ri gö me bi li yor... Ya da aç lık kor ku suy-
la ço cuk la rı nı öl dü re bi li yor...

4 Bu gücü camda nasıl görüyorlar hâlâ anlayabilmiş değilim...
5 'Bir insan düşünün' değilde, 'insana benzeyen bir canlı düşünün' ifad -

si daha doğru olurdu...
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As lın da vah yi ih ti yaç his set me yen akıl, ce ha let için de yüz-
mek zo run da... Çün kü;

‘Al lah, ina nan la rın dos tu dur, on la rı ka ran lık lar dan ay dın
lı ğa çı ka rır. İn kar eden le re ge lin ce, on la rın dost la rı da ta ğut tur, 
on la rı ay dın lık tan alıp ka ran lı ğa! gö tü rür...’ (Ba ka ra/257)

Hem de kap ka ran lı ğa!

Al lah’ın söz le ri ne ku lak ver me ye cek ka dar ka ran lı ğa! Al-
lah’ın var olan hü küm le ri ni tak ma yıp unut kan6 olan akıl la hü-
küm ko ya cak ka dar ka ran lı ğa!!

Sün ne tul lah, dün ya nın her ye rin de ve ça ğın her sa ni ye-
sin de hiç ak sa ma dan iş ler;

Al lah; ken di si ni dost seç me yen le ri ka ran lı ğın or ta sın da 
yalnız bı ra kır... Ve hiç bir güç (ken di si dı şın da) on la rı ora da 
ay dın lı ğa çı ka ra maz...

Çün kü;

‘... Si zin için Al lah’tan baş ka ne bir dost ne de bir yar dım cı 
var dır.’ (Tev be/116)

3. Al lah’a Dost Ol ma yan lar da Rı zık En di şe si            
Gö rü lür.

Al lah’a dost olan lar da ha ken di le ri doğ ma dan ön ce dün-
ya daki yi ye cek ve içe cek mik tar la rı nın ön ce den ya zıl dı ğı na 
iman et tik le ri için rı zık en di şe si ya şa maz lar... Bi lir ler ki,

“Yer yü zün de yü rü yen her can lı nın rız kı, yal nız ca Al lah’ın 
üze ri ne dir...” (Hud/6)

İm ti han la rı ge re ği ge len rı zık ta bir azal ma ya da art ma ol-
du ğun da, akıl la rı nı suç la yıp öv mez ler... Bi lir ler ki o an ge len 
so ru nun ce va bı üç se çe nek li dir:

6 İnsanoğlunun cehaleti yazdıklarımızla sınırlı değil. Cehalet öyle bir 
mikroptur ki bir bulaştı mı kişinin onurunu, namusunu, kişiliğini ve 
değer yargılarını yerinden oynatıp felç yapar...
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– Sa bır

– Şü kür

– Ve is yan...

On lar ilk iki yi işa ret ler ler...

Al lah’a dost ol ma yan lar rı zık ve ren mer ci nin -her ne ka-
dar da rız kı ve ren Al lah ol du ğu nu söy le se ler de- akıl la rı, dev-
let le ri ya da pat ron la rı ol du ğu na ina nır lar...

Böy le lik le rı zık ko nu sun da şirk vi rü sü ne müp te la ol muş 
olur lar...

En ufak bir sı kın tı da, ‘aç ka lı rım’ kor ku su ira de le ri nin 
önü ne ge çer ve çor ba da ki ka şık sa yı sı nı azalt mak için ço cuk-
la rı nı öl dü rür ler... Böy le lik le rı zık la rı nın azal ma ya ca ğı na inan-
mış olur lar... Oy sa ki;

‘Yer yü zün de yü rü yen her can lı nın rız kı, yal nız ca Al lah’a 
ait tir...’ (Hud/6)

Dün kü ca hi liy ye aç ka lı rım di ye ço cuk la rı nı öl dü rür ken, 
bu gün kü ca hi liy ye ba ka mam kor ku suy la bir ya da iki ta ney le 
ye tin mek du ru mun da ka lı yor...

Dost lu ğu nu ‘ER REZ ZAK’tan ya na kul la nan lar;

‘... (Al lah rı za sı için) har ca yan kim se le re bü yük mü kâ fat 
var dır.’ (Ha did/7)

ila hi pi ri min den yo la çı ka rak;

‘... mal la rı nı ge ce, gün düz, giz li ve açık in fak eder ler.’ (Ba-
ka ra/274)

Hem de;

‘... bol luk ta ve dar lık ta Al lah için har car lar...’ (Ba ka-
ra/236)

‘Er-rez zak’a dost ol ma yan lar ge le cek le ri ni kur tar mak adı-
na mal üs tü ne mal yı ğar lar... Ha liy le de aza lır kor ku suy la cim-
ri le şir ler... 
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Ba ka lım en bü yük dost cim ri ze de ler için ne di yor;

‘Al lah’ın ke re min den ken di le ri ne ver dik le ri ni (in fak ta) 
cim ri lik gös te ren ler, san ma sın lar ki o, ken di le ri için ha yır lı dır; 
ter si ne bu on lar için pek fe na dır. Cim ri lik et tik le ri şey de kı
ya met gü nün de bo yun la rı na do la na cak tır. Gök le rin ve ye rin 
mi ra sı Al lah’ın dır. Al lah bü tün yap tık la rı nız dan ha ber dar dır.’ 
(Al-i İm ran/180)

4. Al lah’ı Dost Seç me yen le rin Yap mış Ol duk la rı 
Ha yır lar Bo şa Gi der:

İn san la rı ya ra ta rak ken di si ne -her ko nu da- ita at edil me si-
ni is te yen bü yük Ya ra tı cı, in san la rın fıt ra tı na ba zı şey ler prog-
ram la mış tır:

Dün ya nın her ye rin de -ih ti yaç sa hi bi ne kar şı- yar dım et-
mek is te yen in san la ra rast la mak müm kün...

Ki mi in san var dır fıt ra tın dev re ye gir me siy le pa muk el le ri-
ni ce bi ne gö tü rür ken, ki mi de; fıt rat + se vap man tı ğıy la ha yır 
iş le me ye ça lı şır...

Sa de ce fıt ra tın dev re ye gir me si ‘ri ya’ya ge be dir... Ya pı lan 
ha yır lar da da ha çok gös te riş ve adı nın anıl ma sı var dır...

– Ca mi yap tı rır lar; adı ko nur.

– Okul yap tı rır lar; adı ko nur.

– Çeş me yap tı rır lar; adı ko nur.

Akıl la rı sı ra ba zen;

– Na ma zı mız yok ama; yap mış ol du ğu muz ha yır la rı han gi 
müs lü man lar ya pı yor!’
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Ya da

– Yap tık la rı mız iba det de ğil mi? di ye rek vic dan la rı nı ra hat-
lat ma ya ça lı şır lar...

Oy sa ki bir ame lin Al lah ka tın da ka bul edi le bil me si için

Kur’an ve Sünnet ‘kanunlara uy gun luk + İh las’ şar tı var-
dır...

Al lah ile dost luk kur ma yan lar -ku ra ma yan lar ömür le ri nin 
son la rı na doğ ru bi rik tir miş ol duk la rı mal la rın ta ma mı na ya kı-
nı nı ha yır(!) ku rum la rı na hi be eder ler...7

Yap mış ol duk la rı hi be, Al lah ka tın da şöy le kar şı la nır:

“On la rın har ca ma la rı nın ka bul edil me si ni en gel le yen, On
la rın Al lah ve Ra su lü nü in kar et me le ri, na ma za an cak üşe ne
rek gel me le ri ve is te me ye rek har ca ma la rın dan baş ka bir  şey 
de ğil dir.” (Tev be/54)

‘Biz onların işlediği her ameli ele alıp saçılmış toz zerreleri 
yaparız.’

On lar, yap mış ol duk la rı ha yır(!) ame li ne kar şı lık -dün ya-
da- bir ‘pla ket’le ödül len di ri lir ken, Al lah ile dost lu ğu nu sağ-
lam te mel le re atan la rın ha yır amel le ri nin dün ya da ki kar şı lı ğı;

‘Siz hay ra ne har car sa nız, Al lah onun ye ri ne baş ka sı nı ve
rir...’ (Se be/39) iken,

Ahi ret te ki kar şı lı ğı ise;

“Al lah yo lun da mal la rı nı har ca yan la rın ör ne ği, ye di ba şak 
bi ti ren bir da ne gi bi dir ki, her ba şak ta yüz da ne dir.”

5. Al lah İle Dost lu ğu nu Ku ra ma yan lar                 
Nefs’le ri nin Dos tu Olur lar.

Yü ce Ya ra tı cı ya rat tı ğı her in sa na; kö tü lü ğü em re den nefs 
ile, iyi yi kö tü den ayırt ede bi le cek bir akıl ver miş tir.8

7 Öbür tarafa götüremeyeklerine yakınen iman ederler... Ah! bu imanları 
akidelerine de yansısaydı!... Vallahi meleklerle musafaha ederlerdi...

8 İmtihana tabi tutulmayan 'aklı olmayanlar' müstesna.
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Va hiy le des tek le nen akıl; nef sin diz gin le ri ni el le rin-
de tu tar. Her kö tü lü ğü em re diş te, ger çek dos tu nun bir uya rı sı 
-na si ha ti ile sus tur ma ya ça lı şır... Ve ge nel de nef si ne kar şı ga lip 
ge lir...

Ay nı ba şa rı yı Al lah ile dost lu ğu nu ku ra ma yan lar da gö re-
mez si niz... On lar için, nefs ne di yor sa o!

Ba ka lım Al lah-u Te ala nefs’i na sıl ta nım lı yor:

“... Nef si mi te mi ze çı kar mı yo rum. Çün kü nefs aşı rı  şe kil
de kö tü lü ğü em re der; Rab bim acı yıp ko ru muş baş ka...” (Yu-
suf/53)

Hz. Yu suf’un ağ zın dan çı kan cüm le ler;

“... Nefs aşı rı şe kil de kö tü lü ğü em re der...”

He le de ila hi yar dım yok sa! O nefs ki şi yi ce hen ne me ka-
dar sü rük ler... Çün kü nef sin di ni yok tur... Çün kü nefs ki şi nin 
hay van lar gi bi -hat ta da ha da aşa ğı lık bir şe kil de ya şa ma sı nı 
is ter... Çün kü nef sin işi bu...

Kö tü lü ğü em re den nef sin mu ha ta bı pey gam ber bi le ol-
sa,9 -dost luk eli uza tıl ma dı ğın da- ba şa rı lı ol ma sı için hiç bir se-
bep yok...

Bir Pey gam be rin nef si ile mü ca de le si Kur’an’da şöy le di le 
ge li yor:

‘Evin de bu lun du ğu ka dın, onun nef sin den mu rat al mak 
is te di, ka pı la rı iyi ce ka pat tı ve “Hay di gel.” de di. O da “Ha şa, 
Al lah’a sı ğı nı rım! Zi ra ko ca nız be nim ve li ni me tim dir, ba na gü-
zel dav ran dı. Ger çek şu ki, za lim ler if lah ol maz!” de di.’

‘An dol sun ki, ka dın O’na mey let ti. Eğer Rab bi nin işa ret ve 
ika zı nı gör me sey di o da ka dı na mey let miş ti. İş te böy le ce biz, 
kö tü lük ve fuh şu on dan uzak laş tır mak için (de li li mi zi gös ter
dik) Şüp he siz O ih las lı kul la rı mız dan dı. (Yu suf/23-24)

9 Peygamberler Allah'ın Kontrolünde oldukları için günah işlemezler.
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Ken di ni zi bir an lık Hz. Yu suf ye ri ne ko yun...10  Ay nı oda-
da... Al lah’tan baş ka gö ren yok... Töv be ka pı sı ar dı na ka dar 
açık... İn san la ra ör nek ol ma ya ça lı şan bir uya rı cı sı nız...

Çok çok dik kat li ol ma nız ge rek me si ne rağ men o ba ya na 
mey le di yor su nuz...

Nef si niz bir - sı fır öne ge çe cek ken ila hi bir uya rıy la ken di-
ni ze ge li yor su nuz... Da ha doğ ru su;

‘... Ken di he ve si ne uyan dan da ha sa pık kim ola bi lir!..’11

aye ti ne mu ha tap ola cak ken, dost luk ya tı rı mı nı ila hi güç-
ten ya na kul lan dı ğı nız için O si zi nef si niz le baş ba şa bı rak mı-
yor ve 

‘... Al lah’tan bir uya rı cı ol mak sı zın...’12 la des tek li yor.

Hü la sa; Al lah ile ile ti şim ha lin de ol ma yan her ira de, nef-
sin se si ne ku lak ve rir. Ki şi nin, ken di nef si ile dost lu ğu Onu 
ilah laş tır ma ya ka dar var dı rır...

‘He va ve he ve si ni tan rı edi nen ve Al lah’ın (ken di ka tın da
ki) bir bil gi ye gö re sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği, 
gö zü nün üs tü ne de per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Şim di 
onu Al lah’tan baş ka kim doğ ru yo la eriş ti re bi lir? Hâ lâ ib ret 
al ma ya cak mı sı nız?’ (Ca si ye/23)

Aman Al lah’ım! Al lah’ı ken di le ri ne dost se çe me yen ler 
-seç me yen ler ne ka dar da za rar da lar!.. Hak ka kar şı ku la ğın 
sa ğır, ger çek le re kar şı gö zün kör ve ina nı şa kar şı kal bin mü-
hür lü!

6. Al lah İle Dost lu ğu nu Ku ra ma yan lar ‘Hu zur’suz 
Olur lar.

Al lah ile dost lu ğu nu ku ran lar ken di le ri ne isa bet eden her 
tür lü mu si be te sab re der ler... Bi lir ler ki ya pa cak la rı sab rın kar-
şı lı ğın da Al lah ile be ra ber ol mak var;

10 Erkek okuyucular için tabi...
11 Kasas, 50
12 Kasas, 50
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‘... Çün kü Al lah mu hak kak sab re den ler le be ra ber dir.’ (Ba-
ka ra/153)

Yi ne bi lir ler ki;

‘... Al lah sab re den le ri se ver.’ (Al-i İm ran/146)

Ve yi ne bi lir ler ki;

‘... Yal nız sab re den le re, mü ka fât la rı he sap sız öde ne cek tir.’ 
(Zü mer/10)

Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul lan ma yan lar, ne fis le ri ne 
(Can’a) isa bet eden mu si bet le re kar şı ay nı sab rı gös te re mez-
ler... Sa bır ye ri ne is yan se çe ne ği ni tuş lar lar... Dün ya yı cen-
net gör dük le ri için o zevk ten mah rum kal mak sı kar ruh la rı nı... 
Hu zur suz olur lar... Dün ya la rı ka ra rır... Çün kü; Al lah, sa de ce 
ken di dost la rı nın kal bi ne hu zur ve gü ven ver di;

‘... Al lah, o (mü’min)le rin kalp le rin den ge çe ni bil di ği için 
on la rın üze ri ne hu zur ve gü ven in dir di...’ (Fe tih/18)

Hu zur ve gü ve nin va ad et me di ği tüm dost luk lar ‘su ni’dir... 
Ve men fa at le rin bit ti ği ye re ka dar dır...

7. Al lah İle Dost lu ğu nu Ku ra ma yan lar İn san la rın 
En İyi Şe kil de Na sıl Mut lu Ya şa ya cak la rı nı Bi le
mez ler.... Ken di le ri de Mut lu Ola maz lar.

İn san lar top lum için de mut lu ya şa ya bil me k için ba zı ka-
nun la ra ih ti yaç his se der ler... Çün kü in sa nın ol du ğu yer de ade-
let siz lik le rin, hak sız lık la rın, tar tış ma la rın ol ma sı ka çı nıl maz dır... 
Ha liy le ta ma men ken di fıt rat la rı na uyum lu ve ade le tin ön pla-
na çık tı ğı bir yö ne tim al tın da yö ne til mek is ter ler...

Kur’an ve ha dis le rin gir miş ol du ğu top rak lar da iki tür yö-
ne tim şek liy le kar şı la şır lar;

– İla hi ve

– Be şe ri yö ne tim
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Ya ni; in san la rın en iyi şe kil de na sıl ya şa ya bi le ce ği ni sa de-
ce Al lah bi lir. Ya da:

İn san la rın en iyi şe kil de na sıl ya şa ya cak la rı nı pis bir sı vı-
dan ya ra tı lan in san bi lir...

Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul la nan lar in san la rın fıt ra tı nı 
en iyi bi le nin ka nun la rı na uy mak is ter ler... Çün kü bi lir ler ki 
o ka nun lar da adam ka yır mak yok, hak sız lık yok, yol suz luk 
yok...13 Yi ne bi lir ler ki o ka nun la ra uyul du ğun da bu ta raf ta 
mut lu olu nur ken di ğer ta raf ta ucu cen ne te ka dar gi der...

8. Me lek le rin Dost lu ğun dan Mah rum Ka lır lar..

Gü nah iş le me ye mey yal ya ra tı lan in sa noğ lu ara sı ra şey-
ta nın ves ve se le ri ne ku lak ve re rek gü nah iş ler... Bu mü kem mel 
di nin sa hi bi de kul la rı na acır ve töv be ka pı sı nı ge ce-gün düz 
açık tu tar.

Dost lu ğu nu ken din den ya na kul la nan lar, iş le dik le ri gü-
nah la rın he men aka bin de töv be ede rek;

“Al lah’ın ka bul ede ce ği töv be, an cak bil me den kö tü lük 
edip  de son ra tez el de eden le rin töv be si dir; iş te Al lah bun la
rın tev be si ni ka bul eder...” (Ni sa/17)

Rab le ri nin sev gi si ni ka za nır lar:

‘... Şu nu iyi bi lin ki, Al lah tev be eden le ri de se ver...’ (Ba-
ka ra/222)

Al lah’ın sev gi si ni ka za nan her kul töv be için el le ri ni aç tı-
ğın da, bel ki de mil yar lar ca nur dan el ler onun için Rab le rin-
den ba ğış lan ma di le ye rek du ala rı na eş lik eder ler;

“Ar şı yük le nen ve bir de onun çev re sin de bu lu nan lar (me-
lek ler), Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler, O’na iman eder ler. 
Mü’min le rin de ba ğış lan ma sı nı is ter ler: Ey Rab bi miz! Se nin 

13 3/108, 21/112
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rah met ve il min her şe yi ku şat mış tır. O hal de töv be eden ve 
se nin yo lu na gi den le ri ba ğış la, on la rı ce hen nem aza bın dan 
ko ru! (der ler)” (Mü’min/17)

Dü şün se ni ze bir! Gü nah iş le yen siz si niz, ba ğış lan ma nız 
için Rab le ri ne yal va ran lar; me lek ler... Ve böy le bir di ya lok’ tan 
ha ber siz ya şa yıp gü nah iş le yen siz si niz, mil yar lar ca ağız dan 
ba ğış lan ma nı zı is te yenler me lek ler!..

Bu nu izah ede cek hiç bir akıl ta nı mı yo rum! Ol sa ol sa Rab-
bi mi zin ken di dos tu na özel bir rah me ti!..

Bir an lık iş le di ği niz gü nah tan son ra ba ğış lan mak için iki 
el le ri ni zi gö ğe doğ ru aç tı ğı nı zı ve ay nı an da gök yü zün de mil-
yar lar ca me le ğin;

“Rab bi miz! On la rı da, on la rın ata la rın dan, zev ce le rin den, 
ne sil le rin den iyi olan la rı da ken di le ri ne va ad et ti ğin Adn cen
net le ri ne koy...”

‘Bir de on la rı, her tür lü kö tü lük ler den ko ru. O gün sen 
ki mi kö tü lük ler den ko rur san onu rah me ti ne maz har et miş 
olur sun. Bu en bü yük kur tu luş tur.’ (Mü’min/8-9)

Bu na ina nın ki ba ba nız bi le adı nı za böy le bir duada bu-
lun maz!

İş te, Al lah ile dost ol mak is te yen ler ya pa ca ğı töv be ve du-
ala rı nın ar ka sı na mil yar lar ca me le ği de ala rak ba ğış lan ma ola-
sı lı ğı nı yük sel tir ler...

Pe ki, dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul lan ma yan lar?

9. İz ze ti Ya ka la ya maz lar... Ya ni Zil let                         
İçin de dir ler.

Za yıf ya ra tı lan in sa noğ lu güç lü nün ya nın da yer ala rak ge-
le ce ği ni te min al tı na al mak is ter... Ve kar şı sı na iki fark lı güç 
çı kar;

– Al lah ve dost la rı
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– Şey tan ve dost la rı

Gü cü, gö rünüşte - ba rut’ta - ara yan lar zil let dos ya sı na 
adı nı yaz dı ra rak iz zet li ol du ğu nu zan ne der ler... Oy sa ki;

“Mü’min le ri bı ra kıp  da ka fir le ri dost edi nen ler, on la rın ya
nın da iz zet (güç ve şe ref) mi arı yor lar? Bil sin ler ki bü tün iz zet 
yal nız ca Al lah’a ait tir.” (Ni sa/139)

10. Sı kın tı lı Bir Ha yat Ya şar lar.

Al lah’a dost ol ma yı ih ti yaç his set me yen ler her ne ka dar 
da şa şa lı bir ha yat ya şı yor lar mış gi bi gö rün se ler  de iç dün ya-
la rı hiç de öy le de ğil dir... Bir de fa dün ya yı çok sev dik le ri için 
bu bel de le ri ter ket mek ten çok kor kar lar...

Dün ya da do lu do lu ya şa ma la rı için çok ça lış mak zo run da 
ka lıp kay bet me me kor ku su ya şar lar... Ya şa dık la rı bu iç sı kın tı 
dö nem dö nem dı şa da yan sır. İf las, psi ko lo jik has ta lık lar, in-
ti har vs...;

Ba ka lım bü yük dost; aday dı şı olan lar için ne di yor;
‘Kim de be ni an mak tan yüz çe vi rir se şüp he siz onun sı

kın tı lı bir ha ya tı ola cak ve biz onu kı ya met gü nü kör ola rak 
haş re de ce ğiz.’ (Ta ha/124)

Dün ya da ki çek tik le ri sı kın tı nın uzan tı sı taa ce hen ne me 
ka dar gi de cek... Hem bu ra da, hem ora da...

11. Al lah Ta ra fın dan ‘Akıl sız lar’ Ola rak                  
Suç la nır lar.

Hiç bir can lı ya da can sı zın mad di ve ma ne vi yar dı mı na 
iba de ti ne ve dost lu ğu na hiç ama hiç ih ti ya cı ol ma yan Al lah-u 
Te ala, ken di si ne dost ol mak is te me yen le ri akıl sız ola rak ad-
lan dı rır;

‘(Hi da yet çağ rı sı na ku lak ver me yen) kâ fir le rin du ru mu, 
sa de ce ço ba nın ba ğı rıp ça ğır ma sı nı işi ten hay van la rın du ru
mu na ben zer. Çün kü on lar sa ğır lar, dil siz ler ve kör ler dir. Bu 
se bep le dü şü ne mez ler.’ (Ba ka ra/171)
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Bak mak ve gör mek fark lı şey ler dir... Al lah’a dost olan lar 
herhan gi can lı ya da can sı za bak tık la rı za man, Ya ra tı cı nın bü-
yük lü ğü nü gö rür ler... Dost ol ma yan lar ise ba kar, ba kar, ba kar-
lar... Sa de ce ba kar lar... Gör me le ri ne Al lah izin ver mez!

Çün kü Al lah-u Te ala ken di si ne dost edin me ih ti ya cı his-
set me yen ku lu nun gö zü ne per de, ku lak la rı na da tı pa tak tır-
mış tır... On lar gö re mez ler, işi temez ler de...

‘Al lah’ın iz ni ol ma dan hiç kim se ina na maz. O, akıl la rı nı 
kul lan ma yan la rı mur dar (in kar cı) kı lar.’ (Yu nus/100)

‘Al lah on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir. On
la rın göz le ri ne de bir çe şit per de ge ril miş tir ve on lar için (dün
ya ve ahi ret te) bü yük bir azap var dır.’ (Ba ka ra/7)

‘On lar sa ğır lar, dil siz ler ve kör ler dir. Bu se bep le on lar ge ri 
dö ne mez ler.’ (Ba ka ra/18)

12. Sa pık lık la Suç la nır lar.

Al lah’a dost ol ma yı ih ti yaç gör me mek de mek bir dam la 
sı vı dan ya ra tıl dı ğı nı unu tup, Al lah’ın di rek tif le ri doğ rul tu sun-
da ya şa ma yı dü şün me mek de mek tir...

Baş ka bir de yiş le Al lah’ın bun ca ik ramı na rağ men ge re-
ken te şek kü rü yap ma yı dü şün me mek de mek ol du ğu için Al-
lah ta ra fın dan hem nan kör ola rak hem de sa pık ola rak suç-
la nır lar;

‘Yok sa sen, on la rın ço ğu nun ger çek ten (söz) din le ye ce ği ni 
ya hut dü şü ne ce ği ni mi sa nı yor sun? Ha yır, on lar hay van lar gi
bi dir, hat ta on lar yol ca da ha da sa pık tır lar.’ (Fur kan/44)

‘... Al lah’tan bir yol gös te ri ci ol mak sı zın ken di he ve si ne 
uyan dan da ha sa pık kim ola bi lir! El bet te Al lah za lim kav mi 
doğ ru yo la ilet mez.’ (Ka sas/50)

‘Şüp he siz biz in sa na (doğ ru) yo lu gös ter dik. İs ter şük re di ci 
ol sun is ter nan kör.’ (İn san/3)
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Dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul la nan lar bak tık la rın da gö-
rür ler de miş tik. On lar ger çek ten de Rab le ri ta ra fın dan doğ ru 
yol gös te ri lin ce (Pey gam ber, da vet çi ve Kur’an) Rab le ri nin bu 
hi da ye ti ne kar şı şük re der ler...

Ba kıp da gör me yen ler ise her ko nu da ol du ğu gi bi nan-
kör lük suç la ma sı nı ta lep eder ler.

Bu say fa ya ka dar, dost lu ğu nu Al lah’tan ya na kul la nan-
la rın hem dün ya da hem de Ahi ret te mut lu ola ca ğı nı, dost lu-
ğu nu Al lah’tan ya na kul lan ma yan la rın ne ka dar da hu zur suz 
ya şa dık la rı nı ve yap mış ol duk la rı ‘ha yır!’la rın bo şa git ti ği ni ve 
dost la rı nın ahi ret te ken di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma ya ca ğı nı 
gör dük...

Al lah’a hamd ol sun ki biz le ri gaf let uy ku sun dan uyan dır-
dı... Yi ne ham dol sun ki ken di si ne dost ol ma mız için Pey gam-
be ri ve be ra be rin de ha yat kla vu  zu -dost luk mek tup la rı- gön-
der di.

13. Eti Ke mi ğin den Ay rılan ve Ko nuk la rı na Kanlı 
İrin İk ram Edi len Bel de le re Ko nuk Olur lar

Al lah ile dost lu ğun kurul ma ma sı nın en son zararları;

‘Ce hen nem’

Dost luk se çi min de hiç bir zor la ma yap ma yan Al la hû Te-
âlâ, ken di ni dost seç mek is te me yen le rin aki be ti nin ce hen nem 
ol du ğu nu ha tır la tır;

‘... ba na iba de ti bı ra kıp bü yük lük tas la yan lar aşa ğı la na rak 
ce hen ne me gi recek ler dir.’ (Mü’min/60)

Dostl ğu nu Al lah’tan ya na kul lan ma yan la rın ko nak la ya-
ca ğı me kan la ra şöy le bir göz ata lım ba ka lım on la rı na sıl bir 
or tam bek li yor:
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Al lah’a Dost Ol mak İs te me yen le rin                       
Ko nak la ya cak la rı Me kan lar:

‘Şüp he siz ki ayet le ri mi zi in kâr eden kâ fir le ri ya rın ate şe 
ata ca ğız. De ri le ri piş tik çe, aza bı duy sun lar di ye, ken di le ri ne 
de ğiş ti re cek baş ka de ri ler ve re ce ğiz...’ (Ni sa/56)

İş te o kâ fir olan lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir. Baş la rı
nın üs tün den kay nar su dö kü lür. Bu kay nar su ile ka rın la rın da 
olan şey ler ve de ri le ri eri ti lir. On lar için, bir de de mir den kam
çı lar var. Her ne za man ateş ten, onun ız dı ra bın dan çık mak is
ter lerse, yi ne içi ne dön dü rü lür ler ve on la ra: Hay di ta dın yan
gın aza bı nı de nir.” (Hacc/19-22)

‘Kay nar bir kay nak tan içi ri lir ler. On la ra (Hay van la rın bi le 
sa kı nıp yi ye me di ği) bir ne bat tan baş ka yi ye cek yok. O ne bes
ler ne aç lık tan kur ta rır.’ (Ğa şi ye/5-7)

Ya Rab bi! Sa na dost ol ma mak ne bü yük bir ka yıp!

Al lah ile dost ol ma nın faydasını ve zararını az çok an lat-
tık...

Asıl ko nu muz olan, “Al lah ile dost luk na sıl ku ru la bi lir?” 
so ru su na ce vap ara ma dan ön ce;

– ‘Al lah ile dost lu ğun önün de ki en gel ler ne ler dir?’, so ru-
su na ce vap bul ma mız la zım...

Al lah (c.c.) ile dost lu ğun önün de ki en gel le ri kal dı rır sak 
yo lu mu zu aç mış olu ruz... Ar tık gi riş ya pa bi li riz.





Dör dün cü Bö lüm:

Al lah İle Ku ru la cak Dost lu ğun                              
Önün de ki En gel ler





Gİ RİŞ

Al lah ile dost lu ğa gi den yol lar ol du ğu gi bi o yol lar üze rin-
de en gel ol ma ya ça lı şan nes ne ler  de var dır.

Al lah ile dost lu ğun sağ lan ma sı için, bir ta raf tan dost lu ğa 
gi den yol lar di ğer ta raf tan da dost lu ğa gi de cek yol lar da ki en-
gel ler araş tı rıl ma lı.

Böy le lik le ku ru la cak muh te mel bir dost lu ğun da önü nü 
aç mış olu ruz.

Şim di de mad de ler ha lin de Al lah ile ku ru la cak dost lu ğun 
önün de ki en gel le re şöy le bir ba ka lım;

1. Al lah’ı Ge re ği Gi bi Ta nı mama

Dün ya nın ne re sin de olur sa ol sun;

‘Ki şi ta nın dı ğı oran da se vi lir’

Bu Al lah için de böy le dir... Ken di si ni ta nı dı ğı mız oran da 
se ver ve tav si ye le ri ne ku lak ve ri riz...

Pe ki Al lah’ı na sıl ta nı ya ca ğız?

Sadece isim ve sı fat la rı nın ez ber len me siy le Al lah (c.c.) ta-
nın maz... 

Ka na atim ce Al lah’ın var lı ğı na iman et tik ten son ra Kur’an 
ve Sün net ışı ğın da isim ve sı fat la rı nı ken di nef si miz de ve ta bi-
at ta ki te cel li sin de gö rüp iyi bir te fek kür le ta nı nır.
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Ve böy le ce gü nün her sa atin de Al lah’ın gü cü nü, bü yük lü-
ğü nü, mer ha me ti ni ve di ğer sı fat la rı nı gö re rek ken di siy le sı cak 
bir dost luk kur muş ola bi li riz...

Ba na öy le ge li yor ki Al lah’ın; Et-Tev vab, Er-Rez zak, Es-
Se mi, El-Ba sar, El-Ğa niy, El-Kah har, ve El-Alim isim ve sı fat-
la rı ye te rin ce bilinmiyor...

Bir in san dü şü nün, Al lah’ın mer ha me ti nin bol ol du ğu na 
iman et miş, fa kat iyi bir Kah har ol du ğu nu unut muş... ha liy le 
Al lah’ın tav si ye le ri ne pek de ku lak ver me yip; 

‘Na sıl ol sa af fe der’ di ye cek ve Al lah’ı ek sik ta nı dı ğı için 
dost lu ğu za rar gö re cek...

Yi ne bir in san dü şü nün, Al lah’ın Et-Tev vab sı fa tı nı unut-
muş, yap mış ol du ğu gü nah lar ak lı na gel dik çe ümit siz li ğe dü-
şüp töv be ih ti ya cı his set me ye rek;

– ‘Bu ka dar gü nah tan son ra ben ol sam af fet mem, Al lah 
na sıl af fe de cek’ di yor...

Yi ne bir in san dü şü nün, Al lah’ın Er-Rez zak sı fa tı nı sa de-
ce gök ten yağ mur, yer den bit ki, seb ze ve mey ve ver me si ne 
bağ lı yor... Böy le bir bil gi ye sa hip olan her kes pat ro nu nu rı zık 
ve ri ci ola rak gö re cek...

So nuç ola rak di ye bi li riz ki Al lah’ın isim ve sı fat la rı nı ge re-
ği gi bi öğrenirsek dost lu ğu mu zun önü nü aç mış olu ruz...

Unut ma ya lım ki dos tu mu zu ta nı dı ğı mız ve sev di ği miz 
ora nın da fe da kar lık ta bu lu nu ruz...

2. Dün ya Sev gi si

Al lah-u Te ala, mal la im ti han (in fak-ze kat ve Al lah için 
dün ya ma lın dan vaz ge çi yor mu, geç mi yor mu?) için tüm in-
san la rın fıt ra tı na dün ya sev gi si ni prog ram la mış tır:

“Nef sa ni ar zu la ra, (özel lik le) ka dın la ra, oğul la ra, yı ğın yı
ğın bi rik ti ril miş al tın ve gü mü şe, sal ma at la ra, sağ mal hay van
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la ra ve ekin le re kar şı düş kün lük in san la ra çe ki ci kı lın dı. Bun lar 
dün ya ha ya tı nın ge çi ci men fa at le ri dir. Hal bu ki va rı la cak gü zel 
yer, Al lah’ın ka tın da dır.” (Ali İm ran/14)

“Dün ya ma lı sev gi si ni çin in san la ra se vim li kı lın dı?” so ru-
mu zun ce va bı nı Kehf/7’de bu lu yo ruz:

‘Biz in san la rın han gi si nin da ha gü zel amel ede ce ği ni de
ne ye lim di ye yer yü zün de ki her şe yi dün ya nın ken di ne mah
sus bir ziy net yap tık.’

‘Dün ya ma lı sev gi si na sıl olur da Al lah ile dost lu ğu mu za 
za rar ve rir?’ so ru su na geç me den ön ce, dün ya nın Al lah ka-
tın da ki de ğe ri ya da dün ya ma lı na ba kış açı mı zın ne ol ma sı 
ge rek ti ği ne ba ka lım...

Şu nu an lat mak is ti yo rum:

Ma dem dün ya sev gi si mik ro bu, dost lu ğu ze de li yor o 
za man bu mik ro bu iyi ta nı mak la zım ki pan ze hi ri ni bu la-
bilelim...

a. Dün ya nın Al lah Ka tın da ki De ğe ri

Al lah’ın en sev gi li ku lu nun bir ha di siy le baş la ya lım;

‘Dün ya, Al lah ka tın da siv ri si ne ğin ka na dı de ğe rin de ol-
say dı, ka fir le re  su ver mez di...’

Dün ya nın ta ma mı ken di si nin ol ma sı na rağ men Al lah-u 
Te ala dün ya yı sev mi yor ve sev me mi zi de is te mi yor... Çün-
kü dün ya ve için de ki le rin ta ma mı im ti han sa lo nu ve im ti han 
mal ze me le ri (so ru la rı)

“Biz; gök le ri, ye ri ve iki si nin ara sın da bu lu nan la rı, an cak 
hak üze re ve be lir li bir sü re için ya rat tık.” (Ah kaf/3)

“Han gi ni zin da ha iyi sa lih amel iş le di ği ni be lirt mek için 
ölü mü ve di ril me yi ya ra tan O’dur. O güç lü ve ba ğış la yan dır.” 
(Mülk/2)
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b. Al lah, Dün ya yı (dün ya ha ya tı nı) Na sıl                   
Ta nım lı yor?

Ye ni al dı ğı nız bir elekt ro nik ale tin ku tu sun da ga ran ti bel-
ge si ve kul la nım kıla vu z gö rür sü nüz... Al dı ğı nız ürü nün ka li te-
si ni (da ya nık lı lı ğı nı) ve en iyi ne şe kil de kul la nı la ca ğı nı o ürü-
nü imal eden ler da ha iyi bil dik le ri için kul lan ma kıla vu zu ile 
bir lik te sa tar lar...

İna nın sis tem ay nı!

Önü müz de ye şi li-ma vi siy le bir dün ya ve eş ya; ya nı mız da 
o eş ya nın kul la nım sü re si ni ve na sıl kul la nı la ca ğı nı gös te ren 
bir bel ge (Kur’an ve Ha dis ler).

Eş ya yı doğ ru kul lan mak, kıla vu zu doğ ru oku mak la oran-
tı lı ol du ğu için, eş ya sa hi bi ne so ru yo ruz;

– Al la hım! Bi ze dün ya ha ya tı nı ve eş ya yı ta nı tır mı sın?

Ce va bın gel me si uzun sür mez;

“Dün ya ha ya tı bir oyun ve eğ len ce den baş ka bir şey de ğil
dir. Mut ta ki olan lar için ahi ret yur du mu hak kak ki da ha ha yır
lı dır. Ha la akıl er di re mi yor mu su nuz?” (En’am /32)

“Bi lin ki dün ya ha ya tı an cak bir oyun, eğ len ce, bir süs, 
ara nız da bir övün me ve da ha çok mal ve ev lat sa hi bi ol ma 
is te ğin den iba ret tir. Tıp kı bir yağ mur gi bi dir ki, bi tir di ği zi ra
at çi le rin ho şu na gi der. Son ra ku rur da sen onun sap sa rı ol
du ğu nu gö rür sün; son ra da çer  çöp olur. Ahi ret te ise çe tin 
bir azap var dır. Yi ne ora da Al lah’ın mağ fi re ti ve rı za sı var dır. 
Dün ya ha ya tı al da tı cı bir ge çim lik ten baş ka bir şey de ğil dir”. 
(Ha did/20)

İna nın ki sev sek de sev me sek de dün ya nın Al lah ka tın-
da ki de ğe ri;

‘Çer çöp’
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c. Dün ya Ma lı nın Kul la nım Sü re si

Mül kün sa hi bi olan Al lah-u Te ala mül kün den di le di ği 
ku lu na di le di ği mik tar ve rir... Ver miş ol du ğu dün ya ma lı nın 
kul la nım sü re si ni de ken di si be lir ler... Bir in sa nın uzun yıl lar 
zen gin ya şa ma sı onun ze ki olu şun dan ya da ti ca ri ze kasın dan 
de ğil dir...

Zen gin lik vas fı nı kul la nım sü re si de ğiş ken dir... Kimi ömür 
bo yu zen gin ya şar ken ki mi on yıl, ki mi bir yıl, ki mi de bir 
ay...

Biz, ko nu muz ge re ği ömür bo yu zen gin ya şa yan bir in sa-
nı ele ala lım...

Kaç yıl zen gin ol sun?

– 150 yıl...

Son ra?

– Ölüm...14

Dün ya Ma lı Sev gi si Na sıl Olur da Al lah İle              
Dost lu ğu Ze de ler?

Al lah, dün ya ve için de ki le rin sev gi si tek bir mer kez de top-
la nır;

‘Kalp.’

14 Nice yazlığı olanlar toprak altında... Uzun yıllar biriktirilen dünya malı 
saniyede yerle bir olabiliyor.
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Sev gi le rin top lan dı ğı ikinci bir kalp ol ma dı ğı için bi ri-
nin sev gi ora nı art tı ğın da oto ma tik man di ğer le rin de azal ma 
olur...

Al lah sev gi si art tı ğın da, di ğer bi rim ler deki sev gi ler de azal-
ma, dün ya ve için de ki le rin sev gi si art tı ğın da da Al lah sev gi si 
aza la cak tır...

Asıl so ru mu za ge çe bi li riz;

Na sıl olur da dün ya sev gi si Al lah ile olan dost lu ğu mu za 
za rar ve re bi lir?

Şu bir ger çek ki dün ya yı se ven ki şi ma lı nın art ma sı ya da 
mev cut ma lı nın ko run ma sı için vak ti nin bü yük bir kıs mı nı ti-
ca re te, zih nin de de ‘Na sıl zen gin ola bi li rim?’ di ye dü şün ce le re 
yer ayı rır...

Han gi ta ra fa yak la şır san di ğe rin den uzak la şır sın.

Dün ya sev gi si nan kör lü ğe, cim ri li ğe ve Al lah yo lun da can 
ve mal la ci had et mek is te me me ye ge be dir.15

Dün ya yı se ven ki şi ra hat ya şa mak is te ye ce ğin den ma lı na, 
ev la dı na ve sos yal ya şamı na za rar gel me si ni is te me ye ce ğin-
den, so nun da sab rı ge ti ren amel ler den uzak du rur... Ya ni di-
ken siz yo lu ter cih eder.16

Bir de ba kar sın ki Töv be/24’ün mu ha ta bı ol muş lar. Oku-
yo ruz:

15 Dünyayı sevmeyelim derken, elimizde olanın tamamını verip dağa 
çekilelim demiyorum. Hedefimiz mal biriktirmek olmasın....

16 Cennet yolu dikenlerle dolu... Dikensiz tüm yollar Cehenneme çıkar.
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“Deki: Eğer ba ba la rı nız, oğul la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz, 
hı sım ak ra ba nız, ka zan dı ğı nız mal lar, ke sa da uğ ra ma sın dan 
kork tu ğu nuz ti ca ret, hoş lan dı ğı nız mes ken ler si ze Al lah’tan, 
Ra su lün den ve Al lah yo lun da ci had et mek ten da ha sev gi li ise, 
ar tık Al lah em ri ni ge ti rin ce ye ka dar bek le yin. Al lah fa sık lar 
top lu lu ğu nu hi da ye te er dir mez.”

Dün ya yı se ven insan ra hat ya şa mak is ter de miş tik... ba-
ka lım Dost olun ma ya ça lış tı ğı mız Al lah-u Te ala ra hat ya şa mak 
is te yen dost aday la rı na ne di yor;

“Mü’min ler den özür sa hi bi olan lar dı şın da otu ran lar la 
mal la rı ve can la rıy la Al lah yo lun da ci had eden ler bir ol maz. 
Al lah mal la rı ve can la rıy la ci had eden le ri, de re ce ba kı mın dan 
otu ran lar dan üs tün kıl dı...” (Ni sa/95)

Kal bi ne dün ya sev gi si to hu mu nu atan ki şi, in fak ayet le ri 
kar şı sın da ol duk ça zor la nır... Çün kü kal be eki len to hum gün 
geç tik çe fi liz le nir ve tüm hüc re le re ya yı lır... O sa at ten son ra ha 
ma lın kırk ta bi ri ni ver miş ha be de ni nin kırk ta bi ri ni...

Ma lın dan ve re ce ği her in fak, ci ğe rin den sö kü len bir par ça 
gi bi olur ade ta...

Ak la şö ye bir so ru ge le bi lir;

– Al lah-u Te ala ne den ver miş ol du ğu ma lı tek rar ge ri is-
ter?

Ya nı tı çok olan bu so ru nun en öne çı kan ce va bı, ben ce;

‘Sev gi ve dost lu ğun test edil me si’

Ma dem Al lah sev gin dün ya sev gi sin den da ha çok, o za-
man han gi si ni se vi yor san onun sö zü nü din ler sin.

Ha liy le de ya pı lan her in fak ta sev di ği nin be ğe ni si ni (rı za-
sı nı) ka za nır sın;

‘O tak va sa hip le ri ki, bol luk ta da dar lık ta da Al lah için har
car lar; öf ke le ri ni yu tar lar ve in san la rı af fe der ler. Al lah da gü
zel dav ra nış ta bu lu nan la rı se ver.’ (Ali İm ran/134)
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‘Dün ya ma lı nı sev mek cim ri li ğe ge be dir.’ de miş tik... Ba-
ka lım Al lah-u Te ala cim ri ler için ne di yor:

‘İş te siz ler, Al lah yo lun da har ca ma ya çağ rı lı yor su nuz. İçi
niz den ki mi niz cim ri lik edi yor. Ama kim cim ri lik eder se, an cak 
ken di si ne cim ri lik et miş olur. Al lah zen gin dir, siz ise fa kir si niz. 
Eğer on dan yüz çe vi rir se niz, ye ri ni ze siz den baş ka bir top lum 
ge ti rir, ar tık on lar si zin gi bi de ol maz lar.’ (Mu ham med/38)

Siz ce, cim ri olan bir in san Al lah’a kar şı sev gi si ni na sıl is-
pat ede bi lir?

3. Ölüm Ger çe ği ni Unut mak.

Baş ka bir de yiş le ya şa dı ğı mız her sa ni ye nin, al dı ğı mız her 
ni me tin he sa bı nı ve re ce ği miz bir gü nü unut mak...

Oto kont rol me ka niz ma sı sa yı lan ‘her an öle bi li rim’ dü-
şün ce si hem im ti han da uya nık ol ma mı zı sağ lar hem de da ha 
çok sa lih amel iş le me mi zi... Ve ha liy le de iş le nen her sa lih 
amel biz le ri hem Al lah’a ya kın laş tı rır hem de dost lu ğu mu zu 
per çin leş ti rir...

İn san fıt ra tı nı çok iyi bi len Al lah-u Te ala se ven le ri nin bir 
an ön ce ken di si ne ka vuş mak is te ye ce ği ni bil di ği için, dost 
aday la rı na şöy le bir tav si ye de bu lu nur;

‘... Ar tık her kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, iyi iş yap sın 
ve Rab bi ne iba det te hiç bir şe yi or tak koş ma sın.’ (Kehf/110)

Al lah ile dost lu ğu nu ku ran bir in san ölü mün ne za man 
ge le ce ği ne pek al dır maz... Ama ‘ne şe kilde ola ca ğı ya kı nen 
il gi len di rir ken di si ni...

Her an ka tı na çı ka bi li rim dü şün ce si az ha ta yap ma yı sağ-
lar... Ha liy le de ya nı na al nı ak çık mak için dos tu nun en sev di-
ği amel le ri iş le ye rek sev gi si ni is pat eder...

Ölüm ger çe ği ni -sev gi liy le bu luş ma gü nü nü- unu tan in-
san da ay nı he ye ca nı gö re mez si niz...
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Baş ka la rı na uğ ra yan ölü mün ken di si ne çok son ra la rı ge-
le ce ği ni zan net ti ği için gün de min de pek de yer al maz...

Ge le ce ği ni dün ya ma lı na ya par ken far kın da ol ma dan 
sev gi me le ke si ni de dün ya dan ya na kul la nır...

Böy le lik le bir ta raf tan ço cuk lar gi bi dün ya oyun ca ğıy la 
oy nar ken di ğer ta raf tan ha zır lık sız ya ka la nır...

Sev gi li si nin en sev di ği el bi se yi gi yen, en sev di ği ko ku la rı 
sü ren ve en sev di ği çi çek le ge len ile, söz ver di ği sa at te gel me-
yen ve üs tü ba şı da ğı nık bir ki şi nin aşk la rı ay nı olur mu?

4. Na sıl İm ti ha na Ta bii Tu tul du ğu nu Bi le me me...

Al lah ile dost lu ğu nu kuv vet len dir mek is te yen bir şa hıs ni-
çin ya ra tıl dı ğı nı ve ne tür so ru lar la im ti ha na ta bi tu tu la ca ğı nı 
bil di ği için ha zır lık lı dır...

Özel lik le de mu si bet so ru la rı -can alan ve can ya kan so ru-
la rı nın- doğ ru ya nı tı ‘sa bır’ ol du ğu için;

‘İn na lil la hi ve in na iley hi ra ci’un’ der ler... böy le lik le hem 
Al lah ile be ra ber olur lar, 

‘Ey iman eden ler! Sa bır ve na maz ile Al lah’tan yar dım 
is te yin. Çün kü mu hak kak ki Al lah sab re den ler le be ra ber dir.’ 
(Ba ka ra/153)

hem sa bır la rı nın kar şı lı ğın da pi rim alır lar;

“... El bet te sa bır lı dav ra nan la ra yap mak ta ol duk la rı nın en 
gü ze liy le mü ka fat la rı nı ve re ce ğiz.”

“İş te bu yüz den Al lah on la rı o gü nün fe na lı ğın dan esir ger; 
(yüz le ri ne) par lak lık, (gö nül le ri ne) se vinç ve rir.”

“Sab ret me le ri ne kar şı lık on la ra cen ne ti ve (cen net te ki) 
ipek le ri lut fe der.”

“Ora da kol tuk la ra ku rul muş ola rak bu lu nur lar; ne ya kı cı 
sı cak gö rü lür ora da, ne de don du ru cu so ğuk.
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Hem de mu si bet im ti ha nıy la gü nah la rı dö kü lür...

Al lah ile dost lu ğu nu ku ra ma yan lar ne tür so ru lar la im ti-
ha na ta bi tu tul duk la rı nı bi le me dik le ri için gü nah la rın dö kül-
me si ne ve ‘sa bır’la dost lu ğun per çin leş me si ne ve si le olan mu-
si bet so ru la rı kar şı sın da şo ke olur lar...

‘Bun ca in san var ken bü tün bun lar bi zi mi bul du?’ di ye rek 
tek bir yan lış la tüm doğ ru la rı nı gö tü rür ler...

O yüz den, cana ve mala za rar do kun du ra cak tüm so ru la-
rın yan lış çö zü mü dost lu ğu ze de ler.

5. Ka der İnan cı nın An la şı la ma ma sı

Ka der inan cı ima nın bir par ça sı ol ma sı ha se biy le Al lah ile 
ku ru la cak dost luk la ya kın dan il gi lidir.1

Ka der inan cın da hiç bir ta kın tı sı ol ma yan bir in san zor luk-
la ra ve mu si bet le re kar şı müt hiş bir sa bır ve te vek kül ör ne ği 
ser gi ler...

Çün kü bi lir ki;

‘... Al lah’ın bi zim için yaz dı ğın dan baş ka sı bi ze as la eriş
mez. O bi zim mev la mız dır. Onun için mü’min ler yal nız Al
lah’a da ya nıp gü ven sin ler.’ (Töv be/51)

‘Dost lu ğa za rar ve re bi le cek dar lık anın da bi lir ki;’

‘Eğer Al lah se ni bir za ra ra uğ ra tır sa, onu ken di sin den baş ka 
gi de re cek yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır ve rir se, (bu nu da ge ri 
ala cak yok tur). Şüp he siz O her şe ye ka dir dir.’ (Enam/17)

Ken di nef si ne ya da ai le si ne bir za rar gel di ğin de, (Kim 
ve si le olur sa ol sun) Al lah’ın kont ro lün de ve di le me siy le ol du-
ğu na inan dı ğı için hiç bir za man Al lah’ı suç la maz...

Çün kü bi lir ler ki;

‘O, kul la rı nın üs tün de her tür lü ta sar ru fa sa hip tir. O, hü
küm ve hik met sa hi bi dir, her şey den ha ber dar dır.’ (Enam/18)
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Ve böy le lik le hem ti ca ri ha yat la rın da ki za rar et me du rum-
la rın da, hem sağ lık prob lem le rin de, hem de ani do ğa olay la-
rın da Al lah’a kar şı kır gın lık duy maz lar...

Ay nı ra hat lı ğı ka der ze de ler de gö re me yiz. Her mu si bet so-
ru la rın da dil ile söy le me se ler  de hep Al lah’ı suç lar lar... Ha liy le 
de ne O’nun tav si ye le ri ne ku lak ve rir ler ne de O’nun la dost 
ol mak is ter ler...

 6. İba det ler den Lez zet Ala ma ma

Al lah ile dost luk fre kan sı nı ya ka la yan lar hem ya ra tı lış ga-
ye si ni, hem ni çin iba det et me le ri ge rek ti ği ni hem de yap mış 
ol du ğu sa lih amel ler le Al lah’a na sıl bir me saj ver dik le ri ni bil-
dik le ri için hem iba det le rin de lez zet alır lar hem de dos tu nun 
sev gi si ni ka za nır lar...

Al lah’ın sev gi si ni ka zan mak için nef se en ağır ge len amel-
ler kar şı sın da en ufak bir te red dü te düş me den gi ri şir ler;

‘Ni ce er ler var dır can la rı nı fe da eder ler...’

‘Mü’min ler için de Al lah’a ver dik le ri söz de du ran ni ce ev
ler var. İş te on lar dan ki mi, sö zü nü ye ri ne ge ti rip o yol da ca nı nı 
ver miş tir; ki mi de (şe hit li ği) bek le mek te dir. On lar lar hiç bir şe
kil de (söz le ri ni) de ğiş tir me miş ler dir. (Ah zab/23)

Al lah ile dost lu ğu nu ku ran la rın iba det ha ya tın da du dak-
la rı uçuk la ta cak amel le re rast la nır;

‘Da ha ön ce den Me di ne’yi yurt edin miş ve gö nül le ri ne 
ima nı yer leş tir miş olan kim se ler, ken di le ri ne göç edip ge len le
ri se ver ler ve on la ra ve ri len ler den do la yı iç le rin de bir ra hat sız
lık his set mez ler. Ken di le ri za ru ret için de bu lun sa lar bi le on la rı 
ken di le ri ne ter cih eder ler...’ (Haşr/9)

‘O tak va sa hip le ri ki, bol luk ta da dar lık ta da Al lah için har
car lar...’ (Al-i İm ran/134)



74  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

Dü şün se ni ze bir; ih ti ya cı nız ol du ğu hal de dost lu ğu nu zun 
sev gi si ni ka zan mak için gö zü nü zü kırp ma dan in fak edi yor su-
nuz?..

Al lah ile dost lu ğu nu ku ra ma yan lar, baş ka bir de yiş le sev-
gi fre kan sı nı ya ka la ya ma yan lar is te ye rek, ca nı gö nül den iba-
det et mez ler...

Tat al ma dık la rı her iba det ten so ğur lar... Gün ge lir Al lah’a 
dost ola bil me kay gı sın dan ta ma men uzak la şır lar...

Al lah’ın söz le ri dik kat li bir şe kil de in ce len di ğin de dost lu-
ğu nu ku ran la ra ve ku ra ma yan la ra fark lı hi tap et ti ği gö rü lür...

Bi ri ne ta ma men tav si ye gi bi ge len emir di ğe ri ne teh dit 
gi bi ge lir;

Rab bi ne;

– ‘Ta ma men gö nül den, Al lah’ım! Ya ra tı lış ga ye mi ve ba na 
ver di ğin ik ram la rı bi li yo rum. Ca nı gö nül den te şek kür et mek 
is ti yo rum. Bi li yo rum ki ya pa ca ğım her te şek kür le se nin sev-
gi ni ve dost lu ğu nu ka za na ca ğım... Ama sa na na sıl yak la şı lır, 
bil mi yo rum. Sen söy le ben ya pa yım!’

Bu zih ni yet le iba det ka pı sı nı tık tık la yan la ra emir ler şöy le 
yu mu şa ya rak ge lir;
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Dostluğunu Kuranlar

1. Onlar ayaktayken, oturur-
ken ve yanları üzerine yatarken 
Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin 
yaratılışı üzerinde düşünürler. (Ali 
İmran, 191)

2. Onlar, ne ticaretin ne de 
hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı 
anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı 
vermekten alıkoymadığı birtakım 
insanalardır... (Nur, 37)

1. İman edip hicret eden ve Al-
lah yolunda cihad edenler ve (mu-
hacirleri) barındırıp (onlara) yardım 
edenler var ya; işte onlar gerçek 
mü'minlerdir. Onlar için bir bağış-
lanma ve bol bir rızık vardır. (Enfal, 
74)

2. Allah'a ve âhiret gününe 
iman edenler, mallarıyla ve canla-
rıyla cihad etmekten geri kalmak 
için senden izin istemezler. Allah, 
kendine karşı gelmekten sakınanları 
çok iyi bilendir. (Tevbe, 44)

1. Onlar ki, namazlarında de-
rin huşu içindedirler. (Mü'minun, 2)

2. Onlar ki, namazlarını kılma-
ya devam ederler. (Mü'minun, 9)

Dostluğunu Kuramayanlar

Tehdit:
1. '...Allah'ın zikrine karşı kalp-

leri katı olanların vay hâline!...' (Zü-
mer, 22)

Emir:
1. 'Hac ibadetinizi bitirdiğiniz-

de, artık (cahiliye döneminde) ata-
larınızı andığınız gibi, hatta ondan 
da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın...' 
(Bakara, 200)

Tehdit:
1. 'Size ne oluyor da, Allah 

yolunda ve, "Ey Rabbimiz! Bizleri 
halkı zalim olan şu memleketten çı-
kar, katından bize bir dost ver, bize 
katından bir yardımcı ver" diye yal-
varıp duran zayıf ve zavallı erkekler, 
kadınlar ve çocukların uğrunda sa-
vaşa çıkmıyorsunuz?' (Nisa, 75)

Emir:
1. Gerek yaya olarak, gerek 

binek üzerinde Allah yolunda sefere 
çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah 
yolunda cihad edin. (Tevbe, 41)

Tehdit:
Onlardan sonra, namazı zayi 

eden, şehvet ve dünyevî tutkuları-
nın peşine düşen bir nesil geldi. On-
lar bu tutumlarından ötürü büyük 
bir azaba çarptırılacaklardır. (Mer-
yem, 59)

Emir:
Bir de, bize, "Namazı dosdoğru 

kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakı-
nın" diye emrolundu. O, huzurunda 
toplanacağınız Allah'tır. (En'am, 72)
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Ör nek le ri ço ğalt mak müm kün... He men he men her iba-
det ko nusun da; ön ce uya rı son ra sı ra sıy la emir ve teh dit...

Yu ka rı da ki şe ma dan da gö rül dü ğü gi bi, dost lu ğu ya ka la-
ya ma yan la rın iba det le ri zo ra ki, ya da lüt fen(!)dir. Ha liy le de 
lez zet alın ma yan bir iba det dost lu ğa za rar ve re cek tir...17

Dost lu ğu nu ku ra ma yan lar teh dit ve emir ayet le ri ne mu-
ha tap olur lar.

7. Eş ya yı Ta nı ma ma

Al lah ile ku ru la cak dost lu ğun önün de ki en gel ler den bi ri 
de dün ya ma lı nın mad di de ğe ri ni bi le me me dir. Her ne ka dar 
dün ya ma lı nef se se vim li de kı lın mış ol sa dün ya ma lı nın çir kin 
ta ra fı nı gö re cek bir ba kış açı sı mut la ka var dır.

İş te o ba kış açı sı nı ya ka la ya ma mak de mek eş ya yı de ğe-
rin den faz la sev mek de mek tir... Eş ya yı de ğe rin den faz la sev-
mek de mek eş ya yı bi rik tir mek ve on lar la oya lan mak de mek-
tir...

Eş yay la oya lan mak de mek de Al lah’ın şu söz le ri ne mu-
ha tap ol mak de mek tir:

‘Biz, gö ğü, ye ri ve bun lar ara sın da ki le ri, oyun cu lar (işi, 
eğ len ce si) ola rak ya rat ma dık.’ (En bi ya/16)

Ve ar ka sın dan bir teh dit;

17 "İbadetlerden nasıl lezzet alabiliriz?" sorusunun cevabını ileriki sahif -
lerde yanıtlamaya çalışacağım.
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‘Ken di le ri ne ver dik le ri mi ze kar şı lık nan kör lük et me le ri 
için (öy le ya par lar). O hal de bir sü re da ha fay da la nın; fa kat 
ya kın da ha ki ka ti bi le cek si niz! (Nahl/55)

a. Pe ki Ne dir Eş ya nın Ger çek De ğe ri?

Sev di ği bir oyun cak la oy na yan kü çük bir ço cu ğun elin de-
ki oyun ca ğı alın, ona dün ya nın en pa ha lı bil gi sa ya rı nı ve rin, 
ba ka lım ka bul ede cek mi?

Et mez! Çün kü ço cu ğun gö zün de elin de ki oyun cak çok 
kıy met li... Onun la eğ le ni yor... Ve mut lu olu yor... Oyun ca ğın 
mad di de ğe ri ni an la ya maz... 

An la ya bil me si için bü yü me si la zım... Ço cuk bü yü dük çe 
oyun ca ğın mad di ve ma ne vi de ğe ri sı fı ra ka dar iner...

Biz ler de bü yü dü ğü müz de dün ya ma lı nın ne ka dar da 
de ğer siz ol du ğu nu an la rız de mi yo rum... Ye te rin ce bü yü mü-
şüz...

Di yo rum ki; dün ya ma lı nın ta ma mı, biz le re ve ri len bi rer 
ema net ve Al lah için har can dı ğın da pi rim el de edi len (cen net) 
bir me ta...

Ha liy le de biz le re (ema ne ten) ve ri len her eş ya ya ema net 
ola rak bak tı ğı mız da sa hip len me duy gu su nu yi ti rip;

– Ma dem Al lah(c.c.) bu mal la rı ba na ge ri ia de et me şar-
tıy la1 ver miş;

Ma dem her ia de edi şim de bi re 700 ve re cek18 o hal de 
ba na ait ol ma yan şe yi ben ni ye ya nım da bek le tip ve bal al tı na 
gi re yim ki di ye dü şü ne cek.

Bu dü şün ce den şu so ru çı kar;

– Ver miş ol du ğun mal lar dan ne ka da rı nı ken di adı ma kul-
la na bi li rim Al lah’ım!

18 Zekat, sadaka, infak, Allah yolunda mal ile cihad...
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Ce vap çok net ve an la şı lır;

‘... Sa na iyi lik yo lun da ne har ca ya cak la rı nı so rar lar. “İh ti
yaç tan faz la sı nı” de...’ (Ba ka ra/219)

Al lah’ın, dün ya yı sev me me si, dün ya ma lı nın im ti han 
mal ze me si ve doğ ru yer de har can dı ğın da pi rim ver me si, ma-
lın, bi rik ti ril me si so nu cu cid di teh dit le re ma ruz ka lın ma sı ve 
dün ya ma lı nın kim se ye kal ma yıp öte ki ale me ta şın ma ma sı 
dün ya ma lı nın de ğer siz li ği ni gös te rir...

8. Ya pı lan Du ala ra İca be tin Ol ma ma sı ya da            
Ge cik me si

Ace le ci ve sa bır sız ya ra tı lan in sa noğ lu ba zı emel le ri ne ka-
vu şa ma yın ca Al lah’ın;

‘... Ba na dua edin, ka bul ede yim...’ (Mü’min/60)

va adi ne gü ve ne rek dua eder...

Tak ti ri ila hi, ya pı lan bir du aya ce vap ba zen ge ci kir... Yap-
tı ğı du aya sı ca ğı sı ca ğı na ce vap gel me yin ce;

– ‘Her ha le Al lah’ın sev gi li ku lu de ği lim ki du ala rı mı ka bul 
et mi yor’ di ye rek dua ey le min den vaz ge çer... Bel ki de yap tı ğı 
du aya piş man olur... Ve tek ta raf lı kı rıl gan lık (ku lun Al lah’a 
olan kır gın lı ğı) di ğer amel le re de yan sır... Al lah’ın hu zu run da 
dur mak (Na maz, vs.) ya da Al lah’ı zik ret mek amel le ri tad ver-
me me ye baş lar...

Ya ca hil lik ede rek yap mış ol du ğu dua (ta lep)nın gü zer ga-
hı nı de ğiş ti rir (Al lah’tan ka bir le re) ya da ümit siz li ğe dü şe rek;

– ‘Bu ka dar gü na hım dan son ra ben ol sam, ben de du ala rı 
ka bul et mem’ der ve;

Al lah’ın Tev vab, Ga fur ve Rah met sı fat la rı nı isim ve sı fat-
lar dan çı kar mış olur... Ki bu aki de ye za rar ve rir...

Al lah ile dost lu ğu nu ku ran lar yap mış ol du ğu du alar ge-
cik se de dua ve yal var ma la rın dan vazgeç mez ler...
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Çün kü bi lir ler ki;

‘... Al lah as la sö zün den dön mez’ (Al-i İm ran/9)

Yine bilirler ki yapılan dualar illaki karşılık görür;

Resulullah (s.a.v.):

“Siz den her bi ri ni zin du ası na ace le et me di ği tak dir de ica-
bet olu nur...” bu yur muş lar dır. (Bu ha ri cilt: 13, s. 6272).

Yap mış ol duk la rı du ala ra ica bet edil me me si ni şöy le yo-
rum lar lar;

– Al lah’ım! Sa na dua ede rek, dua edi le cek tek mer ci nin 
sen ol du ğu nu ve biz le rin de aciz ve sa na muh taç ol du ğu mu zu 
is pat et miş olu yo ruz...

Du ala rı mı za he men ce vap ver me ye bi lir sin... Çün kü biz ler 
üze rin de her tür lü ta sar ruf yet ki si ne sa hip sin... Ce va bın ge cik-
me siy le sa na kı rı la cak de ği liz... Yal va rıp ya kar ma la rı mız la sü-
rek li se nin le di ya log ha lin de ol muş ola ca ğız... Böy le lik le hem 
‘sa bır’ ec ri ni ala ca ğız hem de sab re der ken sü rek li se nin le be-
ra ber ol ma şe re fi ne na il ol muş ola ca ğız;

‘... Çün kü Al lah sab re den ler le be ra ber dir.’ (Ba ka ra/153)

Ya pı lan du ala rın kar şı lı ğı nın ge cik me si Al lah’ın ku lu nu 
işit me me si (ha şa!) ya da ku lu na kar şı kır gın lı ğın dan de ğil dir!.. 
Du ala rın ge cik me si dua ede nin hay rı na ola bi lir. Çün kü in san, 
yap mış ol du ğu du anın ken di si için ha yır mı şer mi ol du ğu nu 
bi le mez... O yüz den her ha lu kâr da ka de ri ne ra zı olur...

Gö rül dü ğü gi bi Al lah ile dost lu ğu nu kur mak is te yen ler, 
yap tı ğı du ala rın kar şı lı ğı nın ge cik me siy le pes et mez, bel ki de 
sa bır ve du aya de vam la dost luk la rı nı per çin ler ler...

Dua ve ica bet iki li si ye te rin ce kav ran ma dı ğın da dost luk 
za rar gö rür.
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9. Ümit siz lik Mik ro bu

Da ha çok, Al lah’ın Et-Tev vab, Er-Rah man, Er-Ra him, El-
Mu cib, El-Kah har, El-Ka dir, El-Mun ta kim, El-Afuv isim ve sı-
fat la rı nın ye te rin ce an la şı la ma ma sın dan do ğan bir vi rüs olan 
ümit siz lik, hem aki de ye za rar ve rir hem de dost lu ğa...

Yap mış ol du ğu gü nah la rı göz le rin de iyi ce bü yü tüp dev leş-
ti ren bir in san, Al lah’ın şu sö zü nü işit me di ğin de, ümit siz li ği ne 
bü yük bo yut ta dır!;

‘De ki: Ey ken di ne fis le ri aley hi ne had di aşan kul la rım! 
Al lah’ın rah me tin den ümit kes me yin! Çün kü Al lah bü tün gü-
nah la rı ba ğış lar. Şüp he siz ki O, çok ba ğış la yan, çok esir ge yen-
dir.’

‘Si ze azab ge lip çat ma dan ön ce Rab bi ni ze dö nün, O’na 
tes lim olun, son ra si ze yar dım edil mez.’ (Zü mer/53-54)

Al lah’tan ümi di ni ke sen ler hak lı ola rak iba det yap ma ih-
ti ya cı his set mez ler... Çün kü öy le bir Al lah’a inan mış lar dır ki; 
en ufak bir ha ta yı ke sin lik le af fet mez... Ma dem af fe dil me ye-
ce ğim, ben ol sam ben de iba det et mem...

Ümit siz lik mik ro bu hem iba det ler den so ğu tur hem de 
sos yal ha yat tan...

10. Ge çim Ta sa sı ve Ge le cek En di şe si 

Al lah’ın Er-Rez zak sı fa tı na ve ka de re ye te rin ce iman et-
me yen ler dün ya da ek mek (rı zık) pe şin den ko şa rak ge le cek le-
ri ni te min al tı na al mak is ter ler...

Zen gin li ğin sı nı rı nın ol ma ma sı ve eko no mi nin dü zen siz 
ol ma sı va kit le ri nin bü yük bir bö lü mü nü iş gal eder... ‘Bu gün 
var, ya rın yo kuz!’ de me le ri ne rağ men ol ma yan to run la rı nın 
otu ra ca ğı evi ve ya pa ca ğı işi dü şü nür ler...

Böy le lik le dost ol ma ya ça lış tık la rı na(!) pek de va kit ayı-
ra maz lar...

Al lah’ın;
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‘Yer yü zün de yü rü yen her can lı nın rız kı Al lah’ın üze ri ne
dir...’ (Hûd/6) ila hi uya rı sı na rağ men,

– ‘Al lah, çok ça lı şa na ve rir’ man tı ğın dan ha re ket le aç kal-
ma mak ve ge çi min den so rum lu olan lar için ge ce si ni gün dü-
zü ne ka ta rak ça lı şır lar...

Bil mez ler ki, Al lah, ça lı şa na de ğil;

‘... Al lah di le di ği ne he sap sız rı zık ve rir.’ (Ba ka ra/212)

Al lah’ın Er-Rez zak sı fa tı na olan gü ven siz lik bir ta raf tan ik-
ram eden elin gö rül me me si ne, di ğer ta raf tan ge le cek ten en di-
şe du yul ma sı na se bep olur...

Böy le olun ca da Al lah’ın im ti ha nı ge re ği mal dan ek silt me 
so ru su gel di ğin de suç la nan Al lah ola ca ğı için aki de de gü me 
gi der, dost luk da...

Al lah’a dost olan lar, ad la rı na ya zı lı olan rız kın ar tıp ek sil-
me ye ce ği ni bil dik le ri için var lık ta da, yok luk ta da ra hat tır lar... 
On la rın, ‘ya rın’ en di şe si de ol maz... He le de mal bi rik tir me yi 
hiç sev mez ler... Ve, rı zık en di şe le rin den do la yı mal bi rik ti ri len 
için;

– ‘Yok sa Al lah’a gü ven mi yor mu su nuz?’

– ‘Bi rik tir miş ol du ğu nuz mal la rın tek rar ge ri alın ma ya ca ğı-
na na sıl emin ola bi li yor su nuz?’

– ‘Ba ğır sa ğı nız da ki ten ya nın rız kı nı unut ma yan Al lah, si zi 
mi unu ta cak!’ der ler...

‘Ya rın’ en di şe si ta şı ma yan Al lah dost la rı yok luk ta sa bır ec-
ri ne, var lık ta in fak ec ri ne ta lip ol ma ya ha zır ol duk la rı için gü-
nün her sa atin de Al lah ile ara la rın da su sız maz...

Dil le rin de zi kir, cep le rin de in fak, ha yal le rin de O’na bir an 
ön ce ka vuş mak ek sik ol maz...

Bu emin li ği ge çim sı kın tı sı nı prob lem ya pan lar da gö re-
mez si niz...
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11. Cen net ve Ce hen ne mi Ge re ği Gi bi                       
Ta nı ya ma ma

‘Eni yer le gök ka dar ge niş olan Cen net için bir bi ri niz le 
ya rı şın’ (Hadid 21) 

di yen Al lah-u Te ala, kul la rı nın sa lih amel iş le me le ri için 
teş vik pi ri mi ola rak ‘Cen net’i ver me yi uy gun gör müş...

Ya pı la cak her sa lih amel le hem Al lah’ın sev gi si ne (ha liy le 
dost lu ğu na) na il olun muş ola cak hem de ya şa mın ve eğ len ce-
nin sı nır sız ol du ğu cen ne te ka vu şul muş ola cak...

Be la ve mu si bet le im ti han so ru la rı gel di ğin de sa bır ve her 
ha lu kâr da şü kür se çe ne ği ni işa ret le mek Cen net ve Ce hen-
nem’i doğ ru oku mak la oran tı lı dır...

Va ad olu nan Cen ne te ka vuş mak is te yen bir in san, dost lu-
ğa za rar ve re bil me ola sı lı ğı yük sek olan mu si bet im ti han la rı na 
sa bır la di şi ni sı ka bi lir... Çün kü bi lir  ki pi rim çok bü yük... 

O pi ri me ka vuş mak, ha liy le de ge le ce ği ni ga ran ti ye al mak 
Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak ge çer... Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak 
da emir, ya sak ve tav si ye le ri ne ku lak ver mek le müm kün olur.

Ha liy le de Cen ne ti iyi oku yan lar Al lah’ın dost lu ğu na na il 
ola bil mek için kü çük-mü çük din le mek si zin (+) pu an ge ti ren 
tüm amel le ri iş le me gay re ti ne gi rer ler...

Cen ne ti iyi oku ya ma mak dün ya ma lı nın se vil me si ne ve 
ya pı lan iba det ler de ihlasın izi ne rast la nıl ma ma sı na yol açar... 
Çün kü kar şı lık sız bir amel de iş ti yak bek le ni le mez...

Ağ la yan bir ço cu ğun hıç kı rık la rı nı ‘çi ko la ta’ sö zü nün kes-
me sin de ki sır ne aca ba?

* * *
Bu işin bir de Ce hen nem bo yu tu var dır... Ya ni dost lu ğu 

güç len di ren ve dost luk yo lun da en ufak bir sap ma nın çok şey-
le re mal ola ca ğı nı bil di ren dost bir uya rı;

‘Ce hen nem’
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Ce hen ne min ge re ği gi bi ta nın ma ma sı suç iş le me ora nı-
na etkide bu lu na ca ğın dan Al lah ile ku ru la cak dost lu ğa za rar 
ve rir...

Al lah ile dost lu ğu nu ku ran lar iki fark lı ka nal dan (Cen ne-
te gir mek, Ce hen ne me gir me mek) do pink le nir ler... Bi ri teş-
vik olur ken di ğe ri de kam çı gö re vi ni üst le nir... Ce hen ne mi iyi 
oku yan lar;

Dost lu ğun za rar gör me si çok şe yi kay bet ti re ce ği ni bi lir ler;

‘Ölüm son ra sı sı nır sız bir ha ya tın teh li ke ye düş me si...’

Dost lu ğu na aday ol ma ya ça lış tı ğı mız bü yük ya ra tı cı Ce-
hen ne mi şöy le tas vir edi yor;

‘Şüp he siz ayet le ri mi zi in kar eden le ri gün ge le cek bir ate
şe so ka ca ğız; On la rın de ri le ri pi şip acı duy maz ha le gel dik çe, 
de ri le ri ni baş ka de ri ler le de ğiş ti ri riz ki acı yı duy sun lar! Al lah 
da ima üs tün ve ha kim dir. (Ni sa/56)

‘... Biz za lim le re öy le bir ce hen nem ha zır la dık ki, onun 
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. (su suz luk tan) İm
dat di le ye cek ol sa lar im dat la rı na, eri miş ma den gi bi yüz le ri 
haş la yan bir su ile ce vap ve ri lir. Ne fe na bir içe cek ve ne kö tü 
bir kal ma ye ri!’ (Kehf/29)

‘Eğer yer de ne var sa hep si ve onun la bir lik te bir mis li 
da ha o zul me den le rin ol say dı kı ya met gü nün de aza bın fe na lı
ğın dan (kur tul mak için) el bet te bun la rı fe da eder ler di. Hal bu
ki (o gün) on lar için, Al lah ta ra fın dan, hiç he sa ba kat ma dık la rı 
şey ler or ta ya çık mış tır.’19 (Zü mer/47)

Aman Al lah’ım ne kor kunç!..

19 Zulmedenlerin karşılarına çıkacak olan şeyler, ilahi gazap ve azaptır. 
Çünkü bunlara hiç ihtimal vermiyor ve hatırlarına getirmiyorlardı...
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12. Al lah’ın, Sev di ği ve Sev me di ği Amel le rin         
Bi lin me me si

Tra fik lev ha la rı ol ma yan bir gü zer gah ta ya pı lan yol cu luk, 
hem ka za ya, hem yan lış ad res le re gi dil me si ne, hem de va kit 
kay bı na se bep olur...

Bu ör nek misali Al lah’a yak laş tı ran ya da O’ndan uzak-
laş tı ran amel le rin bi lin me me si ku ru la cak olan dost lu ğa bü yük 
za rar ve rir... Çün kü Al lah’ın sev me di ği bir ame lin yan lış ta-
nın ma sı (se vi yor, zan ne dil me si) ha ta nın kat mer len me si ne yol 
aça ca ğın dan tra ji-ko mik bir du rum or ta ya çı kar...

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar;

‘Pey gam ber’de gü zel ör nek ler var dır’

‘Eğer Al lah’ı se vi yor sa nız ba na uyun ki Al lah da si zi sev sin’ 
(Ali İm ran/31)

ila hi tav si ye si ni dik ka te ala rak Al lah’ın rı za sı nı ka zan dı ra-
cak tüm sa lih amel le ri Pey gam be rin ha ya tın dan öğ re nir ler:

İbn. Me sud der ki Pey gam ber e:

Al lah’ın en çok sev di ği amel han gi si dir?’ di ye sor dum. 
De di ki:

‘Vak tin de kı lı nan na maz dır.’ 

Son ra han gi si di ye sor dum:

‘An ne ve ba ba iyi dav ran mak tır.’ de di.

‘Son ra han gi si?’ de dim:

‘Al lah yo lun da ci had’dır.’ dedi. (Bu ha ri - Müs lim)

Hu zey fe (r.a.)’den:

‘İn san lar iyi lik le ri so ru yor lar dı. Ben ise kö tü amel ler den 
sor dum. Çün kü ba na do ku na ca ğın dan kor ku yor dum. (Bu ha-
ri - Müs lim)
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Ve O’nu adım adım iz le ye rek en se vi le nin sev gi si ni ka za-
nır lar... İçe cek le ri su yu bi le üç yu dum da içe rek Al lah’ın rı za sı nı 
ka zan mak is ter ler...

Ya pı la cak herhan gi bir ey lem de Al lah’ın rı za sı nı arar lar... 
Eğer Al lah’ın rı za sı yok sa, dün ya nın da rı za sı ol sa ta lip ol maz-
lar o ame le...

Çün kü bi lir ler ki Al lah’ın rı za sı ol ma yan bir amel de şey ta-
nın rı za sı mu hak kak tır...

Al lah ile dost lu ğu nu ku ra ma yan lar böy le bir iki lem de kal-
dı ğın da han gi si dün ya lık men fa at le ri ne hi tap edi yor sa o ame li 
iş ler ler...

13. ‘Al lah ile Kul Ara sın da Pey gam be rin Ye ri’nin 
Bi linme me si

Pey gam ber le ri sa de ce Al lah’tan al dı ğı vah yi in san la ra 
ulaş tı ran bir el çi ola rak gö ren ler, pey gam be rin do lu do lu ge-
çen kos ko ca 63 yıl lık ya şamın dan, sa de ce kı lık kı ya fet le ri ni ve 
sev di ği ve sev me di ği ye mek mö nü sü nü ör nek alan lar, pey-
gam be rin söz le ri ni sa hih kay nak tan al ma yan lar la Al lah ile 
dost lu ğu nu kur ma te la şın da ol ma yan lar pey gam be ri ör nek 
al mış ola maz lar...

Bir in san dü şü nün, Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak için ma lı ve 
ca nıy la ci had ede cek ve mü ba rek di şi kı rı la cak, sen de onun 
kı lık kı ya fe ti ni ör nek ala cak sın!

Bir in san dü şü nün Cen ne ti ga ran ti ol ma sı na rağ men uy-
ku nun en tat lı sa at le ri ni Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak için fe da 
ede cek, sen de kal kıp O’nun sa de ce ye mek mö nü sü nü ör nek 
ala cak sın!

Yi ne bir in san dü şü nün, ayet le ri sin di re sin di re ya şa yıp 
kos ko ca ca hi liy ye nin kar şı sı na çı kıp put la rı nı kı ra cak ve sen 
de onun, sa de ce çek ti ği tes bih le ri ör nek ala cak sın!20

20 Peygamberin yapmış olduğu tam eylemlerin yapılmasında ecir vardır. 
Bu doğrudur, ama peygamber sadece tesbih çekmemiştir.
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Her kim, Al lah’ın rı za sı nı ka za nıp cen ne te gir mek is ter se 
pey gam be ri ör nek al mak tan baş ka ça re si yok tur... Unu tul ma-
sın ki pey gam be ri yan lış ör nek al mak la21 hiç ör nek al ma mak 
ara sın da fark yok tur.

İş te bu yüz den Pey gam be rin tüm ya şamı nı, zor luk la ra 
kar şı na sıl sab ret ti ği ni, var lık ta ve yok luk ta ki şük rü nü, ca hi liy-
ye ye kar şı, ai le si ne, kom şu ve ak ra ba la rı na kar şı tu tu mu nu ve 
24 sa ati ni sa hih kay nak lar dan öğ ren me li...

Al lah’a dost ol mak is te yen ler iba det ka pı sı na ka dar gel-
dik le ri ve ken di ira de le riy le ken di si ne (Al lah’a) şük ran la rı nı 
be yan et mek için;

– Al lah’ım! Na sıl bir in san ol ma mı zı is ter sin?

Ya da;

– Var sa bir mo del, söy le de o mo de le uy ma ya ça lı şa lım, 
der ler...

Ken di si ne dost ol mak is te yen lerin iyi bir mo de le ih ti ya cı 
ol duk la rı nı bi len Al lah-u Te ala, ad re si gös te rir:

‘... Pey gam ber de siz ler için iyi ör nek ler var dır.’

Bir in san dü şü nün, in san lar için de Al lah’ı en iyi ta nı yan, 
Al lah’ı en çok se ven, Al lah’tan en çok kor kan...

Bir in san dü şü nün Al lah’ın en çok sev di ği...

Al lah’a dost ol mak onu sev mek ten ve ör nek ol mak tan 
geç mez mi?

14. Kur’an’ın İn di ri liş Ga ye si nin Bi li ne me me si

– Bir ki tap dü şü nün: ‘Al lah’ın kul la rıy la olan ko nuş ma 
met ni’ ola rak ifa de edi li yor...

– Bir ki tap dü şü nün; renk, ırk, dil ve coğ raf ya ay rı mı yap-
ma dan ina nan la rın iman la rı nın art ma sı na ve si le olu yor.

21 Niyet, ihlas; fakat doğru adresin bulunamaması müstesna.
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– Yi ne bir ki tap dü şü nün, in san lı ğın ka ran lık tan ay dın lı ğa 
çı ka ca ğı nı va ad edi yor...

– Yi ne bir ki tap dü şü nün ki il gi gör me di ğin de dün ya da ve 
ahi ret te mu ha ta bı nın ba şı na be la olu yor...

Bir in san dü şü nün, ha yat reh be ri (dost lu ğa gö tü ren bir kı-
la vuz) Kur’anı-ı ölü ler ki ta bı ola rak ta nı yıp ölü le re oku yor...

Bir in san dü şü nün, ka ran lık tan ay dın lı ğa çı ka ra cak olan 
bir fe ne ri (Kur’an-ı) du va ra hap se di yor...

Yi ne bir in san dü şü nün, her ke sin an la ya ca ğı bir ki ta bı 
‘ben an la ya mam’ de yip Kur’an’la ara sı na ba zı can lı la rı ko yu-
yor...

Yi ne bir in san dü şü nün ki, ça ğın, hep bir adım önün de 
olan Kur’an-ı çağ ge ri si ne hi tap et ti ği ni sa nı yor...

Fre kan sı na gi ril di ğin de dost lu ğun zir ve le re çı ka ca ğı bir ki-
ta bı yan lış ta nı ma nın ya da şöy le bir lut fe dip in ce le me nin ne-
le re mal ola ca ğı nı şöy le bir gö re lim;

Ama ma ale sef Kur’an yan lış ta nı tıl dı...

“Kur’an-ın fre kan sı na na sıl gi re bi li riz?” so ru su nun ce va bı-
nı ile ri ki say fa lar da ve re ce ğim in şa al lah.
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15. Ba zı Amel le ri Kü çüm se yip Önem se me mek

Nef se hoş gel sin ya da gel me sin, herhan gi bir ame li kü-
çüm se yip yap ma mak Al lah ile dost lu ğa gi den ka nal lar dan bi-
ri ni tı ka mak de mek tir. Ha liy le böy le bir an la yış dost lu ğa za rar 
ve rir.

Unut ma ya lım ki kü çük müş gi bi gö zü ken bir amel Al lah 
ka tın da çok kıy met li ola bi lir... Bu nu biz bi le me yiz. Biz le re dü-
şen şey kü çük mü çük ayırt et mek si zin sa lih amel ler iş le ye rek 
Rab bi mi zin rı za sı nı ka zan mak...

Su suz kal mış bir kö pe ğe su içi ren bir ka dı nın ba ğış la nıp 
Cen ne te alın dı ğı nı bi li yor muy duk? Oy saki yap tı ğı bir amel, 
sa de ce kö pe ğe su içir mek!

Kü çük müş gi bi gö zü küp de bü yük ecir ler olan sa lih amel-
le re şöy le bir göz ata lım;

1. Ebu Hu rey re’den (r.a.), Ra su lul lah şöy le bu yur du:

“İki ke li me var dır ki, li sa na ha fif ge lir ler, mi zan da ağır ba-
sar lar, Rah ma na sev gi li dir ler: ‘Sub ha nal lah ve sub ha nal la hi 
ve bi ham di hi” (Bu ha ri-7/168)

2. Ab dul lah b. Kays (r.a.)’dan, Ra su lul lah bu yur du:

“Ey Kays’ın oğ lu Ab dul lah! Sa na cen net ha zi ne le rin den 
bir ha zi ne gös te re yim mi?

De dim ki: Gös ter ey Al lah’ın Ra su lu!

Bu yur du lar: De ki, Al lah’tan baş ka güç ve kuv vet yok tur. 
(La hav le ve la kuv ve te il la bil la hi)” (Bu ha ri-11 / 213)

Gö rül dü ğü gi bi hem söy le me si in sa nı yor mu yor hem de 
va kit al mı yor... Ama ec ri/kar şı lı ğı müt hiş!

3. “Siz den bi ri ni zin, kar de şi ne olan te bes sü mü sa da ka-
dır.”
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Al lah ile dost lu ğu nu kur ma ya ça lı şan lar ecir av cı sı olup 
göz den ka çan, ya da unu tu lan amel le re ta lip ola rak dost lu ğu-
nu per çin ler ler...

On lar şu nu çok iyi bi lir ler;

– ‘Kü çüm se nip  de ya pıl ma yan bir amel de bü yük ecir ler 
var dır.’

Al lah ile ku ru la cak dost lu ğun ge ti ri si ni bil me yen ler, sa-
de ce farz amel ler le gü nü kur tar mak is te ye cek le rin den di ğer 
amel ler pek de se vim li gel me ye cek tir.

Farz ol ma dık tan son ra;

– Ne den ge ce na maz için kalk sın lar ki?

– Ne den Ra ma zan ayı dı şın da oruç tut sun lar ki?

– Ne den kırk ta bir dı şın da cep le ri ni bo şalt sın lar ki?

16. Dost Se çi min de Ya pı lan Yan lış lık lar

Bu konuyu ki ta bı mı zın gi riş kıs mın da ye te rin ce açık la mış-
tık.

17. Gü nah la rın Kü çüm sen me si

Fıt ra ten za yıf ya ra tı lan in san, kü çük bü yük ayırt et mek si-
zin gü nah iş ler... Piş man lık du yul ma yan, ya da tev be edil me-
yen her gü nah, gün ge lir sı ra dan la şa rak adı gü nah ol mak tan 
çı kar...

Se vim li ge len ve mu ha ta bı nı vic da nen ra hat sız et me yen 
her kü çük bir gü nah, bü yük gü nah la ra da ve ti ye çı ka rır... Ve 
gün ge lir şu aye tin mu ha ta bı olu nur;

‘De ki: Rab bim an cak açık ve giz li kö tü lük le ri, gü na hı ve 
hak sız ye re sı nı rı aç ma yı, hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği bir 
şe yi Al lah’a or tak koş ma nı zı ve Al lah hak kın da bil me di ği niz 
şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış tır.’ (Araf / 33)
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Kü çük gü nah la rı önem se me mek töv be ka pı sı nı ka pa ta ca-
ğı için1 dost luk bü yük za rar gö rür. Oy saki 

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar Al lah’ın sev me di ği bir 
ame lin kü çük ya da bü yük lü ğü ne bak maz lar... Tüm gü nah la rı 
Uhud Da ğı ka dar gör dük le ri için ha yat la rı nın her ka re sin de 
tak va ya rast la nır.

Bir gü na hın kü çüm sen me si Al lah’a kar şı ya pı lan bir say-
gı sız lık ola rak da al gı la na bi le ce ğin den dost luk bü yük ya ra lar 
alır...

Bu hastalığı büyük önder şöyle dile getiriyor:

Resulullah (s.a.v.);

‘Kü çük gö rü len gü nah lar dan sa kı nın. Çün kü kü çük gö rü-
len gü nah la rın ör ne ği bir va di nin or ta sı na ko nan bir top lu luk 
gi bi dir ler. Her bi ri bir odun ge tir di, ta  ki ek mek le ri ni pi şir di ler. 
Mu hak kak ki kü çük gö rü len gü nah lar da ço ğa lır sa sa hi bi ni 
he la ka gö tü rür.’ (Müs ned c/7 s. 579, h. no: 23/94)

‘Ha ni, sev gi is pat is ter’di?

Al lah Dı şın da ki le ri ni Sev me de Aşı rı lık

Al lah-u Te ala ya rat tı ğı her in sa nın fıt ra tı na ‘sev gi me le-
ke si ni de prog ram la mış tır. Ve bu me le ke sa ye sin de in san lar, 
hem Al lah’a kar şı hem de çev re sin de ki in san la ra kar şı te şek-
kür le ri ni, be ğe ni le ri ni ve hoş nut luk la rı nı ifa de ede bil me ola-
na ğı na ka vuş ur lar .

Öl çü lü kul la nıl dı ğın da ki şi ye rah met olan bu sev gi me-
le ke si, aşı rı ya ka çı rıl dı ğın da aza ba dö nü şe bi li yor. Al lah ile 
dost lu ğu nu ku ra ma yan in san lar her ko nu da ol du ğu gi bi sev gi 
nok ta sın da da aşı rı ya gi de rek ki şi ye ya da bir eş ya ya hak et-
tik le ri de ğer den faz la de ğer ve re rek Al lah’ın şu uya rı sı na mu-
ha tab olur lar;

‘İn san lar dan ba zı la rı Al lah’tan baş ka sı nı Al lah’a denk tan
rı lar edi nir de on la rı Al lah’ı se ver gi bi se ver ler. İman eden le
rin Al lah’a olan sev gi le ri ise (on la rın kin den) çok da ha faz la dır. 
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Keş ke za lim ler aza bı gör dük le ri za man (an la ya cak la rı gi bi) 
bü tün kuv ve tin Al lah’a ait ol du ğu nu ve Al lah’ın aza bı nın çok 
şid det li ol du ğu nu ön ce den an la ya bil se ler di.’ (Ba ka ra/165)

 

Tüm sev gi le rin ba rın dı ğı kalp te ki ler den han gi si ne va kit 
ay rıl dı ğın da, is ter is te mez bir sev gi olu şa cak tır. Gün ge lir her 
han gi bir var lı ğa bes le nen sev gi diz gin le ne mez ve kalp te ge niş 
bir yer iş gal ede rek di ğer var lık la ra kar şı sev gi de göz le gö rü lür 
bir azal ma olur;

 Al lah eş, çocuk Dünya
 eş, ço cuk,  Allah eş, ço cuk,
 ak ra ba ak ra ba ak ra ba

 Dün ya Dün ya Allah 
 (mev ki, (mev ki,            (mev ki, 
 ma kam) ma kam) ma kam)
       Han gi si ni çok se ver sen di ğer le rin de azal ma lar olur

İn san la rı has ta lık, be la, mu si bet, fa kir lik gi bi so ru lar la sı-
na yan Al lah-u Te ala, iş te tam bu sı ra da ‘sev gi’ so ru su nu dev-
re ye ko ya rak;

‘Han gi mi zi da ha çok se vi yor sun?’ so ru su ile in san la rı im-
ti han eder.

Kal bin de ki dün ya sev gi si ni ya şayan bir in san ze kat, in fak 
ve mal la ci had so ru la rı kar şı sın da zor du ru ma dü şer... Ve bu 
so ru la rı çöz me sü re si Al lah sev gi siy le doğ ru oran tı lı ol du ğu 
için Al lah’ı sev di ği öl çü de ma lın dan in fak eder... Ge nel de ye-
şer ti len bir sev gi nin sö zü ağır ba sa ca ğın dan bu so ru pek de 
çö zü le mez!..
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Yi ne, kal bi ne eş, ev lat ve ya kın ak ra ba sev gi si ni ekip de 
sev gi de aşı rı ya gi den in san lar;

‘Al lah’ı mı çok se vi yor sun yok sa ken di nef sin ve ai le ni mi?’ 
so ru su kar şı sın da dil ile Al lah’ı der ler...

‘Ma dem öy le, ye ri gel di ğin de, Al lah için ai len den uzak la-
şıp ca nı nı ve re bi lir mi sin?’ so ru su kar şı sın da cid di bir te red düt 
ge çi rir ler... Çö ze mez ler bu so ru yu... Aşı rı olan her sev gi, aya-
ğa bağ la nan bir dü ğüm dür... 

Eş, ço cuk, dün ya ve ken di nef si nin sev gi si nin bağ lan dı ğı 
ayak ha re ket ede mez ve şu aye tin mu ha ta bı olur lar;

‘De ki: Eğer ba ba la rı nız, oğul la rı nız, eş le ri niz, hı sım ak ra
ba nız, ka zan dı ğı nız mal lar, ke sa da uğ ra ma sın dan kork tu ğu nuz 
ti ca ret, hoş lan dı ğı nız mes ken ler si ze Al lah’tan, Ra su lun den ve 
Al lah yo lun da ci had et mek ten da ha sev gi li ise, ar tık Al lah em
ri ni ge ti rin ce ye ka dar bek le yin. Al lah fa sık lar top lu lu ğu nu hi
da ye te er dir mez.’ (Tev be / 24)

Al lah ile dost lu ğu nu kuv vet len dir mek is te yen ler ken di 
can la rı da da hil ol mak şar tıy la hiç bir var lı ğın sev gi si ni Al lah 
sev gi si ne eş tut maz lar...

On lar te tik te dir ler... Al lah dı şın da ki hiç bir can lı ya da can-
sıza olan sev gi si ayak ba ğı ola maz lar... Ye ri gel di ğin de dün ya 
ve için de ki le ri ni el le ri nin ter siy le şöy le bir iter ler...

‘Al lah’a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir kav min ba
ba la rı, oğul la rı, kar deş ler ve ya ak ra ba la rı da ol sa, Al lah’a ve 
Pey gam ber le ri ne düş man olan la ra sev gi bes le di ği ni gö re mez
sin. İş te Al lah bun la rın kalp le ri ne ima nı yer leş tir miş ve on la rı 
ka tın dan bir ruh ile des tek le miş tir...’ (Mü ca de le/22)

Sev gi de aşı rı ya gi den in san lar, ma ale sef Al lah ile dost lu-
ğu nu ku ra maz lar... Oy sa bir bil se ler  ki ka zan dı ğı mal lar, eş ler 
ve ço cuk lar ne de dün ya da ki dost la rı ahi ret te pek de fay da 
ve re me ye cek ler dir ken di le ri ne;
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‘Bir bir le ri ne gös te rir ler (fa kat her kes ken di der din de dir). 
Gü nah kar kim se is ter ki, o gü nün aza bın dan (kur tu luş için), 
oğul la rı nı, ka rı sı nı, kar de şi ni, ken di si ni ko ru yup ba rın dı ran 
tüm ai le si ni ve yer yü zün de kim var sa hep si ni fid ye ala rak ver
sin de, tek ken di ni kur tar sın.’ (Me aric/11-14)

Şöy le bir so ru ak la ge le bi lir;

‘Al lah’ın bun ca ik ram la rı na kar şı lık na sıl olur da in san lar 
di ğer var lık la rı Al lah’tan çok se ver ler?’

Bu so ru nun ce va bı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

1.  Al lah’ı ge re ği gi bi ta nı ma dık la rı için

2.  İn san la rın mad di ve ma ne vi özel lik le ri ni bil me dik le ri 
için

3.  Dün ya ve için de ki le re ba kış açı sı nın ne ol ma sı ge rek-
ti ği ni bil me dik le ri için.

4.  Al lah sev gi si ne gi den yol la rı araş tır ma dık la rı için

5.  Dün ya ve cen net ni met le ri nin kı ya sı nı yap ma dık la rı 
için vs.

Ak la şöy le de bir so ru ge le bi lir:

‘Al lah’ı da ha çok sev di ği mi zi is pat et mek için, il le de ca nı-
mı zı mı ver mek ge re ki yor?’

De rim ki:

‘Ye ri ge lin ce, evet!’

Unut ma ma lı dır ki eş, ev lat, iş, dün ya ve için de ki le ri ne za-
manki Al lah yo lun da iş le ne cek her han gi bir ame lin iş len me-
si ne prob lem teş kil et ti ler; iş te o za man en gel olan şey Al lah 
sev gi si nin önü ne geç miş de mek tir.



94  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

18. Ba zı Amel le rin Er te len me si

Ace leci ve sa bır sız ya ra tı lan in sa noğ lu bu iki vas fı nı ma-
ale sef Al lah’a yak laş tır cak sa lih amel le rin iş len me sin de kul lan-
maz... Ve hep er te ler ...

Ol maz sa ol maz amel ler den na maz için;

– İler ide in şa al lah!

– Emek li ol duk tan son ra!

– Ev le nin ce in şa al lah!

– Za man bu la bi lir sem!

– Çev re mi de ğiş ti rir sem, söz!

Müs lü man bir ba cı nın kim li ği olan ba şör tü sü için;

– Ev le nin ce,

– Emek li olun ca,

– Okul bi tin ce...

İn fak ayet le ri ne ma ha tap olun ca;

– He le bir zen gin ola lım!

– Ge le ce ği mi ga ran ti al tı na al dık tan son ra!

– Al lah ver sin!

Al lah’a en se vim li ge len ci had so ru la rı ge lin ce;

– İma nı mız ar tın ca!

– Şu an za ma nı de ğil!

– Onun için ço cuk la rı mı zı ye tiş ti ri yo ruz!

– Be kar ol say dım!

Farz dı şın da ki amel ler için;
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– Al lah bi ze sa de ce farz amel le ri sor ma ya cak mı?

– Farz la rı tam ya pa mı yo ruz?!

– Gün dü z yo ğun ça lı şın ca!.. Mec bu ren ge ce yi din le ne rek 
ge çir mek zo run da yız! (Oy sa ki ge ce vak ti Al lah’a olan aş kı is-
pat sa at le ri dir)

Al lah ile dost ol ma ih ti ya cı his set me yen le rin amel le rin de 
‘sün net’e pek rast lan maz... Ku ru bir iman dı şın da ki tüm iba-
det le ri er te le miş ler dir... Hem de her an öle bi le cek le ri ni unu-
tur ca sı na!

Erteleme hastalığının ne denli zararlı olduğunu bazı alim-
lerimiz şöyle anlatır:

‘Si zi ‘Sav fe’ (ya ni da ha son ra)’dan ikaz ede riz. Çün kü o, 
şey ta nın en bü yük alet le rin den dir. (Tel bi sül-ib lis. s.: 404. İb nül 
Cev zi)

Kı zıl de ri li ata sö züy le bu baş lı ğı mı za son ve re lim;

‘Bir de fa al şu nu’ de mek,

‘İki de fa ben ve re ce ğim’ de mek ten da ha iyi dir... ‘Şim di’nin 
gü cü an la şıl dıy sa Al lah ile ku ru la bi le cek dost lu ğun önün de ki 
bir baş ka en ge lin ne ol du ğu na bir göz ata lım:

19. Ba zı Kav ram la rın Yan lış An la şıl ma sı

Bir kav ra mın yan lış an la şıl ma sı ya da içi nin bo şal tı lıp baş-
ka ma na lar la dol du rul ma sı o kav ra mın me sa jı nın alın ma ma-
sı na yol açar.

Ba zı kav ram lar var dır yan lış an la şıl ma ya pek gel mez... 
Ha ya ti önem ta şır lar... Doğ ru an la şıl dı ğın da mut lu so na ula-
şıl ma sı na ve si le olan bir kav ram, ak si bir du rum da ki şi nin ge-
le ce ği ni ka rar tır... 

Fark lı an lam lar yük lenmiş bir çok kav ram ara sın dan sa de-
ce ko nu muz la ala ka lı bir kaç kav ram üze rin de du ra ca ğız.
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ALLAH DOSTU

                                           (Sadece) Değildir

Al lah Dos tu Kav ra mı nın Yan lış An la şıl ma sı Ne le
re Mal Olur?

Al lah dos tu kav ra mı nı tür be al tın da ki ler ya da ta ri kat li-
der le ri ne, ya da sa de ce sa ha be le re hap set mek de mek şu de-
mek tir;

‘Ben ki iim Al lah’a dost ol mak kim?!’

‘Yer yü zün de Al lah dost la rı var ken be nim ne du am ka bul 
olur ne de ben ba ğış la nı rım!..22

‘Al lah’a dost ol mak için ke ra met ler, zi kir ler, uzun yıl lar ta-
ri kat te bu lun ma lar, yaş sı nı rı vs.... Al lah, be ni ken di si ne dost 
seç me si için ba ya ğı za man is ter!..’

22 Oysaki Allah'u Teala; 'Bana dua eden yokmu onu bağışlayayım' der.

a) Dün ya dan el etek çe kme yip 
ge re ken de ğe ri ve ren.

b) Al lah’ı se ven ve O’nun için 
nef si da hil sa hip ol du ğu her 
şe yi gö zü nü kırp ma dan fe da 
ede bi len

c) Pey gam be ri ni adım adım 
iz le yen

d) Al lah’ın sev dik le ri ni se ven 
sev me dik le ri ni sev me yen

e) Sü rek li Al lah’ın kont ro lün de 
ol du ğu nu his set me ye ça lı şan

f) Olay la ra ila hi açı dan bak ma-
ya ça lı şan. vb. 

g) Gö rül dü ğü gi bi Al lah’a dost 
ol mak için özel bir tor pil ge-
rek mi yor...

a) Dün ya dan el etek çe kip ge ce 
gün düz Al lah’ı zik re den

b) Ba zı ke ra met le re şa hid olu-
nan

c) Sı fı ra ya kın ha ta ya pan..

d) İl le de ta ri kat li de ri...

e) Her kes Al lah dos tu ola maz...

f) Al lah’tan va hiy alır gi bi il ham 
alır



-  97Allah İle Kurulacak Dostluğun Önündeki Engeller

a) La ila he il lal lah de mek Al lah dı-
şın da ki tüm ilah la rı red et mek

b) Tüm ilah la rı red et mek de mek 
Al lah’tan baş ka iba det edi le cek, 
ta pı la cak, çe ki ni le cek, kor ku la cak, 
bel bağ la nı la cak, el açıp yal va rı-
la cak, dua ve yal va rış la ra ce vap 
ve rip ge re ği ni ye ri ne ge ti re cek, sı-
ğı nı la cak, yer de ve gök te hü küm 
ko ya cak, mü ka fat ve ce za ve re-
cek, sı kın tı la ra ce vap ve ri le cek bir 
ilah yok tur de mek.

c) La ila he il lal lah, diş li si ol ma yan 
anah tar gi bi dir... Şart la rı ye ri ne 
ge lin ce cen ne tin ka pı sı nı açar... 
Ak si hal de hiç bir ka pı yı aç maz! 
Ce hen ne min ka pı sı dı şın da!

a) La ila he il lal lah di yen 
her kes cen ne te gi rer.

b) ‘Al lah’tan baş ka ya ra tı cı 
yok tur’ de mek.

c) Bil mem kaç ke re söy le-
nir se bil mem ne ka dar 
se vap ge ti rir.

‘O yüz den ben Al lah dos tu de ği lim; fa kat Al lah dos tun dan 
töv be ya da dua ala bi li rim’ de yip Al lah’tan ta ma men uzak laş-
mak de mek tir...

Yıl lar dır me rak et mi şim dir;
– Al lah ile dost luk ba ba dan oğu la mı ge çi yor?
– On lar Al lah dos tuy sa ben ki min dos tu yum?
– Al lah ile dost ol mak için ne tür ev rak lar ge re ki yor?
– Ne den ta le be le ri ne Al lah dost lu ğu nu an lat mı yor lar?
– Ne den, ta ri katlarda bir ta ne Al lah dos tu olu yor?23

– Al lah’a dost ola cak in san la rın sa yı sı sı nır lı mı?
Ma ale sef en gü zel kav ram yan lış an la tıl dı... ya da içi bo-

şal tıl dı...

Gö rül dü ğü gi bi Al lah’a dost ol mak kav ra mı nın yan lış an-
la şıl ma sı dost lu ğa na sıl da dar be vu ru yor?

KELİMEİ ŞEHADET

                                                  Yanlış

23 Her tarikatı kastetmiyorum. Ama okuyucular tarikata hangi kolundan 
bahsettiğimi anlamışlardır diye düşünüyorum.
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Ke li mei Şe ha de tin Yan lış An la şıl ma sı nın Al lah 
İle Ku ru la cak Dost lu ğa Et ki si

Hiç bir ko nu da ken di si ne eş ko şul ma sı nı is te me yen Al-
lah-u Te ala; içi do lu do lu olan Ke li me-i Şe ha de ti dil ile ik rar, 
amel ile de is pat ede cek olan ku lu nu is lam da ire si için de yar-
gı lar... Bu kav ra mı doğ ru an la yan bir şa hıs, far kın da ol ma dan 
ilah lık vas fı nı ver di ği var lık la rın ta ma mı nı red ede rek Al lah’ın 
di ni ne sı kı sı kı sa rı lır...

Ke li me-i şe ha det kav ra mı nı ek sik an la yan ya da ona fark-
lı ma na lar yük le yen ler Al lah’a has olan bir çok sı fa tı far kın da 
ol ma dan ba zı kul la ra has kı lar lar... Böy le lik le on la rı da ilah 
ye ri ne koy muş olur lar...

Dil le ri, red eder ken, amel le ri ay nı gö rüş te ol maz lar... Ya ni 
hem Aki de den hem de Al lah’a dost ol mak tan olur lar...24

İBADET

                                                  Değildir

24 Düşünmezlermi ki Resulullah (s.a.v) boşu boşuna mı tevhid mücad -
lesi verdi?... Madem dille Lailahe İllallah demek müslüman olmak için 
yetiyor; müşrikler Kelime-i Şehadet getirmediler de savaş açtılar?

a) Tek cüm le ile, iba det; Gü nün 24 
sa ati ni Al lah’ın rı za sı nı ka zan dı ra-
cak şe kil de har ca mak... Hem de 
ölün ce ye ka dar: ‘De ki: Şüp he siz 
be nim na ma zım, kur ba nım, ha-
ya tım ve ölü müm hep si  Alem le rin 
Rab bi Al lah için dir.’ En’am/162)

 ‘Ve sa na ya kin (ölüm) ge lin-
ce ye ka dar Rab bi ne iba det et’ 
(Hicr/99)

a) Gü nün bel li bir vak ti ni 
Al lah’a ayı ra rak; 

 – Na maz kıl mak, hac ca 
gitmek 

 – Oruç tut mak, Ke li me-i 
Şe ha det ge tir mek.

 – Ze kat ver mek, sa da-
ka ver mek, dua et mek, 
Kur’an oku mak vs.
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İba det Kav ra mı nın Yan lış An la şıl ma sı nın Al lah 
İle Ku ru la cak Dost lu ğa Za rar la rı

İba det kav ra mı nı ca mi’ye ya da vic dan la ra hap set mek 
dost lu ğa ge le cek en bü yük teh li ke dir. Çün kü Al lah-u Te ala 
gü nün her sa ni ye si anıl mak is ter... Ve ki şi nin tüm sos yal ya-
şamı na (emir, tav si ye ve ya sak lar la) mü da ha le eder.

Bu kav ra mın yan lış an la şıl ma sı de mek; Al lah’a da ha az 
va kit ayır mak de mek, da ha az iba det ya pıp vak tin bü yük bir 
ço ğun lu ğu nu nef sin di rek tif le ri doğ rul tu sun da ya şa mak de-
mek...

Oy saki iba det;

Bir müs lü ma nın bir müs lü ma na olan te bes sü mü, yol da 
ge çen le re za rar ver me me si için taş vb. ke na ra çek mek, te fek-
kür et mek, iyi lik et mek, kö tü lük ten alı koy mak, ti ca ret, ai le, 
kom şu ve ak ra ba hu ku ku nu gös ter mek; ci had et mek, in fak 
et mek, sab ret mek, şük ret mek, vs...

Gö rül dü ğü gi bi iba det kav ra mı ha ya tı mı zın her anı nı ya-
kın dan il gi len di ri yor...

İba det kav ra mı nı da ral tan lar Al lah ile dost lu ğa az va kit 
ayı ran lar de mek tir...

PUT
                                                  Sadece

a) Put: İn san la rın, Al la h Te ala ya 
yap ma la rı ge re ken say gı, sev gi ve 
kor ku yu, onun dı şın da her han gi 
bir mah lu ku ma’bud ka bul ede-
rek ona yö nel me le ri ha li.1

b) Pu ta ta pı cı lık sa de ce İs lam ön ce si 
arap top lu mu na has bir olay de-
ğil dir.

1  Şamil İslam Ansiklopedisi. Cİlt: 6, 
Sf. 349.

a) Pey gam ber dö ne min de-
ki müş rik le rin tap tık la rı 
hel vadan ya da taş tan 
yap tık la rı hey kel ler dir.

b) İl kel top lum lar da de mir 
den ya da tah ta dan ya-
pıp da tap tık la rı her han gi 
bir hey kel değildir.
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Ça ğı mız da da put çu luk da ha de ği şik  gö rü nüm ler al tın da 
var lı ğı nı sür dür mek te dir. Put çu luk, yal nız ca sert bir taş tan ya-
pıl mış hey kel önün de eğil mek ve ona ta zim gös ter mek ola rak 
ele alı nır sa, kuş ku suz bü yük bir ya nıl gı içi ne dü şü lür. Kal dı ki, 
müş rik Arap top lu mu nun el le riy le yap tık la rı put la ra gös ter dik-
le ri say gı yı bu çağ da da gör mek müm kün dür. Hat ta bu tür 
put çu luk bugün faz la sıy la hü küm sür mek te dir. Put, put laş tır-
mak is te yen le rin ar ka sı na giz len dik le ri bi rer işa ret ve ala met-
ten baş ka bir şey de ğil dir. Yok sa pu tun mut la ka bir ağaç tan 
di kil miş ya hut bir taş tan yon tul muş ol ma sı za ru ri de ğil dir. Al-
lah’ın dı şın da ta pı lan her  şey put tur. 

“Al lah’ı bı ra kıp da ken di le ri ne kı ya me te ka dar ce vap ve
re me ye cek şey le re ta pan lar dan da ha sa pık kim dir” (El-Ah-
kaf,46/5)

Al lah ta ra fın dan gön de ril miş bir de lil ol mak sı zın, O’ndan 
baş ka sı na ita at eden, bir hük me sa hip ol du ğu na ina nan, 
O’ndan baş ka sı na dua edip bir şey is te yen, Al lah’a şirk koş-
muş tur. Do la yı sıy la put çu lu ğun şirk le ve kü für le ya kın dan 
bağ lan tı sı var dır. Pu ta ta pan bir kim se hem Al lah’a şirk ko şu-
yor, hem de küf re gi ri yor de mek tir.

Gök ler de ve yer de bü tün oto ri te ve yet ki le re sa hip olan, 
an cak Al lah’tır; ya rat ma O’na mah sus tur; bü tün ni met ler 
O’nun kud ret elin de dir; bü tün iş ler yal nız ca O’na ait tir; kuv vet 
ve ça re O’nun hük mün de dir; Gök ler de ve yer de olan her  şey 
is ter is te mez O’na ita at et me ye em ri ne bo yun eğ me ye mec-
bur dur. İş te bu nun için O’ndan baş ka ilah yok tur. Kur’an-ı Ke-
rim, in san la rın iba det et tik le ri şey le rin Al lah’ın ku lu ve O’nun 
kar şı sın da aciz ol duk la rı nı açık la dık tan son ra, in san la rı ve 
cin le ri iba det ke li me si nin muh te lif ma na la rıy la yal nız Al lah’a 
iba de te, sa de ce O’na kul luk et me ye, an cak O’na ita at te bu-
lun ma ya, ki şi nin O’ndan baş ka sı nı tan rı ka bul et me me si ne ve 
iba de tin han gi çe şi diy le olur sa ol sun O’ndan baş ka sı na ta pıl-
ma ma sı na ça ğı rı yor:
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‘An dol sun ki biz her üm me te, Al lah’a kul luk edin, put la ra 
tap mak tan ka çı nın di ye bir el çi gön der dik.’ (Nahl/36)

Gö rül dü ğü gi bi, put, sa de ce in san eliy le ya pı lan hey kel ler 
de ğil miş!

Put Kav ra mı nın An la şıl ma sı nın Al lah İle                 
Ku ru la cak Dost lu ğa Et ki le ri

Ters yö ne gir di ği ni bi le me yen bir sü rü cü ya vaş da git se, 
hız la da git se, doğ ru ad res ten uzak la şır. Ta ki yan lış yol da ol-
du ğu nu öğ re nin ce ye ka dar...

Adı na put de me dik le ri ni ce put la ra ta pan in san lar bir ta-
raf tan Al lah’a ya kın ol mak için sa lih amel ler iş ler ler, di ğer ta-
raf tan far kın da ol ma dan put la rı na ta par lar.

İkin ci bir ma bu du ka bul et me yen Al lah, o ki şi le rin tüm 
amel le ri ni bo şa çı ka rır. 

Ya ni ka yıp bü yük olur.

20. Ak lı Va hiy Dı şı Kul lan mak

İn san ak lı na gü ven me yen Al lah-u Te ala dö nem dö nem 
uya rı cı lar gön de re rek rah met te bu lun muş tur.

Kul la rı na olan tav si ye le ri, emir ve ya sak la rı, kı sa ca sı kul-
la rın dan tüm bek len ti le ri ni bir ki tap ve o ki ta bın ya şa nır lı ğı nı 
is pat eden bir ön der gön der miş tir... Unu tul ma sın ki mev zu ne 
olur sa ol sun bir yer de kı la vuz yoksa o yer de ak lın yan lış kul-
lan ma ola sı lı ğı nın yük sek ol ma sı var dır.

İş te bu yüz den, akıl; her ko nu da vah ye mür ca at et mek 
zo run da dır... Çün kü Al lah, her şe yin en iyi si ni in san lar dan 
da ha iyi bi lir...

Ak lı nı va hiy dı şı kul la nan bir in san da ‘man tık yü rüt me’ 
gö ze çar par... Ha ya ta ila hi pen ce re den de ğil de man tık pen-
ce re sin den bak ma ya ça lı şır.



102  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

Al lah’ın tüm tav si ye-emir ve ya sak la rı in san man tı ğı na 
uy gun ol ma sı na rağ men ila hi yar dı mın do kun ma dı ğı bir man-
tık ha ta ya par... Me se la;

– Hel va dan put ya par, acı kın ca yer!

– Sa man yi yen ine ğe ta par!

– Ko nu şa ma yan, gö re me yen ve işi te me yen bir ölü den 
me det bek ler!

– Geç miş te kız ço cuk la rı nı di ri di ri gö men bir man tık, bin 
kü sür se ne son ra fark lı bir şe kil de ca hil lik ya pa rak be be ği 
da ha doğ ma dan öl dü rür.25  

– İla hi yar dı mın do kun ma dı ğı bir man tık, kı şın ölen bit ki-
le rin, ba har ay la rın da can lan ma sı ör ne ği ne rağ men öl dük ten 
son ra di ril me yi kav ra ya maz.

– Yi ne va hiy dı şı kul la nı lan bir man tık (akıl), İba det şe kil-
le ri ni ken di si be lir le ye rek;

– ‘Kal bin te miz ol ma sı ye ter!’ der.

– ‘Ai le den her han gi bi ri nin ha cı ya da ho ca ol ma sı va zi ye-
ti kur ta rır!’ diyerek ko mik du ru ma dü şer.

Kur’an’da ki ayet le rin ta ma mı nı ka bul edip de Pey gam-
be ri dev re dı şı bı ra kan man tık da var dır... Bun lar da de ği şik 
ver si yon da ha ta ya pa rak;

– Bi zi Kur’an bağ lar! (Ya ni sa de ce Kur’an’dan so rum lu-
yuz)

– Pey gam ber, sa de ce Al lah’tan al dı ğı vah yi biz le re ulaş tır-
dı, o ka dar!.. derler.

Ak la şöy le bir so ru ge le bi lir:

Ne den va hiy dı şı kul la nı lan akıl, man tık sız iş ler ya par?

Ba na ka lır sa bu so ru mu zun ce va bı şu ayet te giz li;

25 Kürtaj gibi.
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‘Kim Rah man’ı zik ret mek ten ga fil olur sa, ya nın dan ay rıl
ma yan bir şey ta nı ona mu sal lat ede riz.

Şüp he siz bu şey tan lar on la rı doğ ru yol dan alı ko yar lar 
da on lar, ken di le ri nin doğ ru yol da ol duk la rı nı sa nır lar. (Zuh-
ruf/36-37)

Ya ni dün ya nın en ze ki si de ol san, her alan da pro fe sör de 
ol san, vah ye mü ra ca at et me di ğin za man şey ta na mü ra ca at 
eder sin... Ve şey tan se ni ila hi ba kış tan alı ko ya rak kendi tarafı-
na çe ker... Ve sen de ha di se le re şey ta nın cep he sin den ba kar-
sın... İşin da ha da kö tü sü yap tı ğı nı da doğ ru zan ne der sin...

Val la hi! Kim ak lı nın kul la nı mı nı Kur’an ve sa hih sün ne te 
ya tı rım yap maz sa Al lah ile dost ol ma yı unut sun!

Pe ki ak lı nı vah ye sa tan lar ne ya par lar?

On lar tüm iş le rin de Al lah’a da nı şır lar... Al lah’ın hoş nut ol-
ma dı ğı tüm amel le re man tık yü rüt me den şid det le ka çı nır lar...

‘Ta kıl dık la rı tüm ko nu lar da Al lah ve Ra su lü ne mü ra ca at 
eder ler;’

“Ey iman eden ler! Al lah’a it tat edin. Pey gam be re ve siz
den olan ululem re (ida re ci le re) ita at edin. Eğer bir hu sus ta 
an laş maz lı ğa dü şer se niz Al lah’a ve ahi re te ger çek ten ina nı
yor sa nız Onu Al lah’a ve Ra su lü ne gö tü rün. Bu hem ha yır lı 
hem de ne ti ce ba kı mın dan da ha gü zel dir.” (Ni sa/59)

21. Ev ya  da İş ye ri nin Bo zuk Bir Çev re de Ol ma sı

Çev re sin den ça buk et ki le ne bil me özel li ği olan in sa noğ lu 
çok kı sa bir za man zar fın dan bu lun du ğu or tam dan et ki le ne-
rek ah la kı, ka rak te ri ve inanç la rı olum lu ya da olum suz de ği-
şik li ğe uğ rar.

Alış-ve riş yap ma sa da par füm dük ka nı na gi rip çı kan bir 
in san bu lun du ğu or ta mın ko ku sun dan az da ol sa na sip le nir... 
Bu sün ne tul lah tır... Ya ni Al lah’ın ka nu nu dur ve dün ya nın her 
ye rin de ay nı ka nun iş ler;
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‘İyi bir or tam dan iyi, kö tü bir or tam dan da kö tü huy lar 
edi ne bi lir sin!’

Bu nun için Al lah-u Te ala dost aday la rı na şöy le bir tav si-
ye de bu lu nur:

‘Ey iman eden ler! Al lah’tan kor kun ve doğ ru lar la be ra ber 
olun! (Tev be/119)

Gü nah lar dan ma sum olan bir pey gam ber bi le; 

‘Rab bim! Ba na hik met ver ve be ni iyi le rin ara sı na kat.’ 
(Şu ara/83) di ye dua edi yor sa çev re nin öne mi ni siz dü şü nün!

Bi raz uzun ca da ol sa baş lı ğı mı zı ay dın la ta cak bir ha dis le 
4. bö lü me son ve re lim:

Ebu Sa id (r.a.)’dan:

Re su lul lah (s.a.v.) bu yur du:

‘Siz den ön ce ki le rin için de dok san do kuz ki şi yi öl dü ren 
bir adam var dı. Yer yü zü nün en bil gi li in sa nı nı sor du, ni ha yet 
ona:

’Fa lan yer de bir ra hip var. Git du ru mu nu ona an lat!’ de-
di ler. Ra hi be gi dip 99 ki şi yi öl dür dü ğü nü, tev be et se ka bul 
edi lip edil me ye ce ği ni sor du.

Ra hip:

‘Ha yır!’ de yin ce onu da öl dü rüp 100’e ta mam la dı.

Yi ne yer yü zü nün en bil gin in sa nı nı sor du. Ona fa lan yer-
de dir, de di ler. Ona gi dip 100 ki şi yi öl dür dü ğü nü, tev be et ti-
ğin de ka bul edi lip edil me ye ce ği ni sor du. Alim:

‘Evet, ka bul edi lir. Kim se bu na ma ni ola maz. Fa lan ye re 
git, in san lar ora da Al lah’a iba det edi yor lar, sen de on la ra ka tıl 
ve iba det et! Ay rı ca ül ke ne de bir da ha dön me! Çün kü se nin 
ül ken kö tü bir ül ke dir’ de di.

Bu nun üze ri ne adam yo la re van ol du. He nüz o ül ke ye 
var ma dan yo lun or ta sın da ölüm ge lip ona ye tiş ti. Onun hak-
kın da rah met me lek le ri ile azap me lek le ri tar tış tı lar. 
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Rah met me lek le ri de di ler ki:

‘Onun ca nı nı biz ala ca ğız. Çün kü bu adam tev be kâr olup 
tam bir ih las için de Al lah’a iba det edi len ye re gi di yor du. Suç-
suz dur.’

Azap me lek le ri ise ak si ni id dia edip şöy le de di ler:

‘O şim di ye ka dar hiç bir ha yır yap ma mış tır. Na sıl olur da 
iyi bir adam ola bi lir. Bu ne den le onun ru hu nu biz kab ze de-
ce ğiz.’

Der ken adam kı lı ğın da bir me lek çı ka gel di. Onu ara la rın-
da ha kem ta yin et ti ler. O şöy le de di:

‘Siz iki ül ke ara sı nı öl çün. Han gi si da ha ya kın sa bu adam 
ora ya ait olur.’

İki ül ke ara sı nı ölç tü ler ve ada mın git mek üze re ol du ğu ül-
ke ye da ha ya kın ol du ğu nu tes bit et ti ler. Bu nun üze ri ne onun 
ru hu nu rah met me lek le ri al dı.” (Bu ha ri, en bi ya 54/5, IV, 149, 
Müs lim (Tev be 46-8, s. 2119).

            







Beşinci Bö lüm:

Al lah İle Dost luk Nasıl                                                  
Ku ru la bi lir?..





Gİ RİŞ

Ön ce lik le şu nu be lir te lim ki Al lah’ın, hiç bir şe kil le kul la-
rı nın dost lu ğu na ih ti ya cı yok tur... Bu dost luk tan çı ka rı olan 
an cak ve an cak in san dır.

• Allah’ın İstediği Bir Şekilde!

Her ne ka dar da ken di si ne dost ol ma ya ça lı şır ken çe şit li 
ve si le ler ara sak da, ken di si nin onay la ma dı ğı tüm gi ri şim le ri-
miz so nuç suz ka lır...

Bu nun için ön ce sağ lam bir aki de son ra da ken di siy le 
ku ra ca ğı mız dost luk gi ri şi mi mi zi Kur’an ve Sün ne te onay lat-
mak...

Çün kü Al lah’a gi den yol la rı kuş ku suz ken di si da ha iyi bi-
lir... İş te bu yüz den ata ca ğı mız her adı ma çok dik kat et me li-
yiz.

1. Al lah’ı Ge re ği Gi bi Ta nı ya rak

Bu baş lı ğı mı za, ‘Al lah ile dost lu ğun önün de ki en gel ler’ 
bö lü mün de kı sa ca de ğin miş tik. Şim di de Al lah ile dost luk na-
sıl ku ru la bi lir baş lı ğı al tın da in ce le ye lim.

Al lah’ı ge re ği gi bi ta nı mak dost lu ğu sağ la yan en bü yük 
et ken ler den bi ri dir. Çün kü Al lah’ı ta nı mak de mek, rı za sı nı ve 
ga za bı nı ka zan dı ra cak amel le ri bil mek de mek tir. Edi ni len bu 
bil gi26 ile in san ge rek li ted bi rleri ala rak27 dost lu ğu nu per çin leş-
ti rir.

26 Allah'ın sevdiği ve sevmediği ameller.
27 Rızasını kazandıracak ameller işleyerek...
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Pe ki Al lah’ı na sıl ta nı ya ca ğız?

.... bö lü mün de de de di ği miz gi bi; isim ve sı fat la rı nın te cel-
li si ni gö re rek...

Al lah’ın isim ve sı fat la rı ge re ği gi bi in ce len di ğin de bunla-
rın üç baş lık al tın da top lan dı ğı gö rü lür:

1. Al lah bü yük tür

2. Al lah mer ha met li dir

3. Al lah’ın aza bı şid det li dir.

Al lah’ın, sa de ce ‘mer ha met eden’ vas fı nın bi lin me si ya da 
sa de ce aza bı nın şid det li ol ma sı nın bi lin me si ye ter li de ğil dir... 
Ek sik bil gi dost lu ğa za rar ve rir.

Al lah’ın isim ve sı fat la rı nın na sıl te cel li et ti ği ni öğ ren mek 
için Es ma-ul Hüs na ki tap la rı na ve be ra be rin de iyi bir te fek kü-
re mü ra ca at edi le bi lir.

Al lah’ın isim ve sı fat la rı nı do ğa da okur ken ses li bir şe kil de 
te fek kür, dost lu ğu sa mi mi leş ti rir. Me se la ya zı ya zar ken,

‘Al lah’ım! Adı na ye min ede rim ki şu an ne ler yaz dı ğı mı 
gö rü yor sun! Da ha ne ler ya za ca ğı mı bi li yor sun! Şu an et ra fım-
da ki le rin ko nuş ma la rını işi ti yor sun!

Çün kü sen var sın! Al lah’ım! Kul la rı nı ya ra tıp da kı ya me ti 
bek le mi yor sun. Her ku lu na ol du ğu gi bi be nim le  de ya kın dan 
il gi le ni yor sun! Be ni adım la ta nı yor sun... Hat ta tüm hüc re le-
rim le!..

Şu an so ka ğım da gü rül tü ler ge li yor; sen o gü rül tü çı ka-
ran la rı da ta nı yor ve on la rı tek tek işi ti yor sun! Ay nı an da kar şı 
apartmanın ça tı sın da ki kuşun se ni zik ret ti ği ni işi ti yor, gö rü yor 
ve bi li yor sun! Sen ha ya tı mız la iç i çe sin! 

Bu ve ben ze ri ses li ha tır la ma lar (du alar) za man la dost lu-
ğu kuv vet len di rir.

Fa tu ra kuy ru ğun da ki bir dost ada yı nın;
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‘Al lah’ım! Şu an da han gi fa tu ra yı han gi şu be ye ya tı ra ca-
ğı mı, önüm de kaç ki şinin ol du ğu nu, ne ka dar za man son ra 
sı ra nın ba na ge le ce ği ni, tüm in san la rın cep le rin de ne ka dar 
pa ra ol du ğu nu bu gün ne ler ka zan dı ğı nı ve kay bet ti ği ni, ya-
rın ne ler ka za na cak la rı nı, ki min han gi sa at te öle ce ği ni, ki min 
ki min hak kın da ne ler dü şün dü ğü nü ve dü şü ne ce ği ni bi li yor-
sun!’ di ye ses li dü şün me si nin dost lu ğun ya ki ni leş me si ne olan 
kat kı sı nı dü şü ne bi li yor mu su nuz?

Unut ma ya lım ki ses li dü şün ce, dik kat le ri mi zi bir nok ta da 
top lar.

Gü nün her sa atin de ses li te fek kür ya pa bi li riz.

Böy le lik le hem ima nı mı zı ar tır mış olu ruz hem de dost lu-
ğu mu zu per çin leş tir miş olu ruz.

Ses li te fek kür le, her an Al lah’ın gö ze ti min de ol du ğu muz 
his si ağır ba sa ca ğın dan az gü nah, çok sa lih amel iş le me is te ği 
ar ta cak tır.

2. Te fek kür Ayet le ri Ve si le siy le Tek Ta raf lı                  
Ko nu şa rak

Al lah-u Te ala, in san la rın ken di siy le dost luk la rı nı ne şe kil-
de ku ra bi le cek le ri ni bil di ren bir ki ta bı, Pey gam be riy le gön der-
miş tir. Al lah’ın, kul la rıy la olan dost luk söz leş me si ola rak da 
ad lan dır dı ğı mız bu ki tap, sin di re sin di re in ce len di ğin de dost-
luk yo lun da önem li me sa fe ler ka t e di le ce ği ka na atin de yim.

Bo zuk bir ne sil al tın bir nes le28 dö nü şe bi li yor sa biz ler ne-
den ay nı ile ti şi mi sağ la ya ma ya lım ki?

Pe ki na sıl ola cak?

Di yo rum ki Al lah’ın şu sö zü ne ku lak ve re rek:

“Gök ler de ve yer de ni ce de lil ler var dır ki, on lar bu de lil ler
den yüz le ri ni çe vi re rek ge çer ler.” (Yu suf/105)

28 Sahabeler
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San ki Al lah-u Te ala şöy le di yor:

‘Ey kul la rım! Ken di mi ta nı ta cak o ka dar çok delil ler yay-
dım ki ev re ne!.. Dün ya nın ne re sin de olur sa nız olun, is te di ği-
niz an be nim le di ya lo ğa ge çe bi lir si niz...’

Al tın ne sil den ba zı la rı Al lah ile şöy le bir di ya lo ğa geç miş-
ler;

‘... Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı hak kın da de rin de rin dü şü
nür ler (ve şöy le der ler): Rab bi miz! Sen bu nu bo şu na ya rat
ma dın. Se ni tes bih ede riz...’ (Ali İm ran/191)

Biz ler de ay nı şe kil de te fek kür ayet le ri ni ev re ne ser piş ti-
re rek duy gu la rı mı zı ve hay ran lık la rı mı zı ses li bir şe kil de di le 
ge ti rir sek so yut gi bi gö zü ken ile ti şi mi so mut laş tır mış olu ruz. 
Me se la, Al lah’ın şu sö zü nü;

‘İn sa noğ lu ye di ği ne bir bak sa ya’ (?)

Her sof ra ya otur du ğu muz da ya da ye di ği miz ürün le ri her 
tez ga hın da gör dü ğü müz de şöy le bir ses li dü şün sek;

“Al lah’ım! Biz le ri ya ra ta rak ba şı boş bı rak ma dın! Za yıf olan 
biz ler acı kın ca, se nin Er-Rez zak is mi ne sı ğın dık! Yok sa aç ka-
lır dık. Sen, biz le re olan rah me tin le sof ra la rı mı zı do nat tın! Her 
bir ik ra mın ade ta bü yük lü ğü nü ve sa na tı nı ser gi li yor! Ege’den 
ge len zey tin, bil mem han gi ora dan ge len bal, bil mem han gi 
köy den ge len yu mur ta! Tüm hep si nin ya ra tı lı şı da müt hiş, lez-
ze ti de...

Sen işi ni çok iyi bi li yor sun Al lah’ım! Tüm gü zel lik ler ve 
öv gü ler sa na dır.”

‘Bun ca gü nahı mı za rağ men san ki ala ca ğı mız var da bir an 
ön ce he sap tan düş sün’ der gi bi rı zık lan dır ma ya de vam edi-
yor sun... Hem de in sa nın yü zü nü kı zar tır ca sı na!”

İna nı yo rum ki bir ta raf tan Rab bi mi zi yü celt miş olu ruz, di-
ğer ta raf tan Rab bi mi ze kar şı ken di mi zi mah cup his set miş olu-
ruz.
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Te fek kür ayet le ri sof ra mız da ki ler le sı nır lı de ğil kuş ku suz. 
Göz le ri ni ne re ye çe vi rir sen çe vir, te fek kür ede cek nimet mut-
la ka var dır. Me se la; evin den çı kıp iş ye ri ne gi den bir va tan daş; 
so kak ke di le ri ne, so kak kö pek le ri ne, de ği şik cins kuş la ra, vit-
rin de ser gi le nen ba lık cins le ri ne ya da ma nav tez gah la rın da ki 
mey ve çe şit le ri ne ba ka rak;

‘Aman Al lah’ım! Bu ne bü yük lük, bu ne sa nat! Her hay-
va na ay rı bir cüs se, ay rı bir ses... Her mey ve ye ay rı bir cilt, 
ay rı bir tat!..

On se ne ön ce ki ham siy le bu gün kü ham si ara sın da hiç bir 
fark yok! Ca nım erik is te di ğin de el may la ka rış tır mı yo rum! Bi-
li yo rum ki se nin ya rat tı ğın da hiç bir dü zen siz lik yok!

Sen bun la rı da boş ye re ya rat ma dın! Bu sa na tın kar şı sın-
da eğil mek ten29 baş ka bir şey dü şü ne mi yo rum! Ses li bir şe kil-
de te fek kür et ti ği za man, bel ki de far kın da ol ma dan şun la rı 
is pat et miş olur; 

– Al lah’ım! Sen za tın la, isim ve sı fa tın la var sın!

– Al lah’ım! Sen be ni işi ti yor sun!

– Al lah’ım! Sen be ni gö rü yor sun!

– Al lah’ım! Sen be ni bi li yor sun!

‘İşit mek, gör mek ve bil mek.’ Al lah’ın bu üç sı fa tı nı zih ni-
miz de sü rek li can lı tu tar sak, dost luk fre kan sı nı ya ka la ma ola-
sı lı ğı nı ar tır mış olu ruz..

3. Al lah’ın Va’di ne Gü ve ne rek

Al lah-u Te ala tüm in san la ra şöy le bir va atte bu lu nur:

Rızık en di şe si ya şa ma yın! Si zi ben rızık lan dı rı yo
rum.

‘Yer yü zün de yü rü yen her can lı nın rız kı Al lah’ın üze ri ne dir. 
(Hud/6)

29 Secde
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Al lah’ın bu va’di ne gü ve nen bir kuş ha di si ni not la ya lım:

Ömer b. Hat tap (r.a.) di yor ki: ‘Re su lul lah (s.a.v.) işit tim 
di yor du ki:

‘Eğer siz ler ger çek ten ge re ği gi bi Al lah’a te vek kül eder-
se niz, kuş la rı rı zık lan dır dı ğı gi bi si zi de rı zık lan dı rır. Sa bah aç 
çı kı yor lar ve ak şa ma da tok dö nü yor lar. (İbn. Mace: 2 h. no: 
4164 s. 1394. Arap ça dan)

– Ümit siz li ğe düşme yin. Ben Af fe di ci yim!

‘Al lah si zin töv be ni zi ka bul et mek is ter.’ (Ni sa/27)

– Sa de ce ba na dua edin. Çün kü tüm du ala r› ka bul 
eden tek mer ci be nim.

‘Kul la rım sa na, be ni sor du ğun da  (söy le on la ra): Ben çok 
ya kı nım. Ba na dua et ti ği va kit dua edi nin di le ği ne kar şı lık ve
ri rim. O hal de (kul la rım de) be nim da ve ti me uy sun lar ve ba na 
inan sın lar ki doğ ru yo lu bu la lar.’ (Ba ka ra/186)

– Yap tığı nız hiç bir iyi li ği bo şa ç›ıkar mam!

‘Er kek ol sun, ka dın ol sun, her kim de mü’min ola rak iyi 
iş ler ya par sa, iş te on lar cen ne te gi rer ler ve zer re ka dar hak sız
lı ğa uğ ra tıl maz lar.’ (Ni sa/124)

– S› na vı ka za na na Cen net va at edi yo rum!

‘Al lah, mü’min er kek le re ve mü’min ka dın la ra, için de ebe
di kal mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen
net le rin de gü zel mes ken ler va ad et ti...’ (Tev be/72)

– S› na vı kay be de ne ise Ce hen nem...

‘... Ba na iba de ti bı ra kıp bü yük lük tas la yan lar aşa ğı la na rak 
ce hen ne me gi re cek ler dir.’ (Mü’min/60)

– İna nın... Üs tün olun!

‘Gev şek lik gös ter me yin, üzün tü ye ka pıl ma yın. Eğer inan
mış sa nız, üs tün ge le cek olan siz si niz.’ (Ali İm ran/139)
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– İna nın... Kal bi ni ze gü ven in di re yim!

‘İman la rı nı bir kat da ha art tır sın lar di ye mü’min le rin kalp
le ri ne gü ven in di ren O’dur...’ (Fe tih/4)

Al lah-u Te ala’nın bu va ad le ri ne gü ven mek de mek, dost-
luk yö nün de atı lan en önem li adım dır...

Pe ki na sıl gü ve ne ce ğiz?

Öy le ya? Ne ken di si ni gör dük, ne de cen net ve ce hen ne-
mi ni!

Di yo rum ki;

Al lah’a gü ven me ye gi den yol, ilk iki konu baş lı ğı mı zın ye-
te rin ce an la şıl ma sın dan ge çer;

– Al lah’ı ge re ği gi bi ta nı mak

– Al lah’ın gü cü ne, bü yük lü ğü ne, sa na tı na ve kul la rı üze-
rin de ta sar ruf sa hi bi ol du ğu na ka tık sız iman edip bunu hay-
kır mak!

Al lah’ın va’di ne gü ve nen bir in san, ha ya tı nın her sa ni ye-
sin de emin olur... Ve bu ‘emin’lik onu Al lah’a sı kı sı kı bağ lar...

4. Al lah’ı Se ve rek

Han gi du rum lar da kar şı mız da ki ne sı cak bir mu hab bet 
bes le riz?

a. Ki şi sel hak la rı mı za do kun ma dı ğın da

b. İk ram gör dü ğü müz de

c. Yo ğun il gi gör dü ğü müz de

d. Ha ta la rı mız yü zü mü ze vu rul ma dı ğın da

e. İyi li ği miz için bize na si hat edil di ği n de

f. İs tek le ri mi ze ce vap bul du ğu muz da

g. Kar şı lık sız sev dik le rin de...
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Bu tür şart la rın oluş tu ğu or tam da her kes se vi lir. 

Al lah-u Te ala da, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma ma sı na rağ men 
-he le de in san la rın sev gi ve iba det le ri ne- kul la rı nın, ken di si ni 
sev me le ri için tüm şart la rı faz la sıy la oluş tur muş...

a. İn san la rın Ki şi sel Hak la rı nı Ko rur

Ya lan, gıy bet, if ti ra, de di ko du, hır sız lık, ci na yet, la kap tak-
ma, sö mür me vb. gi bi in sa na za rar ve ren va ka la rı ya sak la ya-
rak kul la rı nın mad di ve ma ne vi hak la rı nı ko ru muş tur.

b. Kul la rı na İk ram lar da Bu lu nur

İna nan ve inan ma yan di ye ayı rım yap mak sı zın de niz-
ler den, dağ lar dan, ba yır lar dan ve ka ra dan tür lü tür lü seb ze, 
mey ve ve hay van et le rin den olan be sin ler le ik ram da bu lu nur.

Al lah’ın kul la rı na olan ik ram la rı sa de ce bun lar la sı nır lı de-
ğil.

c. Al lah, Her Ku luy la Ya kın dan İl gi le nir

Kul la rı ta ra fın dan ya kın dan ta nın mak için ayet le ri ni ev-
re ne ser piş tir me siy le, ken di di ni nin ta nı nıp ya ra tı lış ga ye le ri ni 
öğ ret mek için pey gam ber ler gön der me siy le, is lam da vet çi le ri-
ni gö re ve ça ğır ma sıy la, her yer den (gök ten, yer den ve de niz-
ler den) rı zık lan dır ma sıy la, ev lat ver me siy le, akıl ver me siy le vs. 
ile ya kın dan il gi le nir.

d. Al lah, Kul la rı nın Ha ta la rı nı Giz ler

İbn-i Ömer (r.a)’dan:

Re su lul lah (s.a.v.) şöy le bu yur du:

Mü’min, Rab bi ne yak laş tı rı lır. Öy le ki, (Al lah onun) üze ri-
ne hi ma ye si ni in di rir ve gü nah la rı nı iti raf et ti rir. Ona so rar:

– Şu şu gü nah la rı nı bi li yor mu sun?

Mü’min kul, iki ke re:
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“Evet ey Rab bim, bi li yo rum!” der. 

Rab Te âlâ da:

“Dün ya da iken bun la rı ör te rek se ni teş hir et me miş tim. Bu-
gün de on la rı sen den af fe di yo rum!” bu yu rur. Son ra da Ona 
ha se nat def te ri ve ri lir. (Bu ha ri, me za lim 2, Müs lim, Tev be 52, 
(2768) ).

e. Bi ze Hep Na si hat Eder

‘İş te bu (Kur’an), ken di siy le uya rıl sın lar, Al lah’ın an cak 
bir tek tan rı ol du ğu nu bil sin ler ve akıl sa hip le ri iyi ce dü şü nüp 
öğüt al sın lar di ye in san la ra (gön de ril miş) bir bil di ri dir.’ (İb ra-
him/52)

‘Al lah’a iba det edin ve O’na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. 
Anaba ba ya, ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu
ya, uzak kom şu ya, ya kın ar ka da şa, yol cu ya, el le ri ni zin al tın
da bu lu nan la ra (kö le, ca ri ye, hiz met çi vb.) iyi dav ra nın; Al lah 
ken di si ni be ğe nen ve da ima bö bür le nip du ran kim se yi sev
mez.’ (Ni sa/36)

‘Mu hak kak ki Al lah, ada le ti, iyi li ği, ak ra ba ya yar dım et
me yi em re der; çir kin iş le ri, fe na lık ve az gın lı ğı da ya sak lar. O, 
dü şü nüp tu ta sı nız di ye si ze öğüt ve ri yor.’ (Nahl/90)

f. Al lah, İs tek le ri mi zi Din ler ve Ka bul Ede ce ği ni 
Va’de der

‘... Şüp he siz Sen (Al lah) du ayı hak kıy la işi ten sin...’ (Ali 
İm ran/38)

Ebu Hureyre (r.a.)’den Resulullah (s.a.v.) şöyle buyur-
muştur:

‘Şanı yüce ve mübarek Rabbimiz her gece gecenin son 
üçte biri kaldığı vakit dünya göğüne iner ve şöyle buyurur:

‘Ba na dua eden var mı, du ası nı ka bul ede yim.
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Ben den bir  şey ler is te yen var mı, ona ve re yim. Ben den 
mağ fi ret di le yen var mı, onun gü na hı nı ba ğış la ya yım.’ (Bu-
ha ri, II. 47)

g. Al lah, İna nan Kul la rı nı Hiç bir Men fa at                  
Bek le me den Se ver

Al lah-u Te ala nok san sı fat lar dan mü nez zeh tir. Hiç bir şe ye 
muh taç ol ma dı ğı gi bi ken di si nin üs tün de de hiç bir ira de yok-
tur.30 Al lah-u Te ala’nın bir ku lu nu sev me si de mek o ku lun dan 
ra zı ol ma sı de mek tir... Al lah’ın sev gi si ni ka za nan lar Al lah’a ne 
ve re bi lir ler?

   Ca nı nı!

  O can ki min..?

* * *
Bu ra da, üze rin de has sas bir şe kil de dur ma mız ge re ken 

nok ta şu:

Yu ka rı da ki şart la rı oluş tu ran her kes se vi lir de miş tik... Ay nı 
şart lar dan hem da ha gü zel, hem de vam lı, hem de dün ya nın 
her ye rin de ve her za man di li min de biz le ri gö zet le yip kol la yan 
Al lah, ne den da ha çok se vil mi yor?

Oku yu cu la rın ye rin de ol sam de rin de rin dü şü nü rüm;.. 
Çün kü Al lah ile ku ru la cak olan dost lu ğun da imi ol ma sı, sami-
mi ol ma sı ve dost lu ğa za rar ve re cek engelleri sa bır la bir bir 
aş ma sı Al lah’ı sev mek le müm kün olur an cak.

Ne den Al lah’ı Ge re ği Gi bi Se ve me dik?

– Çün kü var lı ğı nı en se miz de his se de me dik...

– Çün kü ge re ği gi bi ta nı ya ma dık...

30 Herhangi bir varlıktan menfeat beklemek noksanlığın ifadesidir.
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– Çün kü al dı ğı mız ik ram la rın ar ka sın da O’nu gö re me-
dik...

– Çün kü ver di ği ik ram la rın de ğe ri ni ve bü yük lü ğü nü gö-
re me dik...

– Çün kü bi zi sev di ği ni ve kol la dı ğı nı düşünüp an la ya ma-
dık...

Pe ki Al lah Na sıl Se vi lir?

Konumuzu ay dın la ta cak çok ba sit bir mi sal ve re lim:

Evin en kü çük ço cu ğu, ge len mi sa fir le rin el le ri ni öpe rek, 
‘hoş gel di niz’ der...

Ço cu ğu se vim li gö ren mi sa fir ler den bi ri ço cu ğun her iki 
ya na ğın dan öpe rek, ona bir çi ko la ta ve rir... Çi ko la ta yı ka pan 
ço cuk an ne si nin ya nı na ko şar.

Ço cu ğun an ne si: ‘Ge len ler den ki mi se vi yor sun?’ di ye so-
run ca ço cuk, elin de ki çi ko la ta ya ba ka rak;

‘Ba na çi ko la ta ve ren am ca yı!’ der...

Mi sa fir le rin bu lun du ğu oda ya tek rar gi ren ço cuk, ma sa da 
ata ri gö rür... Bel li ki son ra dan kon muş. Ba ba sı nın;

‘Bu ata ri se nin oğ lum! Sa na al mış lar.’ de me siy le ata ri yi 
alır ve ba ba sı na te şek kür ede rek tek rar an ne si nin ya nı na gi-
der... Ço cu ğun An ne si;

– Şim di ki mi çok se vi yor sun?’ di ye so rar.

Ço cuk; ‘Ata ri yi ve re ni’ der.

An ne si; ‘Te şek kür et tin mi ba ri?’ der.

Ço cuk; ‘Ki min ver di ği ni bil mi yo rum ki!’ der.

İl kin de ik ram eden eli gö rün ce hem ken di si ne te şek kür 
et ti, hem de, an ne si ne onu sev di ği ni söy le di.
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İkin ci sin de, he di ye nin de ğe ri bü yük ol ma sı na rağ men he-
di ye ede ni gör me di ği için ya pa ca ğı te şek kür baş ka ad re se git-
ti; ya da hiç git me di...

İna nın sis tem ay nı... İk ram eden el, se vi lir...

Eğer biz ler de al dı ğı mız her ni me tin ar ka sın da Al lah’ın 
bu lun du ğu nu ve sı ca ğı sı ca ğı na O an te şek kür le ri mi zi bil di rir-
sek sev gi ile ti şi mi ni kur muş olu ruz.

Sev gi mi zi, ya pa ca ğı mız fi ili iba det ler dı şın da söz lü ola rak 
şöy le di le ge ti re bi li riz;

– Al lah’ım! Ba na ima nı tat tır dı ğın için se ni se vi yo rum!

– Al lah’ım! Be ni rı zık lan dır dı ğın için se ni se vi yo rum!

– Al lah’ım! Ku sur la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı va’det ti ğin için 
se ni se vi yo rum!

– Al lah’ım! Ba na sıh hat ve afi yet ver di ğin için se ni se vi-
yo rum!

– Al lah’ım! Göz zev ki me hi tap ede cek çok gü zel man za ra-
lar ya rat tı ğın için se ni se vi yo rum!

– Al lah’ım! Şey tan ve dost la rı nın biz le re na sıl yak laş tı ğı nı 
bil dir di ğin için se ni se vi yo rum!

– Al lah’ım! Az ame le çok se vap ver di ğin için se ni se vi yo-
rum!

– Al lah’ım! Se nin sev gi ne ula şan yol la rı biz le re bil dir di ğin 
için se ni se vi yo rum!

Dil ile sü rek li se ni se vi yo rum Al lah’ım de mek sev gi ka pı sı-
nı ara la ya bi lir... O ka pı dan muh te me len şöy le bir ses işi ti lir:

– ‘O za man is pat et’

5. Ge ce yi İyi De ğer len di re rek

Ge ce;

– Aş kın is pat sa at le ri...
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Ge ce;

– Dost lu ğun sağ lam te mel le ri atıl dı ğı ses siz ama di ri olan 
bir za man di li mi...

Ge ce;

– Zih ni meş gul eden her şe yin ka ran lı ğa gö mül dü ğü bir 
an...

Ge ce;

– Al lah sev gi si nin mr’ı31

Ge ce;

– Du ala rın, töv be le rin ve is tek le rin ka bu le ya kın ol du ğu 
bir fır sat anı...

Ge ce;

– Al lah’ın ku lu na en ya kın ol du ğu bu luş ma sa at le ri...

Ge ce;

– Al lah dost la rı nın ol maz sa ol ma zı ve gel me si için sa bır sız-
lan dık la rı bir dost...

Ge ce;

– Adı na na fi le iba det le rin ya pıl dı ğı bir va kit ola rak ad lan-
dı rıp içi ni bo şalt tık la rı bir za man di li mi...

Ge ce;

– Al lah dost la rı nın üç ka nal dan32 bes len dik le ri ecir kay na-
ğı...

Bu ka dar çok ni met le ri ba rın dı ran ge ce vak ti, mu ha ta-
bı na gün de bir kez uğ rar... Dün ya nın ne re sin de olur sa ol sun 
mu ha ta bı nı unut maz... Tre nin is tas yo na ya naş tı ğı gi bi mu ha-
ta bı nın ya ta ğı na ka dar ya na şır... İm sak vak ti ne ka dar bek ler... 
Son ra da çe ker gi der...

31 mr'ı: Aynası
32 Kur'an okumak, namaz kılmak, tefekkür etmek.
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Ge ce nin ni met ler le do lu ol du ğu nu bi len Al lah dost la rı, 
dos tu nun hu zu run da zin de ol mak ve uy ku ya ye nik dü şe rek 
mu hab be tin kı sa sür me me si için ted bi ri ni ak şam dan alır lar. 
Ya ni er ken uyur lar

Bir sü re son ra bek le nen an ge lir ve dost aday la rı, aş kı nı 
is pat et mek için nef se pek de hoş ge len ya ta ğı nı üç ta lak la 
bo şar lar!;

‘Kor kuy la ve umut la Rab le ri ne yal var mak üze re ya tak la
rın dan uzak ka lır ve ken di le ri ne ver di ği miz rı zık tan Al lah yo
lun da har car lar.’ (Sec de/16)

Ge ce nimetin den ya rar lan mak is te yen ler den ki mi Kur’an 
oku ya rak Al lah ile di ya lo ga geç mek is ter, ki mi de na maz kı-
la rak;

‘(Ra su lüm!) Se nin, ge ce nin üç te iki si ne ya kın kıs mı nı, (ba
zen) ya rı sı nı, (ba zen de) üç te bi ri ni yat ma dan (iba det le) ge çir
di ği ni ve be ra be rin de bu lu nan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le 
yap tı ğı nı) Rab bin el bet te bi li yor...’ (Mü zem mil/20)

‘Bi ra zı ha riç, ge ce le ri kalk na maz kıl. (Ge ce nin) ya rı sı nı 
(kıl). Ya hut bu nu bi raz azalt, ya da ço ğalt ve Kur’anı ta ne ta ne 
oku.’ (Mü zem mil/6)

Baş ka bir dost, bun la rın ya nı na bir ye ni si ni da ha ek le ye-
rek Rab bi nin gü cü nü ve Rah me ti ni te fek kür et mek için cam-
dan dı şa rı ba kar...

Gök yü zün de flaş gi bi pat la yan yıl dız la ra bak tı ğın da Al-
lah’ın şu sö zü üze ri ne te fek kü re da lar lar;

‘An dol sun, biz gök te birta kım burç lar ya rat tık ve sey re
den ler için onu süs le dik.’ (Hicr/16)

Göz ler yıl dız la ra ve Rab bi nin bü yük lü ğü ne dal mış ken, 
baş ka bir ayet dev re ye girerek mu hab be te or tak ol mak is ter;

‘... rüz gar la rı ve yer ile gök ara sın da em re ha zır bek le yen 
bu lut la rı yön len dir me sin de dü şü nen bir top lum için birçok 
de lil ler var dır.’ (Ba ka ra/164)
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Te fek kür ayet le riy le mu hab bet kur ma ya ça lı şan ge ce kuş-
la rı, Al lah’ın bu mu az zam sa natı kar şı sın da pey gam ber le rin-
den öğ ren di ği şu du ayı okur lar;

‘Al lah’ım! Hamd yal nız sa na dır. Gök le ri, ye ri ve on lar-
da bu lu nan la rı var eden ve var lık la rı nı ayak ta tu tan sen sin. 
Hamd yal nız sa na dır. Gök le rin, ye rin ve on lar da bu lu nan la-
rın mül kü/ta sar ru fu yal nız sa nin dir. Hamd yal nız sa na dır. (Ey) 
gök le rin ve ye rin nu ru, hamd yal nız sa na dır. Sen gök le rin ve 
ye rin mut lak ege me ni sin. Hamd yal nız sa na dır. Sen hak kın 
ta ken di si sin, va’din ger çek tir, sa na ka vuş mak ger çek tir, se nin 
sö zün ger çek tir, cen net ger çek tir, ce hen nem ger çek tir, bü tün 
pey gam ber ler ger çek tir, Mu ham med ger çek tir, kı ya me tin kop-
ma sı ger çek tir. Al lah’ım ben sa na tes lim ol dum, sa na iman 
et tim, sa na gü ve nip da yan dım, sa na dön düm. 

An laş maz lık da va la rı mı se nin hük mü ne sun dum, baş ka-
la rı ile mah ke me leş mek için sa na başvur dum, ön ce den yap-
tık la rı mı da, ya pa cak la rı mı da, giz li lik le ri mi de, açık la dık la rı mı 
da ba ğış la! Öne ge çi ren de, son ra ya bı ra kan da sen sin. Sen-
den baş ka hiç bir ilah yok tur.

Al lah’ı gö rüp, onunla kar şı lık lı ko nu şurca sı na ya pı lan bu 
ses li hay ran lık (dua) bir ta raf tan iman la rı nı ar tı rır ken di ğer ta-
raf tan Al lah’tan ba zı ta lep ler de bu lun ma nın önü nü açar...

Bir çok in sa nın, Al lah aş kı ye ri ne uy ku aş kı nı ter cih et tik le-
ri bu sa at ler de, Al lah, dost la rı na şöy le ses le nir:

‘... Ba na dua eden var mı, du ası nı ka bul ede yim. Ben den 
bir  şey is te yen var mı, ona ve re yim. Ben den mağ fi ret di le yen 
var mı, onun gü na hı nı ba ğış la ya yım.33

33 Gecenin son vakitlerinde şanı yüce Rabbimiz dünya semasına iner. 
Çünkü Ebu Hureyre (r.a)'dan gelen rivayete göre Resulullah (s.a.v) 
şöyle buyurmuştur: "Şanı yüce ve mübarek Rabbimiz her gece, gece-
nin son üçte biri kaldığı vakit dünya göğüne iner eve şöyle buyurur:...." 
Tirmizi.
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Ya pı la cak du ala rın, is tek le rin ve ba ğış lan ma la rın ka bu le 
ya kın ol du ğu bu sa at ler de ku lun Al lah ile ko nuş ma la rı dev re-
ye gi rer... Böy le lik le sı cak bir mu hab bet baş la mış olur...

Baş ka bir ge ce ku şu Kur’an-ı Ke rim oku yup ayet ler üze-
rin de te fek kür ede rek hem Rab bi ile di ya lo ğa ge çer, hem oku-
du ğu her har fe on se vap alır hem de sa ba ha ener ji li gir miş 
olur...

Baş ka bir ecir av cı sı kı ya ma ge çer... Her kes ya ta ğı na iki-
sek sen uzan mış ken, o; Rab bi nin hu zu run da ha re ket siz ce bek-
ler... Aş kı nı, du ru şuy la is pat et me ye ça lı şır... Çün kü bi lir ki aşk, 
is pat is ter...

6. Tüm İş le ri miz de Al lah’a Da nı şa rak

Za ma nın sa hi bi Al lah-u Te ala in sa noğ lu na bir sa ni ye son-
ra sı hak kın da her han gi bir bil gi ver me miş tir. Böy le lik le in san, 
ya pa ca ğı her han gi bir işin so nu cunun leh te mi aleyh te mi ola-
ca ğı nı ön ce den bi le mez...

Bir şe ye ka rar ver me den ön ce, tec rü be le re ve is ti şa re ye 
baş vu ra rak işe gi ri şir... Son ra sı meç hul dür... Ha yır la da so-
nuç la na bi lir, şer le de...

Al lah’ın tak di ri, ya pı lan işin so nu cu ha yır la so nuç lan dı-
ğın da tak dir ve te şek kür akıl ve is ti şa re ye ya pıl mış olur. (San ki 
Al lah’ın hiç bir fonk si yo nu yokmuş gibi(!) Ha şa!)

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar ise dü şü nür;

– Bir sa ni ye son ra sını kim da ha iyi bi li yor?

‘Al lah’

– Ya pı lan her han gi bir işin ne ile so nuç la na ca ğı nı kim 
da ha iyi bi li yor?

‘Al lah’

– İn san la rın ge le ce ği nin ha yır la so nuç lan ma sı nı kim da ha 
çok is ti yor?
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‘Al lah’

– Hay rı ve şer ri kim ya rat tı?

‘Al lah’

– Ya pı la cak her han gi bir iş ön ce si Al lah’ın ‘Alim’ sı fa tı na 
da nı şıl ma sı nın her han gi bir za ra rı var mı?

‘Ha yır’

O za man akıl, tec rü be ve is ti şa re üç lü sü ne bir ye ni si ni 
da ha ek ler ler;

‘İs ti ha re’

Ya ni iş ön ce si Al lah’ın Alim sı fa tı na mü ra ca at ta bu lun mak. 
Al lah’a na sıl da nı şı la cak? so ru su nun ce va bı ha dis ki tap la rı na 
şöy le not lan mış:

Ca bir b. Ab dul lah (r.a.) şöy le de miş tir: Ra su lul lah  şöy le 
de miş tir: Ra su lul lah (s.a.v.) bi ze, Kur’an’dan bir sü re öğ re tir 
gi bi tüm iş ler de is ti ha re et me yi öğ re tir; şöy le bu yur du:

‘Siz den bi ri niz bir işi yap ma yı için den ge çi rir se farz na-
ma zın dı şın da iki re kat na maz kıl sın. Son ra şöy le de sin: “Al-
lah’ım! İl mi ne baş vu ra rak sen den ha yır is te rim. Kud re ti ne 
da ya na rak sen den güç is te rim. Sen den yü ce ih sa nı nı is te rim. 
Sen güç ye ti rir sin, ben güç ye ti re mem. Sen bi lir sin, ben bi le-
mem. Sen bi lin me yen le ri en iyi bi len sin. Al lah’ım! (Bu ara da 
bu du ayı oku yan ki şi ih ti ya cı nı di le ge ti rir. Öğ ren ci, öğ ret men, 
es naf, iş siz, iş çi, ev lat is te yen, ev is te yen vb.) be nim için di-
nim de, ya şan tım da ve işi min so nun da ha yır lı bi li yor san onu 
ba na tak dir et, ko lay laş tır ve son ra be re ket li kıl. Bu işin be nim 
için di nim de, ya şan tım da ve işi min so nun da şer li ola rak bi li-
yor san onu ben den, be ni de on dan uzak laş tır. Ve be nim için 
ne re de olur sa hay rı tak tir et. Son ra be ni on da ra zı kıl. (Bu ha ri 
7/162)
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Ya pı lan bu du adan son ra işe gi ri lir... Tak ti ri ila hi, işin so-
nu cu ha yır la34 ne ti ce len di ğin de;

– ‘Al lah’ım sa na ham dol sun!’ in şa al lah işin böy le so nuç-
lan ma sı dün ya mız ve ahi re ti miz için fay da ve rir’ de nir.

Yi ne tak di ri ila hi bu du adan son ra gi ri şi len iş şer gi bi gö-
zü ke bi lir... Bu kez de;

34 Ya da öyle zannedildiğinde;
 Allah ile dostluğunu kuvvetlendirmeye çalışan bir kardeşimiz bu başlı-

ğımız hakkında şöyle bir anısını anlattı:
 - Seyehati seven bir insan olduğum için sık sık seyehat ederim (Türkiye 

içi). İstanbuldan çıkmadan önce;
 - 'Allah'ım! Sen beni sağ salim gitmek istediğim yere ulaştır. Beni her 

türlü kazadan ve musibetlerden koru!' der, otobüse binerken şu duayı 
okurum;

 - 'Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Bunu bizim hizmetimize ve-
ren (Allah'ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz bunlara güç 
yetiremezdik. Ve, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Allah'ım! Bu 
yolculuğumuzda iyilik ve takva, razı olacağın amel dileriz. Allah'ım! 
Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Ve onun uzaklığını bize yakın kıl. 
Allah'ım! Sen yolculukta dost ve ailemiz içinde vekilsin. Allah'ım! Yol-
culuğun meşakkatinden, üzücü görüntüler (görmekten), aile ve malda 
kötü değişiklikler (görmekten), ailede ve malda kötü değişiklikler (le 
karşılaşmaktan) sana sığınırım.' (Müslim, 2/998)

 Otobüsümüz sağ salim terminale girince şöyle bir ses işitirim;
 - "Ey bana 16 saat önce dua eden kulum!
 İstanbul-Antep arası nice canlar aldım! Nice nice insanın sakat kalma-

sına yol açan kazaların olmasına izin verdim...
 Fakat sana yolculuk boyunca hiç zarar vermedim... Senin İstanbul'dan 

Antep'e sağ salim gelmeni sağladım. Yani İstanbul'daki duana  icabet 
ettim!

 'Teşekkür yok mu?'
 Otobüsten iner inmez terminaldeki mescide gidip şükür secdesi yapa-

rak Allah'a teşekkür ederim.
 - 'Peki duana icabet etmeseydi?... Yani yolda kaza yapsaydınız, ya-

ralanmalar neticelenseydi...' duanın tatbikatı sonucundaki teşekkürün 
nasıl olurdu?' dediğimde, arkadaşım:

 'Her halukarda Allah'a hamdolsun. Belki de yaralanmak hakkımda ha-
yırlı olanı olacaktı...' dedi.
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– ‘Al lah’ım! Çı kan so nuç ta sen biz le re ge re ken sab rı ver... 
Ve biz le ri ra zı kıl... Bel ki de böy le si hak kı mız da ha yır lı dır’ der, 
ne is yan bay rak la rı çe ki lir ne de dost luk za rar gö rür...

Ya pı lan her iş ten ön ce Al lah’a danışmak çok az ya pı lan 
mü ra ca at lar dan bi ri dir... Unu tul ma sın ki az ya pı lan bir iş te 
çok ecir var dır... He le de Al lah ile di ya log sa bu; dost lu ğun, 
sev gi nin ve mu hab be tin zir ve ye çık ma sı dır...

7. Ya pı lan Du ala rın Ta ki ba tı nı Ya pa rak

‘(Ra su lüm!) De ki: Kul luk ve yal var ma nız ol ma sa Rab bim 
si ze ne di ye de ğer ver sin?..’ (Fur kan/77)

İla hi uya rı yı dik ka te alan Al lah dost la rı dua’lar la ayak ta 
kal dık la rı nı bi lir ler...

Dok to run, has ta sı nı ta kip et ti ği gi bi, yap mış ol duk la rı du-
ala rın da ta ki ba tı nı ya pa rak;

– Ka bul edil miş se te şek kür eder ler.

– Ge cik miş, ya da ka bul edil me miş se de, ( her ha lu kâr da 
hamd edip) sab re der ler...

Ya pı lan du ala rın ta ki ba tı nı yap mak dost lu ğun kuv vet len-
me si ne şöy le kat kı da bu lu na bi lir;

– Al lah’ım! Ben sü rek li se nin kont ro lün de ol du ğu mu his-
set mek is ti yo rum. Se nin kont ro lün de ol du ğu mu his set ti ğim de 
ha ta ora nı nı mi ni mu ma, sa lih ame li de maksimu ma çı ka ra bi-
li yo rum. Va ktin de ya pı lan te şek kü rün mak bu le ya kın ol du ğu-
nu bi li yo rum.

Ya pa ca ğım her te şek kür ey le miy le de be ni gör dü ğü nü, 
işit ti ği ni ve se nin le ile ti şim ha lin de ol du ğu mu is pat et miş olu-
rum.
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8. İş le nen Bir Gü na hın He men Aka bin de                       
Al lah’tan Özür Di le ye rek
İn san la rı gü nah iş le me ye mey yal ya ra tan Al lah-u Te ala, 

töv be ka pı sı nı sü rek li açık bı ra ka rak gü nah iş le yen kul la rın 
pak lan ma sı nı is te miş tir:

‘Al lah si zin töv be ni zi ka bul et mek is ter...’ (Ni sa/4)

‘Ey iman eden ler! Sa mi mi bir töv be ile Al lah’a dö nün. 
Umu lur ki Rab bi niz si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter...’ (Tah rim/8)

Gü nah tan son ra ya pı la cak öz rün vak ti ni de bil dir miş tir:

‘Al lah’ın ka bul ede ce ği töv be, an cak bil me den kö tü lük 
edip de son ra tez el den töv be eden le rin töv be si dir. İş te Al lah 
bun la rın töv be si ni ka bul eder...’

Al lah’ın, gü nah iş le yen bir ku lun töv be si ni ka bul et me si 
de mek onu sev me si de mek tir.35 O sev gi yi ka zan ma nın yo lu 
da iş le nen gü nah tan son ra sı ca ğı sı ca ğı na özür di le mek ten ge-
çi yor.

Bu özrü Resulullah  (s.a.v.) başka bir açıdan şöyle değer-
lendiriyor:

Muaz bin Cebelden resulullah (s.a.v.) dedi ki; 

–’Ne re de olur san ol, Al lah’tan kork. Ve iş le di ğin kö tü lük-
ten son ra iyi lik iş le ki onu yok et sin. Ve in san la ra gü zel huy la 
mu ame le et.’ (Tir mi zi, cilt: 4 hd: 1987)

İş le nen gü nah ile ya pı la cak töv be ey le mi nin ara sın da ki 
za man di li mi, Al lah ile dost luk de re ce si ni gös te rir.

9. İti kaf ya da Bir Gü nün Ta ma mı nı Al lah ile                  
Ge çi re rek

Her ne ka dar da ki tap lar iti kaf’ı;
‘Ra ma za nın son on gü nün de ya pı lan sün net bir iba det tir.’ 

ola rak ta nım lı yor sa da, biz ler iti kaf ey le mi ne fark lı bir an lam 
yük le ye ce ğiz...

35 '...şunu iyi bilinki, Allah tevbe edenleri de sever...' (Bakara, 222)
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İti kaf;

Kal bi ve zih ni meş gul eden dün ya iş le rin den ve için de-
ki ler den (ka dın, ev lat ve di ğer so rum lu luk lar) en az on gün 
uzak la şıp Al lah ile baş  ba şa ka la rak kal be iman dol du ru lan bir 
tak va is tas yo nu...

He le de şey ta nın zin ci re vu rul du ğu, Kur’an’la rın hat me-
dil di ği, in san la rın bi raz da ha müs lü man ol du ğu bu mü ba rek 
Ra ma zan ayın da, in san bi raz da ha faz la Rab bi ne ba ğ lı dır...

Son on gün de herhan gi bir ca mi de, gün dü zü ve ge ce siy le 
Rab’le ge çen bir be ra ber lik; sev gi to hu mu nun atıl dı ğı ve kı sa 
sü re de ye şer di ği bir be ra ber lik tir...

İti kaf ta ge çen on gün de ki şi hem ima nı nı tart mış olur, hem 
oku du ğu Kur’an ve kıl dı ğı na maz lar dan tad al ma ya baş la mış 
olur, hem de sa bır ni me ti ni tat mış olur...

On gün de ka za nı lan ener ji di ğer iba det le re de yan sı ya ca-
ğın dan sa lih amel ler de göz le gö rü lür bir ar tış ola cak tır...

Al lah ile uzun bir sü re baş ba şa kal mak için Ra ma za nı bek-
le me ye hiç ge rek yok. İm kan lar da hi lin de ay da bir gün, ya da 
iki ay da bir gün; gü nün yir mi dört sa ati ni Al lah ile pay la şa-
bi li riz.

Herhan gi bir ca mi ya da ken di evi mi zin bir oda sı nı mu sa-
id leş ti re rek Al lah ile yirmi dört sa at baş ba şa ka la bi li riz...

Ra su lul lah (s.a.v.)’ın Pey gam ber lik ten ön ce Hı ra ma ğa ra-
sın da uz le te çe kil me sin de ki sır ne aca ba?

10. Al lah’a İs ya na Gö tü re cek Amel le ri İyi Ta nı yıp 
Hay ra Yo rum la ya rak

Ya ra tı lı şı ica bı ra hat ya şa ma yı se ven bir in san, mu si bet-
ler le im ti ha na ta bi tu tul mak is te mez. İn san lar is te me se de Al-
lah-u Te ala in san la rı bir şe kil de sı kın tı lar la sı nar...

İm ti han la rın sı kın tı lı geç me siy le -şey ta nın da yar dı mıy la- 
Al lah’a kar şı tek ta raf lı bir kır gın lık baş gös te re bi lir:
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– ‘Bu ka dar in san var ken be ni mi bul du?’ gi bi...

Ya da;

– ‘Da ha ne ka dar çe ke ce ğim bu sı kın tı la rı?’ gi bi...

Özel lik le de ca na ya da ma la ge len mu si bet ler in sa nın 
ca nı nı sı kar ve pek de hay ra yo rum lan maz... He le de Al lah ile 
ile ti şim ku rul ma mış sa...

Ge çir diği tra fik ka za sıy la bir ba ca ğı nı kay bet miş sı ra dan 
bir va tan daş bi le öl me di ği ne şük re der. Bu nun şük rü, Al lah ile 
dost lu ğu nu kuv vet len dir mez. Sa de ce o an lık se vin cin den söy-
le miş tir... Ama da ha son ra tek ba cak lı bir ha ya tı ka bul len me-
yip is yanvari cüm le ler sarf ede cek tir.

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar herhan gi bir mu si bet anın-
da;

‘O sab re den ler, ken di le ri ne bir be la gel di ği za man: “Biz  
Al lah’ın kul la rı yız ve biz O’na dö ne ce ğiz,” der ler.

Ay nı mu si bet isa bet et ti ğin de;

– Ka lan ba ca ğı nı işa ret ede rek;

– “Al lah’ım! Sa na ham dol sun ki bu ba ca ğı mı ba ğış la dın! 
Kol la rım da ko pa bi lir di!

“İn şa al lah gü nah la rı ma kef fa ret olur” di ye rek Al lah ile 
dost luk la rı na za rar gel me si ni en gel ler ler.

Mu si bet ler, sa de ce tra fik ka za sıy la gel mez.36 Ama her ha-
lu kâr da mut la ka hay ra yo rum la na cak bir ta ra fı var dır.

Mu si bet son ra sı ham det mek, nor mal bir an da ham det-
mek ten da ha ecir li olur... Ve ku ru la cak bir dost lu ğa kat kı la rı 
da ha faz la olur...

Resulullah (s.a.v.) bu konuda Allah dostlarını şöyle müj-
deler:

36 Hastalıklar, fakirlik, yakın çevreden ani ölümler, hayırsız evlat, vs.
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‘Mü’minin işine şaşarım. Allah musibet verir; sabreder, 
ecir alır. Nimet verir; şükreder, yine ecir alır.’ (Müsnet c:1 s.: 
469 hd: 1487).

11. En Sev di ği miz (eş ya, can, vb.)i İn fak Ede rek

Dün ya ma lı nı in sa na sev di ren Al lah-u Te ala se vi lip se vil-
me di ği ni test et mek için, ema ne ten ver di ği bir eş ya yı (bu ne 
olur sa ol sun, ev, ara ba, iş ye ri, ka lem, ce ket, tür ban, pa ra, tar-
la, bi le zik, bi sik let, can vb.) ge ri is ter...

Eş ya yı pek de faz la se ven in san, ye ri ne ye ni si gel mez dü-
şün ce siy le pek de ver mek is te mez... İl la da in fak ede cek se ye-
ri ne çok ra hat te min ede ce ği, ya da ar tık kul lan mak is te me di ği 
bir eş ya yı ve rir.

Böy le bir in fak du ru mun da;

– ‘Se ni çok se vi yo rum Al lah’ım! Bak, se nin rı za nı ve sev-
gi ni ka zan mak için ma lım dan in fak et tim’ me sa jı Al lah’a ulaş-
maz.37

Se vil di ği ni so mut bir şe kil de gör mek is te yen Al lah-u Te-
ala, kul la rı na sev gi ye gi den yol lar dan bi ri ni şöy le gös te rir:

‘Sev di ği niz şey ler den (Al lah yo lun da) har ca ma dık ça 
“iyi”ye ere mez si niz. Her ne har car sa nız, Al lah onu hak kıy la 
bi lir.’ (Ali İm ran/92)

Ola sı bir in fak du ru mun da, ‘Sev di ğim den mi ver sem, 
sev me di ğim den mi?’ di ye iki le me dü şer se niz,

– ‘Han gi eş ya nı zı cen net te kul lan mak is ti yor sa nız onu ve-
rin’ der ler...

Se vi len bir nes ne yi Al lah için in fak et mek ey le mi nin al tın-
da şöy le ger çek ler ya tar;

Mesaj: Sevginin test edilme yöntemlerinden biri de, sevdiği için sevdikle-
rini feda edebilmektir.

37 Sevap ulaşabilir... Fakat sevgi?
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1. Al lah’ı, eş yam dan da ha çok se vi yo rum!

2. Al lah’ın Er-Rez zak is mi ne gü ve ni yo rum.

3. Nef se ağır ge len bir ame lin pi ri mi yük sek olur.

4. Cen net te ki de re ce min ar ta bi le ce ği ne iman edi yo rum.38

Bu baş lı ğın açı lı mı nı ya par ken, ak lı ma çok ön ce le ri işit ti-
ğim bir hikayecik gel di. Ko nu mu zun ay dın lan ma sı na kat kı da 
bu lu na ca ğı için yaz ma ge re ği duy uyorum:

Çok ün lü bir res sam ken di si ne ait olan bir tab lo yu açık 
ar tır ma ile sa tı şa su nar. Her kes bir fi yat ve rir. Ve bu ra kam 50 
mil ya ra ula şır... Tam sa ta cak ken genç bir ço cuk sa tı cı nın ya nı-
na ge le rek bir şey ler söy le yip 50 mil yo nu ve re rek çok de ğer li 
pa no yu alır. Alı cı lar şaş kın dır lar... Ve so rar lar;

– Ne den 50 mil ya ra ver me din de El li mil yo na ver din?

Sa tı cı şöy le ya nıt lar:

– Bu tab lo be nim için çok de ğer li... Tab lo ya en çok de ğer 
ve re ne sat mak is te dim. Bu tab lom için, siz, on ca ser ve ti niz den 
sa de ce bir kıs mı nı ver mek is te di niz. Ama bu ço cuk bo ğa zın-
dan ke sip bi rik tir di ği harç lık la rı nı ve sat tı ğı bi sik le tin pa ra sı nı 
ver di. Ya ni her şe yi ni... 

Zan ne der sem an la şıl dı...

Sev dik le ri miz den Ver mek Nef si mi ze Ağır                 
Ge li yor sa, Ne Yap ma lı?

a. Bir de fa, bu tür du rum lar da unut ma ma nız ge re ken en 
önem li şey, o an da han gi mi zi da ha çok se vi yor sun, eş ya nı mı 
yok sa be ni mi? der sin den im ti han ol ma mız...

Her in fak ey le min de bu se si işi tir sek Rab bi mi ze kar şı mah-
cup ol ma mak için en sev di ği mi zi ve re bi li riz. Da ha son ra la rı 
-sev gi nin te mel le ri atıl dık tan son ra- en sev di ği miz den ve re rek 
iki lem de da hi kal ma yız.

38 Cennetin varlığına iman...
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b. İn fak anın da gön lü müz sev dik le ri mi zi ver mek ten ya na 
de ğil se Al lah ta ra fın dan;

‘De mek eş ya yı ben den da ha çok se vi yor sun ha!’ diye bir 
ses işi te lim.

c. Pey gam ber le rin ve sa ha be le rin in fak an la yış la rı nı in ce-
le ye lim.

d. Gön lü mü zün sev me di ği mi zi ver mek ten ya na ol du ğu-
nu his se der sek; Al lah’ın şu sö zü nü ha tır la ya lım;

‘Kim Al lah’a gü zel bir ödünç ve re cek olur sa, Al lah da 
onun kar şı lı ğı nı kat kat ve rir ve ay rı ca onun çok de ğer li bir 
mü ka fa tı da var dır.’

Sev dik le ri miz den ver me miz Al lah ile olan dost lu ğun is-
pat la rın dan sa de ce bi ri dir.

12. Be de nen Özür lü İn san lar Gö rül dü ğün de                 
Sı ca ğı Sı ca ğı na O an Hamd Ede rek

Al lah-u Te ala ya rat tı ğı her in sa nı fark lı şe kil ler de im ti han 
eder. Ki mi ne bol mal ve re rek şü kür + in fak ile im ti han eder-
ken ki mi nin de rız kı nı da ral ta rak ‘sa bır’la im ti han eder.

Bir baş ka sı na sıh hat ve afi yet ve rip şük ret me si ni is ter ken 
ki mi ku lu nu da be de ni nin herhan gi bir or ga nı nın iş le vi ne son 
ver di rip sab ret me si ni is ter...

Ya ra tı lı şı ge re ği unut kan olan in sa noğ lu, Al lah’ın ken di-
si ne bahşet ti ği ni met le ri unu tur. Ta ki özür lü bi ri ni gö re ne ka-
dar...

Al lah ile dost ol ma gay re tin de ol ma yan lar özür lü bir va-
tan daş gör dü ğün de fıt ri ola rak üzü lür ler. Bu üzün tü ne Al lah 
sev gi si nin is pa tı dır ne de Al lah dost lu ğu nun...

Ama Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar gü nün her han gi bir 
za ma nın da dün ya nın ne re sin de olur sa ol sun, 
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‘Göz le ri gör me yen, ya da bir gö zü gör me yen bi ri ni gör-
dük le ri za man ola ya ilk ön ce ken di pen ce re sin den bak ıp sağ 
el işa ret par ma ğıy la gö ren göz le ri ni işa ret ede rek;

“Al lah’ım! Sa na ham dol sun ba na göz ver din. Yok sa ben 
gö re mez dim. Göz ema ne ti ni ha la al ma dı ğın için sa na te şek-
kür ede rim Al lah’ım’ di ye rek gör dü ğü özür lü şah sın sab rı için 
dua ede r ler.”

Eğer gör dük le ri özür lü ‘zi hin sel’se, sağ işa ret par ma ğıy la 
şa ka ğı nı işa ret le ye rek;

– ‘Al lah’ım! Sa na ham dol sun ba na akıl ver din. Yok sa ben 
de bu şa hıs gi bi ava re do la şa cak tım.

Taş ka la nın yo ğun ol du ğu me kan lar da bu ve ben ze ri sı ca ğı 
sı ca ğı na ya pı lan te şek kür ler mu hab be ti ar tı rır. Ar tan mu hab-
bet sa lih bir ame le dö nü şür. Her sa lih amel ima nı ar tı rır, ar tan 
iman da dost lu ğu per çin ler.

13. So nun da Sab rı Ge ti ren Amel ler İş le ye rek

Ya ni nef se ağır ge len amel ler iş le ye rek. Bu ye ri ne gö re 
de ği şir. Ki mi en sev di ği ni (ara ba sı nı) in fak ede rek oto büs kuy-
ru ğun da bek ler, ki mi yaz sı ca ğı na inat pa zar te si-per şem be 
oruç la rı nı tu ta rak, ki mi gü cü yet ti ği hal de ba ğış la ya rak, ki mi 
öf ke si ni yu ta rak, ki mi uy ku ya rağ men ge ce le ri kı yam la ge çi re-
rek, ki mi müz min has ta lı ğa sab re de rek vs...

Al lah ile dost lu ğu nu kuv vet len dir mek is te yen bir in san, 
Al lah’ın sab re den ler le be ra ber39 ol du ğu nu bil di ği için so nun da 
sab rı do ğu ran amel ler iş le mek is ter.

Ca nı nı in fak et mek is te yen bir dost ada yı en bü yük ‘sa-
bır’ ni me ti nin ka pı sı nı tık tık lar... Birçok ka nal dan ge len sa bır 
ni me tin den fay da la nır...

39 Bakara, 153
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Böy le lik le hem en sev di ğin den in fak et me nin he ye ca nı-
nı ya şar, hem bı rak tık la rı na sab re de rek Al lah ile be ra ber olur, 
hem de is la mın zir ve si ola rak ad lan dı rı lan bir ame li iş le miş 
olur...

14. He lal ve Ha ram la rı: ‘Se vi yor ve Sev mi yor’ 
Ola rak Al gı la ya rak

Al lah-u Te ala, seç miş ol du ğu bu di nin hu dut la rı nı ba zı he-
lal ve ha ram lar la be lir le miş tir.

Sos yal bir ha yat ta in san lar ba zen bu tel ör gü nün ya nı-
na ka dar ge le bi lir ler... Ki mi in san tel ör gü nün ar ka sı nı me rak 
ede rek at la ma ya ça lı şır, ki mi in san ha fif ten do kun mak la ye ti-
nir, ki mi in san da tel ör gü nün ar ka sın da ki ce hen nem sı cak lı ğı-
nı his se der his set mez uzak laş ma ya ça lı şır...

Adı na ha ram lar ya da Al lah’ın sev me di ği amel ler adı ve-
ri len tel ör gü nün ar ka sın da ce hen nem ve Al lah’ın hoş nut suz-
lu ğu var dır...

– ‘Al lah’ın sev me di ği bir ame li ben ne di ye se ve yim ki’ di-
yen bir Al lah dos tu tel ör gü nün ar ka sın da Al lah’a kar şı mah-
cu bi ye ti gö rür... Hu zu run da yü zü nün kı za ra ca ğı nı his se der... 
Ce hen nem den be ter ola bi le cek bu sı kın tı lı du ru mu ya şa ma-
mak için çar ça buk uzak la şır, hoş nut suz luk ör gü sün den...

Herhan gi bir ya sak tan-ha ram dan:

– ‘Al lah sev mi yor’ ola rak ba kıp da uzak laş ma nın al tın da 
ba zı ger çek ler var dır. Bun lar;

– ‘Al lah be ni her an gö rü yor

– Al lah be ni her an işi ti yor

– Al lah kal bim den ge çen le ri bi le bi li yor

– Ya rın Al lah’ın hu zu ru na na sıl çı ka ca ğım?’ dü şün ce le ri-
dir.
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Bu ha va yı te nef füs eden bir Al lah dos tu, dost lu ğu nun ze-
de len me me si için di ken li yol lar da pa ça la rı nı iyi ce sı vaz la ya rak 
az çi zik le çık ma ya ça lı şır.

Baş ka bir ko nu ya geç me den ön ce Pey gam ber Efen di miz 
dö ne min de ce re yan et miş bir ha di se yi aktara lım: 

Gö re lim ba ka lım ce hen nem ate şi mi cay dı rı cı ol muş, yok-
sa Al lah’a kar şı mah cu bi yet duy gu su mu?

Ka dı nın bi ri Re su lul la ha gel di ve

– ‘Ben zi na et tim. Ve zi na dan da ha mi le yim. Be ni gü na-
hım dan te miz le.’ dedi. Re su lul lah (s.a.v.):

– ‘Git, do ğu mu nu yap tık tan son ra gel.’ de di. Son ra ka dın 
ku ca ğın da ki ço cuk la bir lik te gel di.

Re su lul lah (s.a.v.):

– ‘Git ve süt ten ke sil dik ten son ra gel.’ de di.

Ve ka dın, ço cu ğun elin de bir ek mek par ça sıy la gel di. Da ha 
son ra Re su lul lah’ın em riy le rec me dil di.’ (Bu ha ri-Müs lim)

Al la hu Ek ber! Al la hu Ek ber! Al la hu Ek ber! 

Tev be ka pı sı nın ar dı na ka dar açık ol ma sına rağ men Rab-
bi nin hu zu ru na ter te miz çık mak is ti yor...

15. Sec de Anın da Di ya lo ga Geçe rek

Sec de;

Na maz es na sın da üç de fa ‘sub ha ne rab bi yel ala’nın de-
nil di ği bir po zis yon de ğil dir...

Sec de;

Sa de ce na maz la ra mah sus bir ey lem hiç de ğil dir...

Pe ki ne dir sec de?

Sec de;

– ‘Ku lun Al lah’a en ya kın ol du ğu bir an...’dır.
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Sec de;

– ‘İn sa nın aciz li ği ve Al lah’ın yü ce li ği nin is pat edil di ği bir 
an...’dır.

Sec de;

– ‘Gu ru run ve kib rin ayak lar al tın da ezil di ği bir an...’dır.

Sec de;

– ‘Mut lu lu ğun, hu zu run, se vinç ve ke der le rin Al lah ile pay-
la şıl dı ğı bir an’...dır.

Sec de;

– ‘Sa de ce na maz lar da ola nı say sak, gün de en az sek sen-
ke re Rab bi miz le di ya log or ta mı nın sağ lan dı ğı bir an...’dır.

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar, Al lah’ın en çok sev di ği 
amel le ri iş le mek is ter ler. Çok övü len ‘sec de’ de bun lar dan bi-
ri dir.

Gü nün her han gi bir sa atin de dağ da, ba yır da, şe hir de, 
ev de kı sa ca her yer de Al lah ile sı cak bir di ya lo ga geç mek için 
gü zel bir ey lem...

Sec de den en çok hu şu du yan bü yük ön der şöy le bu yu-
ru yor;

‘Ku lun Rab bi ne en ya kın ol du ğu an sec de anı dır.’40

Ma dem O’na çok ya kın olu nu yor, o za man bu anın çok 
iyi de ğer len di ril me si la zım.

İn sa nın guru ru nu ve kib ri ni iki bük lüm ya pan sec de de 
bol ca dua, ba ğış lan ma ve ba zı şey ler ta lep edi le bi lir. Ders-
le rin de ba şa rı lı ol mak is te yen bir öğ ren ci, iş ara yan bir iş siz, 
ev lat is te yen bir an ne-ba ba, düş ma nı na ga lip gel mek is te yen 
bir as ker, in san la rın hi da ye tine vesile olup o ec re ta lip ol mak 
is te yen bir da vet çi, ak ra ba lık iliş ki le ri nin dü zel me si ni is te yen 
bir ai le, ev lat la rı nın müs lü man ca ye tiş me si ni is te yen bir an-

40 Müslim, salat; 215
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ne-ba ba, der di ne şi fa ara yan bir has ta vs. sec de anın da duy-
gu, dü şün ce ve ta lep le ri ni Al lah’a be yan ede bi lir ler. Böy le lik le 
hem gün de bil mem kaç ke re oku duk la rı; 

‘İy ya ke na’bu du ve iy ya ke nes ta’in’ aye ti ni ya şa mış olur-
lar... Hem de in san la rın dua ve is tek le ri ni din le yip ce vap ve-
ren tek mer ci nin All lah ol du ğu nu is pat et miş olur lar.

Al lah dost la rı nın, sec de anın da Al lah ile olan mu hab be ti 
kı sa sür mez.... Uzat tık ça uza tır lar.

Bu sa tır la rı ya zar ken ina nı yo rum ki be nim gi bi siz ler de 
bu Al lah dost la rı na41 gıp ta edi yor su nuz. Ken di sec de le ri miz de 
kı yas yap tı ğı mız da Al lah ile dost lu ğu mu zun hiç de iç a çı cı ol-
ma dı ğı nı gö rü rüz..

Ne den Sec de le ri miz Kı sa Sü rü yor? Ya da                     
Ge re ken Lez ze ti Ne den Ala mı yo ruz?

Ka na atim ce, sec de le ri mi zin kı sa sür me sin de ki en bü yük 
et ken sec de yi, na maz da üç de fa sub ha ne rab bi yel ala’ de ni-
len bir eğil me ha re ke ti ola rak gös ter me le ri... Ya ni an lam da-
ralt ma la rı... Üç de fa sub ha ne hu rab bi yel ala’ de mek en faz la 
5-6 sn sü rü yor. Pe ki ya son ra?

İş te son ra sı an la tıl ma dı ğı için o lez zet ten mah rum kal dık.

Mad de ler ha lin de şöy le sı ra la ya lım.

a. Sec de nin öne mi nin bi li ne me me si

b. Sec de de du ala rın sa de ce arap ça te laf fuz edi le ce ği nin 
zan ne dil me si. (İs te yen is te di ği dil ile dua ede bi lir . Çün kü Al-
lah, her dil den an lar. Sa de ce sec de de... Sec de dı şın da ki le rin 
ta ma mı Arap ça)

c. Na maz la rı mız da hu şu nun du yul ma ma sı.

d. Sec de anın da ak la dün ye vi meş ga le le rin gel me si ve 
kon sant re ola ma ma... gi bi

41 İleriki sayfalarda isim vererek Allah dostlarının secde anlayışlarına d -
ğineceğim.
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Sec de yi Uzat ma ya Gö tü ren Et ken ler

Bu baş lı ğı mı zı, sec de den lez zet alan lar da ha iyi ay dın la tır 
di ye dü şü nü yo rum.42 Ne fis tes ki ye si ki tap la rın dan edin di ğim 
bil gi le ri mad de ler ha lin de su na yım.

Sec de den Na sıl Lez zet Alı nır?

a. Sec de anın da, es ki gü nah la rı ha tır la yıp özür di le di ğin-
de ka bul edi le ce ği ne inan mak.

b. Sec de anın da 1400 kü sür ön ce si ne gi de rek Pey gam be-
rin ar ka sın da na maz kı lı yor muş gi bi his se de rek.

c. Sec de anın da, Al lah’tan şöy le bir ses işi te rek; 

‘Na sıl na maz kıl dı ğı na ba kı yo rum!

d. Sec de ey le mi ni na maz dı şın da da ya pa rak. Şü kür sec-
de si gi bi.

e. Özel lik le de ge ce kal ka rak.

f. Sa ha be le rin ve bir iki ne sil son ra ki le rin sec de an la yış la-
rı nı dik ka te ala rak.

g. Sec de anın da ağ la ma ya ça lı şa rak.

h. Sec de anın da ölü mü dü şün me ye ça lı şa rak.

ı. Ka fa mı zı kal dır dı ğı mız da ölüm me le ğiy le kar şı la şa ca ğı-
mı zı his se de rek.43

i. Ya pı la cak dua, ba ğış lan ma ve is tek le rin ka bul edi le ce ği 
tek şar tın sec de ol du ğu na şart la na rak.44

j. Sec de yi uzat tı ğı mız oran da Al lah’a yak laş tı ğı mı zı his se-
de rek.

42 İnşaallah bu sayfayı yazdıktan sonra uygulamaya çalışacağım. Sizlerde 
okuduktan sonra pratiğini yaparsanız beraberce Allah ile dostluğumu-
zu kuvvetlendirebiliriz.

43 Belki de hiç secdeden kalkmayız... Ne dersiniz?
44 Sadece secdeyi değerli kılmak için yazdım.
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k. Sec de yi en iyi şe kil de de ğer len di re nin cen net te ki en 
gü zel köş ke otu ra ca ğı nı his se de rek.

Sec de nin iyi de ğer len di ril me si nin ku ru la cak dost lu ğa et-
ki si an la şıl mış sa baş ka bir baş lı ğa ge çe bi li riz.

16. Sa lih Amel le ri mi zi Giz le yip Al lah ile                      
Pay la şa rak

Sa lih amel ler le ima nın art tı ğı nı, iş le nen gü nah lar la da 
ima nın za yıf la dı ğı nı ilk say fa lar da söy le miş tik.

Al lah’a asi olan şey tan in san la rın et ra fın da do la şa rak sa-
lih amel ler iş le me si ne en gel ol ma ya ça lı şır. Her za man ba şa rı lı 
ol ma ya bi lir... Ba zen iyi bir ame lin iş len me si ne yar dım cı ola bi-
lir... Asıl sal dı rı yı iş le nen ame lin rek la mı nı da ger çek leş ti rir.

İyi bir ni yet le (Al lah’ın sev gi si ne mu ha tap ol mak) baş-
la nan amel, iyi bir ni yet le de so nuç la na bi lir... Bu ga yet nor-
mal dir... Ama önem li olan ya pı lan ame lin se vin ci ni Al lah ile 
pay laş mak...

Bu sa tır la rı ya zar ken ak lı ma ma ğa ra da ki genç le rin, yap-
mış ol duk la rı sa lih amel le ri Al lah ile pay laş tık la rı gel di... Olay 
kay nak ki tap la rı mı za şöy le kay dol muş;

Re su lul lah (s.a.v.) şöy le bu yur du:

– ‘Siz den ev vel ki ge lip ge çen üm met ler den üç ki şi lik bir 
top lu luk yü rü yüp gi der ler ken bir den ken di le ri ni bir yağ mur 
ya ka la dı. He men bir ma ğa ra ya sı ğın dı lar. Aka bin de ma ğa ra-
nın ka pı sı bun la rın üze ri ne ka pan dı. Bun lar bir bir le ri ne:

– ‘Şu mu hak kak: Val la hi ey şu ma ğa ra için de bu lu nan lar! 
si zi bu ra dan doğ ru luk tan baş ka bir şey kur tar maz. Onun için 
siz den her bir ki şi doğ ru söy le di ği ni bil mekte ol du ğu bir  şey le 
Al lah’a dua et sin, de di ler.

Bun lar dan bi ri si:
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– Ya Al lah! Ka ti ola rak bil mek te sin ki, be nim üc ret li bir iş-
çim var dı. O ba na üç sa öl çe ği pi rin ce kar şı lık ça lı şı yor du. Bu 
iş çi o üc re ti bı ra kıp git ti. Ben bu üc ret pi rin ci ne yö nel dim de 
onu ek tim. O ekim işin den iyi mah sul ol du. Ben on dan bir 
sı ğır sa tın al dım. Bir müd det son ra o iş çi ba na ge lip üc re ti ni 
is ti yor du. Ben de ona: Şu sı ğır la ra git ve on la rı önü ne kat da 
sür git de dim. O:

– ‘Be nim, se nin ya nın da an cak üç sa’ öl çe ği pi rinç da rı sı 
hak kım var dır,’ de di. Ben yi ne ona:

– ‘Şu sı ğır la ra git, on lar se nin o üç sa’ öl çe ği üc re tin den 
ço ğal dı lar.’ de dim. İş çi on la rı sü rüp git ti.

Ey Al lah’ım! Sen bil mek te sin ki, ben bu na se nin haş ye tin-
den ötü rü böy le yap tım. Onun ha tı rı na biz den şu ka ya yı aç!’ 
di ye dua et ti.

Ka ya on lar dan bi raz açıl dı.

Di ğe ri de:

– ‘Ya Al lah! şüp he siz sen bil mek te sin ki, be nim ih ti yar 
anam la ba bam var dı. Ben her ge ce bun la ra ko yun la rı mın sü-
tü nü ge ti rip içi rir dim. Bir ge ce bir en gel se be biy le bun la ra süt 
ge tir me de ge cik tim. Gel di ğim de bun lar uyu muş lar dı. Eh lim 
ve ço cuk la rım aç lık tan fer yad edi yor lar dı. Fa kat ben anam 
ba bam iç me den ço cuk la rı ma süt içi re mez dim. Bu du rum da 
ben on la rı uyan dır ma yı is te me dim. On la rı ter k e dip de ya tak-
la rın da iç me le ri ni bek le yi ci ler ola rak kal ma la rı nı da is te me-
dim. Süt ta sı elim de ta fecr do ğun ca ya ka dar bek le dim.

Al lah’ım! Sen pek iyi bil mek te sin ki, ben bu nu se nin haş-
ye tin den do la yı yap tım. Biz den bu sı kın tı yı gider!’ de di.

Aka bin de ka ya on lar dan bi raz açıl dı, hat ta gök yü zü nü 
gör dü ler.

Di ğe ri de:

– Ya Al lah! Sen kat’i bil mekte sin ki, be nim bir am ca kı zı 
var dı. O ba na in san la rın en sev gi li si idi. Ben on dan eme li me 
na il ol mak is te dim. Fa kat o ben den çe kin di. An cak ken di si ne 
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yüz di nar ge tir me mi söy le di. Ben bu lup ge tir dim ve ona tes-
lim et tim. Ben onun iki ba ca ğı ara sı na otu run ca kız:

– ‘Al lah’tan kork! Ya ra tı cı kud re tin be ka ret müh rü nü boz-
ma, o mü hür an cak bir hak la, ni kah hak kıy la açı lır, de di. Bu 
sö zü üze ri ne ben üs tün den kalk tım, yüz di na rı ona bı rak tım. 
Şüp he siz sen bil mek te sin ki, ben bu nu an cak sen den kork tu-
ğum için böy le yap tım. Biz den bu ma ğa ra yı aç!’ de di.

Bu dua aka bin de Al lah on lar dan ma ğa ra yı ta ma men aç tı, 
on lar da çı kıp git ti ler. (Bu ha ri c: 7, s.: 3280)

Dü şü nü yo rum da, o ma ğa ra da ben ol say dım aca ba han-
gi ame li mi su nar dım... Zan ne der sem ora cık ta çü rür düm.

Herhan gi bir sa lih ame li iş le mek na sıl me zi yet se, iş le nen 
ame li giz le mek  de ay nı de re ce de me zi yet tir.

İş le nen bir ame li gizleyip Al lah ile pay laş mak de mek; ri ya-
dan uzak laş mak de mek tir. Ya ni Al lah’ın sev me di ği bir amel-
den uzak laş mak de mek tir...

Al lah’ın sev me di ği bir ame li yap ma mak Al lah’ın sev gi si ni 
bi re bir ka zan dı rır.

Ya pıl ma sı zor gi bi gö zü ken sa lih bir amel iş le di ği miz de, 
sec de anın da, ya da Al lah’tan herhan gi bir şe yi ta lep et ti ği-
miz de ma ğa ra da ki ler gi bi iş le di ği miz o ame li kul la na bi li riz.

Nef se ağır ge len sa lih bir ame li in san lar la pay laş mak (iş le-
nen amel den bah set mek) in san la rın be ğe ni si ni ka zan dı ra bi lir... 
Hat ta da ha da ile ri gi de rek mev ki-ma kam ka zan dı ra bi lir...

İş te Al lah dost la rı bu nok ta da o ka dar has sas tır lar ki, sağ 
elin ver di ğin den sol elin ha be ri ol maz...

17. Al lah’a Ya kın Gör dü ğü müz Ki şi ler le Otu rup 
Kal ka rak
Pey gam be ri ör nek al mak is te yen bir in san çev re sin de ki-

le re ba zı çağ rı şım lar ya par... Bu, elin de de ğil dir. Tıp kı so ba 
gi bi... So ba, ön ce ken di si ni ısı tır... Da ha son ra da elin de ol-
ma ya rak üşü yen le re ba zı me saj lar gön de rir...
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So ba ya her kes, ih ti ya cı ka dar yak la şır...

Ama ısı sın dan, ama isin den, ama ko ku sun dan az da ol sa 
na sip le nir ler...

Al lah’a ya kın laş maya ça lı şan lar in san lar dan dün ye vi hiç-
bir men fa at bek le me dik le ri için in san la rın ta ma men iyi li ği ni 
dü şü nür ler... On lar dan hiç bir za rar gel mez...

On lar, in san la rın ahi re ti ni dü şün dük le ri için Al lah’ı sev-
dir me ye ça lı şır lar... Al lah’ın rı za sı nı ka zan dı ra cak sa lih amel le-
ri an la tır lar... Ade ta yü rü yen Kur’an ’dır lar...

İna nı yo rum ki birço ğu mu zun çev re sin de bu tür in san lar 
var ve on lar la be ra ber olun du ğun da ima nın art tı ğı na ço ğu-
muz şa hid ol muş tur.

İş te bu yüz den Al lah-u Te ala müs lü man la rın kay naş ma-
sı nı is te miş tir... Ge rek ce ma at le na maz da, ge rek bay ram lar da, 
ge rek zi ya ret ler de, ge rek se saf tu tup düş man la çar pış ma lar-
da...

Al lah’ın sev di ği ki şi le re bak tı ğı mız da bi le çı ka rı la cak bir 
ders mut la ka var dır...

18. Sağ ve Sol da ki Me lek le ri miz le Ko nu şa rak

Var lık la rı nı sağ ve so lu muz da gö re me sek de, ha yat ki ta-
bı mı zın, da ha doğ ru su dost luk reh be ri mi zin 518. sa hi fe sin de 
gö re bi li riz;

‘iki me lek (in sa nın) sa ğın da ve so lun da otu ra rak yap tık la
rı nı yaz mak ta dır lar.’ (Kaf/17)

Ne re ye git sek bi zim le dir ler... Be ra ber otu rur, be ra ber yü-
rür, be ra ber se ya hat eder ve be ra ber pik nik ya pa rız... Biz ye riz, 
on lar ba kar ve ya zar lar...

Me lek le rin var lı ğı nı his set mek nef si mi zin diz gin le ri ni da ha 
da sı kı tut ma mı zı sağ la ya ca ğın dan Kaf/17’yi unut ma mak ge-
rek...
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Ma dem sü rek li bi zim le ler, o za man on lar la en kı sa za man-
da hat ta şim di di ya loga ge çip var lı ğı nı ya ki ni his set mek la zım.

Me lek ler le Na sıl Ko nu şa ca ğız?

Sağ ve so lu muz da ki me lek le re ba zı şe kil ler ve re ce ğiz.45

Sağ ve so lu muz da ki me lek le ri mi ze ba zı ayet ler, ha dis ler 
ve ve ciz söz ler yük le ye ce ğiz....

Sa ğı mız da ki me lek yer yer Al lah sev gi si ve cen net ni met-
le rin den bah se de cek...

So lu muz da ki me le ği miz de bi raz ag re sif ola cak... Ha liy le 
biz le ri Al lah dost lu ğun dan uzak laş ma nın zararlarını ve ce hen-
ne mi an la ta cak... Hem de her or tam da...

Şöy le bir can lan dır ma ya pa lım:

Tek ba şı na şe hir le ra ra sı oto büs le yol cu luk yap tı ğı nı zı dü-
şü nün. Ya nı nız da ki tap ve der gi yok ve ya nın da ki ni zi de ta nı-
mı yor su nuz di ye lim. Ne ya par sı nız?

En kö tü ih ti mal uyur su nuz... Ha di di ye lim ya nın da ki ne 
na si hat et ti niz... Ya son ra?

İş te şim di me lek ler le ya pıl ma sı ge re ken di ya lo ğun sa lih 
amel le rin iş len me si ne ya pa ca ğı kat kı yı gö re lim;

Sa ğı nız da ki Me lek: ‘Her ne ka dar tek ki şi lik bi let al dın sa 
da, biz üç ki şi yiz... Sen, ben ve so lun da ki me lek...

Siz:: Ne yap ma mı is ter si niz?

S. Me lek: Var lı ğı mı zı his set me ni...

Siz:: Var lı ğı nı zı his set me min ba na ne fay da sı ola cak?

S. Me lek: Şu an ne ya pı yor sun?

Siz : Otu ru yo rum...

S. Me lek: Otu ran her müs lü ma na Ali İm ran 191’in nazil 
ol du ğu nu bi li yor mu sun?

45 Bir güvercin gibi kanatlı ve elinde kağıt, kalem, bizlere bakıyor....
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Siz:: ?

S. Me lek: Din le ve üze rin de dü şün;

‘On lar, ayak ta du rur ken, otu rur ken, yan la rı üze re ya tar
ken (her va kit) Al lah’ı anar lar, gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı hak
kın da de rin de rin dü şü nür ler (ve şöy le der ler:) Rab bi miz! Sen 
bu nu bo şu na ya rat ma dın. Se ni tes bih ede riz. Bi zi ce hen nem 
aza bın dan ko ru!’

– “Gör dü ğün gi bi otu ran her ke se bu ayet na zil olur. Ye rin-
de ol sam Al lah’ı zik re de rim... Sen Al lah’ı zik ret, ben ya za yım... 
Sen te fek kür et, ben ya za yım... Ben yaz dık ça cen net te ki de-
re cen art sın...”

İna nın ki di ye ce ği miz bir Al lah-u Ek ber, on la rın ka le mi ni 
ha re ke te ge çi rir...

Ay nı man tık tan yo la çı ka rak, gü nah iş le me po ta sı na gi rer-
ken de sol da ki me le ği ko nuş tu ra ca ğız;

Sol da ki Me lek: ‘Sa kın yak la şa yım de me! (İş le ne cek her-
han gi bir gü na hın sı nır la rı na yak la şın ca)

Ben mü rek ke bi mi Ce hen nem den çek tim... Ya zar sam, ya-
nar sın!..

Böy le bir di ya lo ğun ya şan dı ğı bir or tam da şey tan aç ka-
lır!

19. İş le ne cek Muh te mel Bir Gü nah Ön ce si Adı mız 
Zik re di le rek Al lah Ta ra fın dan ‘Ne Yap tı ğı nın Far
kın da mı sın?’ di ye bir Se sin İşi til me si

Al lah’ın dost la rı gü nah iş le mez de mi yo rum... İş le ne cek 
gü nah la rı mi nu mum dü ze ye in di re bi lir dü şünc sin de yim. Bir 
da ha Pey gam ber gel me ye ce ği ne gö re şu an dün ya da ki tüm 
in san lar gü nah iş ler ler... (Ço cuklar ve de li ler ha riç)

Unut ma ma mız la zım ki gü nah la rın as ga ri ye çe kil me siy le 
 de dost lu ğu nuz güç le nir... Al lah ile dost lu ğu mu zun güç len me-
si için her tür lü yo la baş vur ma lı... Çün kü, bir da ha ha yat hak-
kı ve ril mi yor...
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18. baş lı ğı mız da ki, sağ ve sol da ki me lek ler le ko nuş tuk tan 
son ra, mo ti ve nin maksi mu ma çık ma sı için dost ol ma ya ça lış-
tı ğı mız la da di ya lo ğa gir me miz la zım... İş len me si muh te mel bir 
gü nah ön ce si, ya da iş len me si ola sı bir se vap ön ce si ola bi lir...

Di ye lim ki gü nah iş le me po ta sı na gi ril di... Ne sağ da ki me-
le ğin na si hat le ri, ne de sol da ki me le ğin ce hen nem teh di di kâr 
et ti... Ne ya pa ca ğız?

Siz ce şöy le bir se sin işi til me si fay da ver mez mi?

‘Ne ya pı yor sun Fey zul lah?.. Sen den hiç bek le mez dim!’

20. Al lah Dost la rı nın Sa lih Amellerini Örnek 
Ala rak

Ya pı la cak herhan gi bir sa lih ame lin, baş ka la rı ta ra fın dan 
ön ce den ya pıl mış ol ma sı ya da çev re miz de o ame li ya pan la rı 
gör me miz biz le ri ra hat la tır... Ve da ha ko lay bir şe kil de pra ti ze 
et me mi zi sağ lar.

Her han gi bir ku rum, ya da şah sa ya pıl ma sı ge re ken bir 
yar dım ta le bin de kim se nin eli ce bi ne git mi yor sa bu de mek tir 
ki bi zim de eli miz ce bi mi ze git mez... 

Ben zer ör nek le ri tram vay lar da ve ge mi ler de gö re bi li yo-
ruz.

Yak la şık 2-3 da ki ka elin de ki ürü nü ta nı tır son ra da yol cu-
la rın göz le ri nin içi ne ba ka rak sat ma ya ça lı şır... İki ki şi al ma ya 
gör sün on lar dan ce sa ret le en az on ki şi nin al dı ğı gö rü lür.46

Biz ler de bu mi sal den ha re ket le nef se ağır ge len, ya da 
ya pıl ma sı im kan sız mış gi bi gö rü nen sa lih amel le rin sa ha be ler 
ve on lar dan son ra ki ne sil ler ta ra fın dan na sıl iş len di ği ni gö re-
lim. Gö re lim ki on lar dan ala ca ğı mız ders ler le ce sa ret le ne lim.

46 hiç kimse aldatılmak istemez. Hele de aldatılan 'ilk' kendisi olamk hiç 
istemez. Bu yüzden başkalarının almasını bekler.
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Sab ret me le ri:

İbn Ab bas (r.a.) an la tı yor:

“Pey gam be ri miz Mek ke’de iken, ya nı na bir ka dın ge le rek:

–- ‘Ya Re su lal lah, şu pis has ta lık ba na mu sal lat ol muş bir 
tür lü bun dan kur tu la mı yo rum.’ de di. Ra su lul lah (s.a.v.) ona:

– ‘Eğer şu du ru mu na sab re der sen kı ya met gü nü ta ma men 
gü nah sız ola cak sın ve he sa ba çe kil me ye cek sin, de di. Ka dın:

– ‘Se ni Hak pey gam ber ola rak gön de ren Al lah’a ye min 
ede rim ki Al lah ca nı mı alın ca ya ka dar sab re de ce ğim. Fa kat 
bu pis has ta lı ğın bir gün be ni çı rılçıp lak hal kın hu zu ru na sa la-
ca ğın dan kor ku yo rum,’ de di.

Bu nun üze ri ne Ra su lul lah (s.a.v.) ona dua et ti. Bun dan 
son ra ka dın sa ra nö bet le ri gel di ği za man gi dip Ka be’nin per-
de le ri ne tu tu nu yor ve ‘de fol’ di yor du. Nö bet  de onu ter k e di-
yor du.47

* * *
Ebu Zerr El-Gı fa ri ye:

– ‘Ço cuk la rın er ken yaş ta ölü yor’ de dik le rin de:

– ‘On la rı ge çi ci olan ev de ben den alıp ve sü rek li olan ev de 
be nim için sak la yan Al lah’a hamd ol sun.’ de di.48

Al lah’a Olan Te vek kül le ri:

Ebu Zab ye an la tı yor:

“Ab dul lah b. Me sud, ve fa tı na se bep olan has ta lı ğa ya ka-
lan dı ğın da Hz. Os man ken di si ni zi ya ret ede rek:

‘Şi ka ye tin ne re den?’ di ye sor du. Ab dul lah b. Me sud:

47 Hayatus Sahabe (muhtasar) Sf; 409, Ravza Yayınları
48 Hayatus Sahabe (muhtasar) Sf; 404, Ravza Yayınları



148  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

– ‘Gü nah la rım dan,’ de di. ‘Ne ar zu edi yor sun?’ di ye sor-
du ğun da:

– ‘Rab bi min rah me ti ni,’ de di. Hz. Os man, ‘Sa na bir dok-
tor ça ğı ra lım mı?’ di ye sor du ğun da Ab dul lah b. Me sud:

– ‘Be ni has ta eden za ten dok tor dur.’ de di. Hz. Os man, 
sa na bir mik tar ma aş bağ lan ma sı na izin ve rir mi sin?’ di ye sor-
du ğun da

– ‘Ma aşa ih ti ya cım yok tur.’ de di. Hz. Os man, ‘Sen den 
son ra ço cuk la rı na ve ri lir’ de di ğin de, Ab dul lah b. Me sud:

– ‘Sen ço cuk la rı mın fa kir ola cak la rın dan mı kor ku yor-
sun? Ben on la ra her gün Va kıa su re si ni oku ma la rı nı em ret tim. 
Çün kü Ra su lul lah (s.a.v.)’in: 

– Her ak şam Va kıa su re si ni oku yan kim se, as la ge çim sı-
kın tı sı gör mez, bu yur du ğu nu işit tim! de di.49

İn fak An la yış la rı:

Ab dul lah b. Me sud an la tı yor:

“Kim Al lah’a gü zel bir ödünç tak dim eder se Al lah da ona 
kat kat kar şı lık ve rir.” aye ti na zil olun ca Ebu Deh dah, Ra su-
lul lah’a:

‘Ya Ra su lul lah, Al lah biz den ödünç mü is ti yor?’ de di.

Ra su lul lah (s.a.v.):

– ‘Evet, Ya Ebu Deh dah’ de di. Ebu Deh dah (r.a.):

‘Öy ley se eli ni uzat,’ de di ve Ra su lul lah eli ni uza tın ca:

– ‘Ben Rab bi me bah çe mi (600 hur ma ağa cı var dı) ödünç 
ver dim,’ de di. Son ra bah çe ye git ti, ka rı sı ve ço cuk la rı ora day-
dı lar, ha nı mı na:

49 Hayatus Sahabe (muhtasar) Sf; 419, Ravza Yayınları
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– ‘Ço cu la rı nı al bah çe den çık. Ben bah çe yi Al lah’a ödünç 
ver dim, de di.’50

Şe ha det Ar zu la rı:

Sa’d b. Ebi Vak kas an la tı yor:

“Uhud Sa va şı’n da Ab dul lah b. Cahş (r.a.) ba na:

– ‘Gel Al lah’a dua ede lim,’ de di. Bu nun üze ri ne be ra ber-
ce bir ke na ra çe ki lip:

– ‘Al lah’ım! Düş man la kar şı laş tı ğı mız da be ni öy le bir 
adam la kar şı laş tır ki, çok kuv vet li bir sa vaş çı ol sun. Onun la 
şid det li vu ru şa yım. Ni ha yet ona üs tün gel me yi na sip ey le de 
onu öl dü re yim ve üze rin de ki eş ya yı ga ni met ola rak ala yım,’ 
di ye dua et tim.

Ab dul lah da “Amin” de di. On dan son ra o da du aya baş-
la ya rak:

– “Al lah’ım be ni öy le bir adam la kar şı laş tır ki, çok kuv vet li 
bir sa vaş çı ol sun. Onun la vu ru şa lım. So nun da be nim bu run 
ve ku lak la rı mı kes sin. Ya rın se nin hu zu ru na çık tı ğım da ba na:

– ‘Ku lak la rın ve bur nun ni çin ke sil miş tir?’ di ye so ra sın da 
da:

– ‘Se nin ve Ra su lü nün yo lun da ke sil di,’ di ye ce vap ve re-
yim. Sen de:

‘Doğ ru söy lü yor sun’ di ye sin.

Sa’d b. Ebi Vak kas (r.a.), ken di sin den bu nu nak le den 
ada ma:

– ‘Oğ lum, Ab dul lah’ın du ası be nim kin den ha yır lıy dı. Al-
lah’a ye min ede rim ki, o gün ak şam üze ri, ben onun bu run 
ve ku lak la rı nı ke sil miş ve bir ipe di zil miş ola rak gör düm.’ de-
miş tir.51

50 Hayatus Sahabe (muhtasar) Sf; 242, Ravza Yayınları
51 Hayatus Sahabe (muhtasar) Sf; 197-198, Ravza Yayınları
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21. Yat ma dan Ön ce Dua ve Zi kir ler de Bu lu na rak

Ya ta ğın da uyu ma ha zır lı ğı ya pan la mu sal la ta şın da iki 
sek sen uza nan ara sın da ki tek fark bi ri nin, Al lah’ı zik re dip ecir 
al ma im ka nı nın ol ma sı...

Çün kü uyu yan lar la ölen le rin ruh la rı Al lah ka tı na çı kar... 
Yan ya na uza nan iki be den den bi ri ne fes alıp ve rir ken di ğe ri 
kok ma ya yüz tu tar. Bu ge çi ci ölüm(!) çı kan ru hun tek rar be-
de ne dön me siy le son bu lur.

“Al lah, öle nin ölüm za ma nı ge lin ce, öl me ye nin de uy ku
sun da iken can la rı nı alır da ölü mü ne hük met ti ği ca nı alır, öte
ki ni be lir li bir vak te ka dar sa lı ve rir. Şüp he yok ki, bun da iyi 
dü şü ne cek bir ka vim için ib ret ler var dır.” (Zü mer/42)

Çı kan bir ru hun, be de ne tek rar dön me me ih ti ma lin den 
bah se di yo rum.

İş te o za man uy ku ön ce si 15-20 da ki ka ol duk ça kıy me te 
bi ner... Tak ri ben en geç bir sa at son ra ruh be den den ay rı lır 
(uy ku ha zır lı ğı ya pan lar için) ger çek dos tun ya nı na ka dar çı-
kar.

Her ge ce tek rar la nan bu zi ya ret ler bir gün ka bul gö rür. 
İş te o ger çek bu luş ma nın gü zel geç me si ya da baş ağ rıt ma ma-
sı uy ku ön ce si ha zır lık la ya kın dan ala ka lı dır.

Öy le ya, ma dem sev gi liy le bu lu şa cak sın o hal de ön ha-
zır lık ya pa cak sın.

Al lah ile ara sı en iyi olan bü yük ön de rin uy ku ön ce si yap-
mış ol du ğu ön ha zır lık ha dis ki tap la rı na şöy le kay dol muş:

“Ey Al lah’ım! Sen den dün ya ve âhi ret te af ve âfi yet di le-
rim. Ey Al lah’ım! Di nim, dün yam, ai lem ve ma lım hak kın da 
af ve âfi yet di le rim. Ey Al lah’ım! Ayıp la rı mı ört ve kor ku la rım-
dan emin kıl!.. Al lah’ım! Önüm den, ar kam dan, sa ğım dan, so-
lum dan ve üze rim den ge le cek bir kö tü lük ten be ni mu hâ fa za 
bu yur (Ye re ba tı rı la rak) al tım dan he lâk edil mek ten aza me ti ne 
sı ğı nı rım.
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“Ey giz li yi ve gö rü ne ni bi len, gök le rin ve ye rin ya ra tı cı sı, 
her şe yin Rab bi ve sa hi bi olan Al lah’ım! Sen den baş ka ilâh ol-
ma dı ğı na şe hâ det ede rim. Nef si min ve şey ta nın şer ve şir kin-
den, nef si me gü nah iş le mek ten ve ya o gü na hı bir müs lü ma na 
yük le mek ten sa na sı ğı nı rım.

“Yü ce adı na sı ğı na na yer de ve gök te hiç bir şe yin za rar 
ve re me ye ce ği Al lah’ın adı ile... O hak kıy le işi ten ve bi len dir.” 
(Üç ke re)

“Rab ola rak Al lah’tan, din ola rak İs lam’dan ve pey gam ber 
ola rak Hz. Mu ham med’den (s.a.v.) ra zı ol dum.” (Üç ke re).

“Ey Hayy ve Kay yûm olan Al lah’ım! Se nin rah me ti ne il ti-
ca eder, yar dı mı nı di le rim. İş le ri min hep si ni dü zelt. Göz açıp 
ka pa yın ca ya dek be ni nef si me terk et me.

“Biz ve kâ ina tın mül kü (ve ta sar ru fu) âlem le rin Rab bi olan 
Al lah’a ait ola rak sa bah la dık. Ya Rab bi! Sen den bu sa ba hın 
hay rı nı, fet hi ni (ba şa rı sı nı, ko lay lı ğı nı) be re ke ti ni, nus re ti ni, 
nû ru nu ve hi dâ ye ti ni di le rim. Onun ve on dan son ra ge le cek 
sa bah la rın her tür lü şer rin den sa na sı ğı nı rım.”

“İs lam fıt ra tı, ih lâs ke li me si (şe hâ de teyn) üze ri ne, Efen-
di miz Hz. Mu ham me din (s.a.v.) üm me ti ve ata mız Hz. İb ra-
him’in mil le ti üze re sa bah la dık. O (Hz. İb ra him) ha nîf ve müs-
lü man dı, hiç bir za man müş rik ler den ol ma dı.”

“Yü ce Al lah’ı her tür lü nok san sı fat lar dan uzak tu tar. O’na 
(hamd ve şü kür) ede rim!”

“Al lah’tan baş ka ilâh yok tur. Bir dir. Or ta ğı yok tur. Mülk 
O’nun dur. Hamd O’na dır. O her şe ye kâ dir dir.” (On ke re oku-
nur. Mü sa it de ğil se bir ke re ile ik ti fâ edi lir.)

“Al lah’tan baş ka ilah yok tur. Bir dir. Or ta ğı yok tur. Mülk 
O’nun dur. Hamd O’na dır. O her şe ye kâ dir dir.” 

“Ya rat tık la rı nın sa yı sın ca, ken di si nin ra zı ola ca ğı ka dar, 
Arş’ının ağır lı ğı ve ke li me le ri nin çok lu ğun ca ham de de rek Al-
lah’ı tüm nok san lık lar dan ten zih ede rim.” (Sa bah la yın ca üç 
de fa söy le nir.)
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“Ey Al lah’ım! Sen den ya rar lı ilim, gü zel (he lâl) rı zık ve 
mak bul amel di le rim.” (Sa bah la yın ca söy le nir.)

“Al lah’tan ba ğış lan ma di ler, O’na tev be ve is tiğ far ede rim.” 
(Gün de yüz de fa oku nur.)

“Söz le ri nin ta ma mı (ki sa yı sız dır) ile ya rat tık la rı nın şer rin-
den Al lah’a sı ğı nı rım.”

“Ey Al lah’ım! Se nin sa lât ve se lâ mın Pey gam be ri miz Hz. 
Mu ham med’in (s.a.v.) üze ri ne ol sun.” 

Bis mil la hir rah ma nir ra him. “De ki: O Al lah bir dir. Al lah 
Sa med’dir (O hiç bir şe ye muh taç de ğil, ama her şey O’na 
muh taç tır). O doğ ma mış ve do ğur ma mış tır. O’nun hiç bir den-
gi yok tur.”

Bis mil la hi rah ma nir ra him. “De ki: Ya rat tı ğı şey le rin şer rin-
den, ka ran lı ğın çök tü ğü za man ge ce nin şer rin den, dü ğüm le re 
üfü rüp bü yü ya pan üfü rük çü nün şer rin den ve kıs kan dı ğı va kit 
kıs kanç ki şi nin şer rin den, sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım.”

Bis mil la hir rah ma nir ra him. “De ki: İn san la rın kalb le ri ne 
ves ve se so kan, pu su ya çe ken cin ve in san (şey ta nı)nın şer-
rin den, in san la rın Rab bi ne, in san la rın Me li ki ne (Ha ki mi ne), 
in san la rın ilâ hı na sı ğı nı rım.”

Ya ta ğa gi rer ken el le ri ni bir leş ti rip İh lâs, Fe lâk ve Nâs sû re-
le ri ni okur ve son ra el le riy le ba şı nı, yü zü nü ve be de ni nin eri-
şe bi le ce ği di ğer yer le ri ni mesh eder (Efen di miz (s.a.v.) bu nu 
üç de fa tek rar lar dı).

“Al lah, O’ndan baş ka iba det edi le cek kim se yok tur, O 
Hayy’dır, Kay yûm’dur. Ken di si ne ne uy ku, ne uyuk la ma ge-
lir. Gök ler de ve yer de ki le rin hep si O’nun dur. İz ni ol ma dan 
O’nun ka tın da kim şe fa at ede bi lir? O, kul la rı nın yap tık la rı nı 
ve ya pa cak la rı nı bi lir. O’nun bil dir dik le ri nin dı şın da in san lar 
O’nun il min den hiç bir şe yi tam ola rak bi le mez ler. O’nun Kür-
sü’sü gök le ri ve ye ri içi ne ala cak de re ce de kap la mış tır. On la rı 
ko ru yup gö zet mek ken di si ne zor gel mez. O yü ce dir, bü yük tür, 
azim dir.”
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“Pey gam ber, Rab bi ta ra fın dan ken di si ne in di ri le ne iman 
et ti, mü min ler de. Her bi ri Al lah’a, me lek le ri ne, ki tap la rı na, 
pey gam ber le ri ne iman et ti ler. “Al lah’ın pey gam ber le ri ara-
sın da ayı rım yap ma yız, işit tik, ita at et tik, Ey Rab bi miz, af fı na 
sı ğın dık, dö nüş sa na dır.” de di ler. Al lah her şah sı, an cak gü cü-
nün yet ti ği öl çü de yü küm lü kı lar. Her ke sin ka zan dı ğı (ha yır) 
ken di ne, ya pa ca ğı (gü nah ve şer) de ken di ne dir. Rab bi miz! 
Biz den ön ce ki le re yük le di ğin gi bi bi ze de ağır yük yük le me. 
Ey Rab bi miz! Bi ze gü cü mü zün yet me di ği iş le ri de yük le me. 
Bi zi af fet! Bi zi ba ğış la! Bi ze mer ha met et! Sen bi zim Mev lâ-
mız sın. Ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi zi mu zaf fer kıl, bi ze yar dım 
et!”

Yat ma dan ön ce ya pı la cak bir ne fis mu ha se be sinin ha ta-
la rın te da vi si ne ve ku ru la cak dost lu ğa bü yük bir kat kı la rı olur 
di ye dü şü nü yo rum...

22. Ha ya tın Her Ala nın da Al lah’ı Zik re de rek

Al lah’ı zik ret me ame li ni di ğer iba det ler den ay rı ca tek 
özel lik be lir li bir vak te ya da ba zı özel şart la ra bağ lan ma mış 
ol ma sı...

Hat ta Al lah için can lı ol ma sa da ge rek yok! Çün kü;

‘Ye di gök, yer ve bun lar da bu lu nan her kes O’nu tes bih 
eder. O’nu öv gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur. Ne var 
ki siz, on la rın tes bi hi ni an la maz sı nız. O Ha lim’dir, ba ğış la yı cı
dır.’ (İs ra/44)

‘Gök ler de ve yer de bu lu nan lar da on la rın göl ge le ri de 
sa bah ak şam is ter is te mez sa de ce Al lah’a sec de eder ler.’ 
(Rad/15)

Al lah’ın, in san lar ta ra fın dan zik re dil me yi be lir li bir şar ta 
ya da za ma na bağ la ma mış ol ma sı zik re dil me yi çok sev di ği ni 
gös te rir...

Zik rin; bir hac ya da in fak iba de ti gi bi mad di, oruç iba de ti 
gi bi ma ne vi bir zor lu ğu ol ma ma sı ve gü nün yir mi dört sa ati 
her or tam da pra ti ği nin ya pı la bi lir li li ği de dik kat çe ki ci...
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San ki bir ses;

‘Ey be ni sev di ği ni söy le yen kul la rım! İş te si ze za man... 
Hem de sı nır sız... İs te di ği niz an sev gi ni zi di le ge ti rin!..’ di yor...

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan lar, Al lah’ı her or tam da ve en 
iyi bir şe kil de zik re den Ra su lul lah’ın dua ve zi kir dos ya la rı na 
ba kar lar.52

O dos ya da şun lar ya zı lı dır;

Bu lun du ğu her or tam da Al lah’ı zik ret me yi unut ma yan 
Ra su lul lah, uya nır uyan maz Rab bi ni şöy le zik re der di;

“Bi zi öl dür dük ten son ra di ril ten Al lah’a ham dol sun. dö nüş 
O’na dır.” (Bu ha ri, Bkz. Fet hu’l-Bâ ri (11/13); Müs lim (4/2083)

“Al lah’tan baş ka ilah yok tur. O tek tir ve or ta ğı yok tur. 
Mülk O’nun dur ve hamd O’na dır. O, her şe ye gü cü ye ten dir. 
Al lah’ı tüm nok san lık la rın dan ten zih ede rim. Hamd Al lah’adır. 
Al lah’tan baş ka ilah yok tur. Ve Al lah en bü yük tür. Güç ve kuv-
vet an cak yü ce ve bü yük olan Al lah’a ait tir. Rab bim! Be ni 
ba ğış la!” (Bu ha ri, Bkz. Fet hu’l-Bâ ri (3/39) ve di ğer le ri. La fız lar 
İbn Mâ ce. Bkz. Sa hih-i İBn Mâ ce (2/335).

“Vü cu du ma afi yet ve ren, ru hu mu ba na ge ri dön dü ren 
ve ba na ken di si ni zik ret me fır sa tı ve ren Al lah’a ham dol sun.” 
(Tir mi zi (5/473). Bkz. Sa hih-i Tir mi zi (3/144).

Tu va le te Gi rin ce

“[Al lah’ın adıy la] Al la hım! Pis lik ten ve pis olan şey ler den 
(er kek ve di şi şey tan lar dan) sa na sı ğı nı rım.” (Bu ha ri (1/45); 
Müs lim (1/283). [Bis mil lah/Al lah’ın adıy la] zi ya de si ni is Sa id 
b. Man sur tah ric et miş tir. Bkz. Fet hü’l-Bâ ri (1/244).

52 Resulullah'ın dua dosyası oldukça yüklü. Uyanınca, elbisesini giyince, 
çıkarınca, evden çıkınca, çarşıya gidince, rüzgar çıkınca, gök gürleyin-
ce, yağmur yağınca, sıkılınca, methedilince, hasta ziyaretinde, yolculu-
ğa çıkınca, bineğe binince vs. kısacası hayatının her anında dua ve zikri 
görebiliriz.
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Tu va let ten Çı kın ca

“(Al la hım) Be ni ba ğış la” (Bkz. Zâ dül’l-Me âd (2/387).

Biriniz yemeğe başlarken;

‘Bis mil lah/Adıy la’ de sin. şa yet unu tur sa (ha tır la dı ğın da);

“Ev ve li ve so nun da Al lah’ın adıy la’ de sin.” (Ebu Dâ vud. 
(3/347); Tir mi zi, (4/288). Bkz. Sa hih-i Tir mi zi (2/167).

“Al lah’ın ye mek le nimet len dir di ği kim se şöy le 
de sin:

‘Al la hım! Bun da bi zim için be re ket kıl ve bun dan da ha 
ha yır lı sı nı bi ze ye dir.’ Al lah’ın süt le su suz lu ğu nu gi der di ği bir 
kim se de şöy le de sin;

“Al la hım! Bun da bi zim için be re ket kıl ve bi ze bun dan da ha 
faz la ver.” (Tir mi zi, (5/506). Bkz. Sa hih-i Tir mi zi (3/158).

Ev den çı kar ken ya pı la cak zi kir

“Al lah’ın adıy la. Al lah’a te vek kül et tim. Güç ve kuv vet an-
cak Al lah’ın dır.” (Bkz. Sa hih-i Tir mi zi (3/151).

“Al la hım! Sa pık lı ğa düş mek ten ve ya dü şü rül mek ten, aya-
ğı mın kay ma sın dan ve ya kay dı rıl ma sın dan, zuh met mek ten 
ve ya zul me uğ ra mak tan, ce ha le te düş mek ten ve ya ca hil bı ra-
kıl mak tan sa na sı ğı nı rım.” (Sa hih-i İbn Mâ ce (2/336).

Ta şı ta bi nin ce ya pı la cak dua;

“Al lah’ın adıy la, hamd Al lah’adır. ‘Bu nu bi zim hiz me ti mi-
ze ve ren (Al lah’ı) tüm nok san lık la rın dan ten zih ede riz, yok sa 
biz bun la ra güç ge ti re mez dik. Ve, biz şüp he siz Rab bi mi ze dö-
ne ce ğiz’. Ham Al lah’adır. Hamd Al lah’adır. Ham Al lah’adır. 
Al lah en bü yük tür. Al lah en bü yük tür. Al lah en bü yük tür. Al-
la hım! Se ni tüm nok san lık lar dan ten zih ede rim. Ben nef si me 
zul met tim, be ni ba ğış la. Çün kü gü nah la rı an cak sen ba ğış lar-
sın.” (Bkz. Sa hih-i Tir mi zi (3/157).
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Sa bah ve ak şam zi kir le ri;

Tüm hamd ler yal nız bir olan Al lah’a mah sus tur. Sa lât ve 
se lâm, ken di sin den son ra pey gam ber ol ma yan (Mu ham med)
in üze ri ne ol sun. (Bkz. Sa hih-i Ebu Dâ vud (2/698).

Ya tar ken ya pı lan zi kir ler;

İki avu cu nu bi tiş ti rir; İh las, Fe lak ve Nâs sû re le ri ni oku ya-
rak üf ler:

Bis mi’lla hi’r-Rah mâ ni’r-Ra hîm “De ki: “O Al lah bir dir. Al-
lah Sa med’dir, (her şey den müs tağ ni ve her şey O’na muh-
taç tır). O do ğur ma mış ve doğ ma mış tır. Hiçbir şey O’na denk 
de ğil dir.”

Bis mi’lla hi’r-Rah mâ ni’r-Ra hîm “De ki: “Ya rat tık la rı nın 
şer rin den, bas tır dı ğı za man ka ran lı ğın şer rin den, dü ğüm le re 
ne fes eden bü yü cü le rin şer rin den, ha sed et ti ği za man ha set çi-
le rin şer rin den, tan ye ri ni ağar tan Rab be sı ğı nı rım.”

Bis mi’lla hi’r-Rah mâ ni’r-Ra hîm “De ki: “İn san lar dan ve 
cin ler den ve in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve ren o sin si ves-
ve se ci nin şer rin den, in san la rın ilâ hı, in san la rın Hü küm râ nı ve 
in san la rın Rab bi olan Al lah’a sı ğı nı rım.”

Son ra vü cu dun dan ula şa bil di ği yer le ri avuç la rıy la, ba şı-
nın üze rin den yü zün den ve vü cu du nun ön kıs mın dan baş la-
ya rak mes he der.” [Oku ma ve mes het me üç ke re tek rar la nır.] 
(Bu ha ri, Bkz. Fet hu’l-Bâ ri (9/63). Müs lim (4/ 1723).

Ama Al lah’ım şu sev gi ye bak! Şu sev gi nin zik re na sıl dö-
nüş tü ğü ne bak!

Rab bi ni zik ret me yi ha ya tı nın bir par ça sı ola rak gö ren Ra-
su lul lah (s.a.v.)’in yap mış ol du ğu zi kir ler dik kat li ce in ce len di-
ğin de Al lah ile sı cak bir ile ti şim için de ol du ğu gö rü lür...

Yap mış ol du ğu dua ve zi kir ler de, be nim dik ka ti mi en çok 
tu va let ten çı kın ca söy le miş ol du ğu;

‘Ğuf ra ne ke’ – (Be ni ba ğış la!) du ası çekmiştir.
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Ra su lul lah (s.a.v.), Al lah’tan ba ğış lan ma di le ye cek ne 
yap tı ki bu du ayı oku du?

İna nı yo rum ki bul du ğum ce vap siz le rin de göz le ri ni zi ya-
şar tıp Rab bi ni ze kar şı ken di ni zi mah cup his set ti re cek tir.

Ra su lul lah (s.a.v.) Ni çin Ba ğış lan ma Di le di?

I. Gö rüş:

Ra su lul lah (s.a.v.) bu lun du ğu her or tam da Al lah’ı zik re-
der di... Ra su lul lah (s.a.v.) için tu va let  bir or tam dı... Ama zi kir 
için mü sa id de ğil di... Ora da Al lah’ı na sıl zik re de cek di ki?

Ve tu va let ten çı kar çık maz; san ki ken di el le riy le öy le bir 
or ta mın oluş ma sı nı sağ la mış gi bi;

– ‘Al lah’ım! Or tam mü sa id de ğil di. Ha liy le de se ni zik re-
de me dim! Sen be ni ba ğış la!’

II. Gö rüş:

Ra su lul lah (s.a.v.) Al lah’ın, ken di si ne ver di ği her ni me te 
şük re der di. Hem de sı ca ğı sı ca ğı na... Ye di ği ye mek; bir ni met-
ti... Faz la lık la rın vü cut tan dı şa rı çık ma sı da ay rı bir ni met ti.

İş te o ni me te de te şek kür ede cek ti... Fa kat bu lu nu lan or-
tam bu na mü sa id de ğil di. Ve te şek kü rü nü ge cik tir di ği için de 
Al lah’tan ba ğış lan ma di le di...

İna nı yo rum ki bu sa tır la rı okur ken, yaş lı göz ve tit rek bir 
ses le ‘Al lah-u Ek ber!’ di yor su nuz.

Al lah-u Te ala’yı sü rek li zik ret me nin dost lu ğa na sıl yan sı-
ya ca ğı nı ya zıp da uzat ma nın bir an la mı yok her hal de...

23. Dost lu ğa Gi den Yol lar da İs tik ra rı                           
Ya ka la ya rak

İn sa noğ lu za yıf, ben cil, unut kan ve nan kör ol du ğu için 
her za man ay nı gü zel ha va yı ya ka la ya ma ya bi li yor... He le de 
is tik ra rı ya ka la ma ya gi den yol la rı bil mi yor sa...
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Sos yal ha yat ta ki is tik rar sız lık en kö tü ih ti mal le if las et ti rir... 
Bi le me din; öl dü rür! Fa kat ay nı is tik rar sız lık vi rü sü Al lah’ın 
sev gi si ni ka zan dı ran amel le rin iş len me si ne bu laş mış ca, iş te o 
za man ey vah!

Sev gi de ki is tik rar sız lık di ğer le ri ne ben ze mez... Da ha doğ-
ru su; sev gi, is tik rar sız lık ka bul et mez... İş te bu yüz den Al lah’ın 
dost lu ğu nu ka zan dı ra cak sa lih amel le rin iş len me sin de is tik rar-
lı olun ma lı...

Ama na sıl?

Al lah ile dost lu ğu sağ la ya cak sa lih amel le ri iş ler ken is tik-
rar lı ol ma ya gi den yol la rı mad de ler ha lin de şöy le sı ra la ya bi-
li riz;

İs tik ra rı Sağ la yan Et ken ler:

a. Al lah ile dost lu ğun fayda ve zararlarını iyi bil mek.

b. Al lah ile dost lu ğu ol maz sa ol maz ka bul et mek

c. İs tik rar sız lı ğı sa bır sız lık ola rak al gı lar sak, sab rın ec ri ni 
iyi bil mek

d. Men su bu ol du ğu muz di ne gü ven mek

e. Ölüm son ra sı nı iyi oku mak

f. İs tik rar sız lı ğın ma ya sın da şey ta nın ves ve se le ri ol du ğu 
için şey ta nı iyi ta nı mak

g. İs tik rar sız lı ğa gö tü ren et ken le ri iyi öğ re nip onlara çö-
züm üre tmek.

24. Kal bi Al lah’a Yak laş tı ra cak Ki tap lar                     
Oku ya rak

Al lah ile dost lu ğu kuv vet len di re cek et ken ler den bi ri de 
ma ne vi ya tı bes le yen ki tap la rın okun ma sı dır. Bu tür ki tap la rı 
ka le me alan alim ler ki tap la rı na tec rü be le ri ni yan sıt tık la rı için 
di rek kal be hi tap eder ler.
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Al lah ile kul ara sın da köp rü ol ma ya ça lı şan bu ki tap lar 
ma ale sef bazı ce ma at le re mal edil me si se be biy le ca zi be si ni 
kay bet ti...

Di yo rum ki;

– ‘Al lah’a yak laş tı ra cak her ka pı yı çala lım, her ki ta bı oku-
ya lım ve her na si ha te ku lak ve re lim...

– ‘Bin ler ce ki tap ara sın dan na sıl se çe ce ğiz? Her gün ye ni 
ye ni ya zar lar, ye ni ye ni ki tap lar çı kı yor!’

Hak lı sı nız...

Ben ya yı ne vi sa hi bi ola rak (Ka rın ca ya yın la rı) ki tap lar la 
ha şir ne şi rim. Hem Al lah ile dost lu ğu mu kuv vet len dir mek için 
hem de bu bö lü mü (kal bi Al lah’a yak laş tı ra cak ki tap lar oku-
ya rak) ha zır la mak için bazı kitapları al dım ve in ce le dim.

Fay da ve re ce ği ne inan dı ğım için ba zı ki tap lar tav si ye ede-
ce ğim. İn şa al lah bu lur, alır, okur ve ya şa ma ya ça lı şır sı nız...

İn sa nı Al lah’a Yak laş tır ma ya Ve si le Ola bi le cek 
Ki tap lar Lis te si

1. Kur’anı Ke rim

Özel lik le de te fek kür ayet le ri üze rin de uzun ca dü şü ne rek, 
cen net ve ce hen nem ayet le ri ni bir film şe ri di gi bi göz ler önü-
ne se re rek (ha ya li ola rak ta bi), ve ge ce Kur’an-ı ta ne ta ne oku-
ya rak Al lah ile sı cak bir iliş ki ku ru la bi lir.

2. Ha dis Ki tap la rı

Kü tü büs-Sit te’den fay da la na bi li rsi niz. Ra su lul lah’ın 
(s.a.v.) Al lah sev gi si, Al lah kor ku su, ge ce iba det le ri, sab rı, te-
fek kü rü, te vek kü lü, kı sa ca sı ha ya tı nı oku ya bi li riz...

3. Ha ya tusSa ha be

Ya za rı: M. Yu suf Kan deh le vi



Ya yı ne vi: Rav za

Say fa: 560

İçe ri ği: Sa ha be nin Al lah’a, Pey gam be re ve kar deş le re 
olan sev gi le ri ni, mu si bet ler kar şı sın da sa bır la rı nı, te vek kül le-
ri ni, tak va la rı nı, ge ce iba det le ri ni ve ce sa ret le ri ni de lil le riy le 
an la tan bir ki tap...

Al lah’ın ra zı ol du ğu bir nes li ta kip et mek Al lah ile ku ru la-
cak dost lu ğa önem li öl çü de kat kı sağ lar.

4. Ki ta bü’z Zühd Ve’rRe ka ik (Za hid lik ve İn ce
lik le ri)

Ya za rı: Ab dul lah ib nül Mü ba rek (H.118-M.736) (Te-
beü’t-Ta bi in ler den dir.)

Ya yı ne vi: Se ha

Say fa: 370

İçe ri ği: 1627 ta ne, tak va yı ar tı ra cak ha dis, ta bi in ler ve 
te be-üt-Ta bi in ler’in söz le rin den oluş muş tek cilt li bir ki tap.

On  bir bö lüm den olu şan bu ki tap sı ra sıy la;

– Al lah’a ita ate ve iba de te teş vik.

– İb ret al ma ve te fek kür

– Di li ko ru ma ve te va zu

– Te vek kül ve dün ya dan az la ye tin me bi lin ci

– Ger çek ar ka daş seç mek

– Dün ya da re fah için de ol ma nın kı nan ma sı

– Al lah-u Te ala’nın rah me ti nin an la tıl ma sı

– Al lah’ı zik ret mek

– Na maz bi lin ci

– Tak va.

ko nu la rın dan bah se di yor. Ki tap ol duk ça sa de ve an la şı lır.



5. ErRi aye (Ne fis Mu ha se be si nin Te mel le ri)

Ya zar: İmam el-Mu ha si bi (H. 165- M. 781)

Ya yı ne vi: İn san

Say fa: 602

İçe ri ği: Kul ile Al lah ara sın da iyi bir köp rü ola ca ğı na 
inan dı ğım bu ki ta bın ka lın ca ol ma sı göz le ri kor kut ma sın... 
İmam Ga za li bu ki ta bı oku yup şerh yap mış... O Şerh’in adı da 
bir çok la rı mı zın kü tüp ha ne sin de bu lu nan ‘İh ya-u Ulu mid din.’

Ya ni bu ka dar önem li bir ki tap.

Ki tap şu ko nu lar üze rin de yo ğun laş mış;

– Tak va nın aran ma sı ko nu sun da in san la rın fark lı dü zey le-
ri ve Al lah için amel le rin gö ze til me si üze ri ne...

– Ar ka daş ve nef si ta nı ma

– Nef si ta nı mak, fi il le ri nin kö tü lü ğü nü ve ar zu la rı na ça ğır-
ma sı na kar şı uya nık ol mak üze ri ne.

– Bö bür len mek, gaf let ve ha set üze ri ne...

6. Ki ta bü’z ZÜHD

Ya zar: Bey ha ki (H.384 - M.994)

Ya yı ne vi: Ha ce gan

Say fa: 288

İçe ri ği: Ab dul lah ib nül-Mü ba rek’in ki ta bı nın içe rik ola-
rak bir ben ze ri dir. 982 ta ne Zühd ile ala ka lı ha dis, Ta bi in ve 
Te be üt ta bi in’in söz le rini içe rir.

Ol duk ça fay da ve re ce ği ne inan dı ğım tam bir kay nak 
eser.

7. Dört Ha li fe den Ve ciz ler Söz lü ğü

Ya zar: Dört Ha li fe (Ha zır la yan Meh met Yıl maz)
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Ya yı ne vi: Şu le

Say fa: 424

İçe ri ği: Tak vay la ala ka lı tüm ko nu lar üze ri ne söy len-
miş ve ciz söz le ri içe ri yor... Her sö zün or ji nal arap ça sı, al tın da 
arap ça oku nu şu, türk çe si ve kay na ğı mev cut...

Bu ki tap ta her gün oku na cak 15 say fa, gü nü kur ta ra bilir.

8. Ve cize ler, Öğüt ler, Parolalar

Ya zar: Yer li ve ya ban cı alim ler, fi lo zof lar)

Ya yı ne vi: Elif

Say fa: 498

İçe ri ği: Bu ki tap birçok ko nu üze ri ne söy le nen ve ciz söz-
ler den olu şu yor... O ka dar da ih ti yaç ol ma ma sı na rağ men 
müs lü man ol ma yan la rın  da fi kir le ri ni öğ ren mek açı sın dan 
okun ma lı dır.

9. İh yau Ulu mud din

Ya zar: İmam Ga za li

Ya yı ne vi: Bir çok ya yı ne vi ta ra fın dan çık tı.

Say fa: De ğiş ken (4 Cilt, 2 Cilt, Muh ta sar)

İçe ri ği: Oku yu cu ya tak va, ah lak ve ilim ru hu ka zan dı-
ran müt hiş bir eser... Yüz yıl lar dır okun ma sı o ki ta bın de ğe ri ni 
gös te rir.

10. Ge ce İba de ti

Ya zar: Doç. Dr. Ab dul ha kim Yü ce

Ya yı ne vi: Kay nak

Say fa: 164
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İçe ri ği: Pey gam ber efen di mi zin (s.a.v.), Sa ha be le rin, Ta-
bi in le rin, Te be üt-ta bi in le rin ve se lef alim le ri mi zin ge ce ha yat-
la rı nı de lil le riy le gös te ren bir ki tap. 

Oku yu cu ya, gecenin be re ke ti ni aşı la ma sı ba bın dan fay-
da lı bir ki tap olacağı ka na atin de yim.

11. Arın ma Yo lu 1–2. , İman ve Sa lih Amel

Ya zar: Ab dul Ha mid Bi la li.

Ya yı ne vi: Bu ruc

Say fa: 303 + 160

İçe ri ği: Da ha çok, oku yu cu su nun gü nah lar dan arın ma-
sı nı ve kal bi ni Al lah sev gi siy le dol dur ma sı nı sağ la ya cak for-
mül ler su nu yor... Özel lik le de kal bi has ta lık lar ve te da vi si üze-
rin de du ru yor. Oku yu cu ya tak va bi lin ci ve re ce ği ne inan dı ğım 
ha ri ka bir set...

12. Kal bin İla cı

Ya zar: İbn. Kay yım El-Cev ziy ye

Ya yı ne vi: Elif

Say fa: 320

İçe ri ği: Adı gi bi...

13. Na maz da Hu şu ya Gö tü ren 33 Et ken

Ya zar: Mu ham med-Sa lih El-Mü nec cid.

Yayınevi: Karın ca&Polen

Say fa: 96

İçeriği: Al lah ile dost luğu sağ layacak et ken ler den biri 
de huşu ile namaz kıl mak tır. Genç alim lerimiz den M. S. El-
Münec cid bu kitabın da namaz da huşuyu bozan et ken ler le 
huşuya götüren et ken leri mad deler halin de in celeyip okuyu-
cularına sun muş.
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Namaz da huşuyu yakalamak, Al lah ile dost lu olmak 
demek tir.

İş te bu kitap bu nok tada ol duk ça id dialı...

14. Gelin Bir Saat Tefekkür Edelim

Yazar: Fey zul lah Birışık

Yayınevi: Karın ca&Polen

Say fa: 186

İçeriği: Al lah ile kurulacak dost luğa giden yol lar dan biri 
de tefek kür dür. Bu kitap ta ayet ve hadis ışığın da yoğun bir 
tefek kür bulabilir siniz...

Özel lik le de Al lah’ın bü yük lü ğü nü, sa na tı nı ve biz le re ver-
di ği ni met le ri fark lı bir us lup la oku yu cu la ra sun dum... Tefek-
kürünüze güç katacak faydalı bir eser...

15. Nefis Terbiyesi

Yazar: İbn. Kayyım el-Cevziyye

Yayınevi: Karınca&Polen

Say fa: 272

16. İbadetin Getirdikleri

Yazar: Safvet Senih

Yayınevi: Işık Yayınları

Say fa: 190

25. Al lah’ın Biz le re İyi Ni yet Bes le di ği ni Bi le rek

Özel lik le de ümit siz lik mik ro bu nu öl dür me ye ça lış mak 
is te di ğim için bu baş lı ğı at tı ğı mı ha tır la ta rak ko nu mu za gi riş 
ya pa lım;
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Ce hen ne mi in san ve cin ler le dol du ra ca ğı nı söy le yen Al-
lah-u Te ala, in san la rın ce hen ne me gir me me si için tüm şart la-
rın oluş ma sı nı di le miş tir.

Al lah-u Te ala in san la rı en gü zel şe kil de ya ra ta rak tüm 
dün ya ve için de ki le ri ni hiz me ti ne sun muş tur... Hat ta dün ya-
dan bil mem kaç km uzak lık ta ki gü ne şi, ayı ve yıl dız la rı da in-
san la rın hiz me ti ne sun muş...

Da ha son ra, emir, ya sak ve tav si ye le ri nin da ha iyi an la-
şıl ma sı için, in san la ra akıl ve re rek; ken di si ni bul ma yo lun da 
kat kı da bu lun muş tur...

Za man için de in san la rın, Al lah’ı la yı kıy le ta nı ya ma ya cak-
la rı nı dik ka te ala rak on la ra pey gam ber ler gön der miş tir. İn san-
lar dan ezi yet gö ren pey gam ber le rin tek gö re vi in san la ra cen-
net ve ce hen ne me gi den yol la rı ta nıt mak ol muş tur.

Al lah’ın, ken di le ri nin iyi li ği ni is te di ği ni an la mak is te me-
yin ce pey gam ber le ri ni öl dür müş ler dir... İn san la rın cen ne te 
gir me le ri ni is te yen Al lah-u Te ala bir pey gam ber da ha gön-
der miş tir... İyi lik ten pek an la ma yan in san lar tek rar öl dür müş-
ler dir... 

Ara dan uzun yıl lar geç tik ten son ra, Al lah-u Te ala son bir 
pey gam ber da ha gön der miş tir... Pey gam ber ler le bir lik te ay nı 
va zi fe yi (da vet et me yi) üst len me yen müs lü man la rı ise teh dit 
et miş tir.

Dü şün se ni ze biz le rin cen ne te gir me si için pey gam ber ler 
ve is lam da vet çi le ri ha ya tı pa ha sı na se fer ber olu yor lar...

Tüm bun lar Al lah’ın, kul la rı na iyi ni yet bes le me si de ğil de 
ne dir aca ba?

Gü nah la rı mı zı af fe de ce ği ni söy le me si, en kü çük bir amel’e 
çok se vap ver me si. Rah me ti nin ga za bı nı geç ti ği ni söy le me si, 
Öl dük ten son ra amel def te ri mi zin açık kal ma sı için fır sat lar 
ta nı ma sı, di ni nin da ha doğ ru an la şıl ma sı için ba zı in san la ra 
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il mi sev di rip o ilim le in san la rı ay dın lat tır ma sı, töv be ka pı sı nın 
sü rek li açık bı rak tı ğı nı bil dir me si Al lah’ın, kul la rı na iyi ni yet 
bes le me si de ğil de ne dir aca ba?

Ama ma ale sef tüm bun la ra rağ men;

‘... fa kat in san la rın ço ğu şük ret mez.’ (Neml/73)

Hem de;

‘Şüp he siz Rab bin, in san la ra kar şı lu tuf sa hi bi dir...’ 
(Neml/73) ol ma sı na rağ men!

Unut ma ya lım ki, Al lah, kul la rı na iyi ni yet bes le me sey di, 
ne akıl ve rir di, ne pey gam ber gön de rir di, ne da vet çi le ri ha re-
ke te ge çir tir di (Teş vik ve teh dit ler le) ne de te fek kür mal ze me-
le ri ya ra tır dı...

O, bi ze de ğer ver di... Pe ki ya biz?

26. Sık Sık Ses li Bir Şe kil de ‘Se ni Se vi yo rum Al
lah’ım Di ye rek

Dil ile sü rek li ‘Se ni Se vi yo rum Al lah’ım!’ de mek, ih san 
kav ra mı nın ka pı sı nı ara la ya bi lir... O ka pı dan muh te me len 
şöy le bir ses işi ti lir;

‘O za man is pat et!’

Ben, bu say fa yı ‘Se ni Se vi yo rum Al lah’ım!’ ya zı sıy la dol-
du ra yım; siz ler de tek tek oku yun;
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Altıncı Bö lüm:

Al lah’ın, Kuluna Dost Olmasının                               
Belirtileri





Gİ RİŞ

İn sa nın ak lı na mut la ka ge lir:

– ‘Al lah’a dost ol mak için el le rim den ge le ni yap tım di ye-
lim... Pe ki, dost lu ğun Allah ta ra fın dan ka bul gö rül dü ğü nü na-
sıl an la ya ca ğım? Yok mu bu nun be lir ti le ri?

İl la ki var!

Kur’an-ı Ke rim’de;

– ‘On lar ki...’ di ye baş la yan bü tün ayet ler Al lah dost la rı-
nın va sıf la rı nı sı ra lar...

Ki ta bı mı zın bu bö lü mün de; Al lah’ın ku lu na dost ol ma sı-
nın be lir ti le ri ni mad de ler ha lin de gö re ce ğiz.

Her baş lı ğı uzun uza dı ya açık la ya ma ya ca ğım. Bir iki ayet, 
ha dis ve Al lah dost la rı nın ya şam la rın dan aneknot lar dü şe ce-
ğim.... Şu nu da unut ma ya lım ki, Al lah-u Te ala dost seç ti ği ki-
şi le re ba zı amel le ri sev dir miş tir. O yüz den on lar zevk le sa lih 
amel ler iş ler ler.

Da rı sı bi zim ba şı mı za de yip dos ya mı zı aça lım.

Al lah’ın, Ku lu na Dost Ol ma sı nın Be lir ti le ri

1. Gay be İman Et tik le ri Gö rü lür

‘On lar gay ba ina nır lar...’ (Ba ka ra/3)

Hem de öy le bir inan mış lar dır ki, bu iman la ne rı zık en di-
şe si ya şar lar ne de ka der nok ta sın da ta kın tı la rı olur.
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On lar sa de ce şu nu söy ler ler;

‘Al lah var, prob lem yok!’

2. İba det le ri ni Vak tin de Yap tık la rı Gö rü lür

Al lah dost la rı nın ke li me ha zi ne sin de, bel ki de en az kul la-
nı lan ke li me ler:

‘Ya rın, son ra, he le bir ba ka lım, da ha va kit var, emek li ol-
duk tan son ra, da ha gen ciz’dir.

İş ön ce si,

On la rın en çok kul lan dı ğı ke li me ler:

‘Şim di, he men, ne du ru yor sun’dur.

Her han gi bir in fak ta le bin de kem küm yap ma dan, yüz 
ren gi de ğiş me den ve en az kul la nı lan cüm le le ri sar fet me den 
el le ri ce bi ne gi di yor sa on da Al lah’ın dost luk pı rıl tı la rı var dır 
de mek tir.

Di ğer iba det ler de de hız lı dır lar:

‘Ve on lar ki na maz la rı na de vam eder ler. (ko rur lar).53 
(Mü’mi nun/9)

Her han gi bir müs lü ma nın ba şı sı kış tı ğın da ilk ara yan ve 
olay ma hal i ne ilk ge len ki şi de Al lah’ın dost ol ma ala met le ri ni 
gö re bi lir si niz.

3. Na maz la rın da Hu şu İçin de dir ler

Al lah dost la rı ikin di ye on da ki ka ka la öğlen na maz la rı nı 
kıl ma ya ça lış maz lar. İba det le ri vak tin de eda et me ye alı şık ol-
duk la rı ve iba det le rin den zevk al dık la rı için vak tin gir me si ni 
sa bır sız lık la bek ler ler. 

53 Zannetmeyin ki Feyzullah bu tür vasıfları taşıyor. Vallahi bu sayfayı 
utanarak yazıyorum. Çünkü bu sayfayı yazarken sabah ezanı okunu-
yor ve camiye uzaklığım 300-400 metre... İnşaallah 'şimdi' kelimesini 
kullananlardan oluruz... İnşaallah...
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Ve na maz la Al lah’a yak la şa cak la rı nı bil dik le ri için na maz-
la rın da hu şu için de dir ler... Sec de’yi çok iyi de ğer len di rir ler...

‘On lar ki na maz la rın da hu şu için de dir ler.’ (Mü’mi nun/2)

Ca mi ye gi rer ken, ca mi için de gör dü ğü nüz ki şi siz den son-
ra ca mi den çı kar sa O’nda bu aye tin te cel li si ni gö re bi lir si niz.

4. On lar ki Boş ve Ya rar sız Şey ler den                            
Uzak la şır lar

Al lah-u Te ala, dost seç ti ği ki şi le re vak tin de ğe ri ni ve öne-
mi ni bir şe kil de il ham et miş tir... O yüz den va kit le ri ni pi rim ge-
tir me yen iş ler de har ca maz lar...

Ge yik mu hab be ti ya pı lan yer de ilk ay rı lan, ecir pa za rı na 
ilk ko şan ki şi ye dik kat li ba kın... Çün kü o ve onun gi bi le ri:

‘On lar ki; boş ve ya rar sız şey ler den yüz çe vi rir ler’ (El-
Mü’mi nun/3)

5. On lar ki İf fet le ri ni Ko rur lar

Ne fer di ha yat la rın da ne de ai le vi ha yat la rın da en kü çük 
bir if fet siz li ğe rast la rsı nız. Ola bil di ğin ce na mus la rı nı ko rur lar...

‘Ve On lar ki if fet le ri ni ko rur lar.’ (Mü’mi nun/5)

6. On lar ki Ema net le ri ne ve Ahit le ri ne Ri ayet 
Eder ler

İn sanlardan al dık la rı ema net le ri ko ru ma la rı, o in sa nı ya 
da al dı ğı ema ne ti çok sev di ğin den, ya da ema net sa hi bin den 
çok kork tu ğun dan ema ne ti mu ha fa za et mez.

Al lah dost la rı, al dı ğı ema ne tin ar ka sın da Al lah’ı gö rür ler... 
Ve ko ru yacak la rı na da ir Al lah’a söz ve rir ler...

O yüz den ol duk ça has sas tır lar... Ay nı şe kil de ver dik le ri 
söz de dur ma la rı da Al lah için dir.

‘Yi ne on lar ki, ema net le ri ne ve ahit le ri ne ri ayet eder ler.’ 
(Mü’mi nun/8)
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7. Dün ye vi Hiç bir Men fa at Bek le mez ler

Hem ne di ye bek le sin ler ki?.. On lar, Ra su lul lah (s.a.v.)’ın 
şu ha di si ni tüm hüc re le riy le sin dir miş ler dir ade ta;

Ebu’l-Ab bas Ab dul lah b. Ab bas (r.a.) de di ki: Bir gün Ra-
su lul lah (s.a.v.)’ın ter ki sin de idim. Şöy le bu yur du: “Ey oğul, 
ben sa na bir kaç ke li me öğ re te yim. Al lah’ı ko ru ki,54 O da 
se ni ko ru sun.55 Al lah’ı ko ru ki, O’nu kar şın da bu la sın. Di le-
ye cek olur san, Al lah’tan di le. Yar dım is te ye cek olur san, Al-
lah’tan yar dım is te! Şu nu bil ki, eğer bü tün in san lar (en ufak) 
bir şey ile sa na fay da lı ol mak için bir ara ya top la na cak ol sa lar 
Al lah’ın se nin için yaz mış ol du ğun dan baş ka bir şey le fay da 
sağ la ya maz lar. Eğer sa na her han gi bir şey le za rar ver mek için 
bir ara ya top la na cak ol sa lar, Al lah’ın se nin aley hi ne yaz mış 
ol du ğu bir şey den baş ka sıy la sa na za rar ve re mez ler. (Çün kü) 
ka lem ler kal dı rıl mış sa hi fe ler (in mü rek ke bi) ku ru muş tur. (Tir-
mi zi)

Tüm im kan ve ola nak la rı ya ra tan du rur ken, ne den ikin ci 
ele baş vur sun lar ki?

Bu se bep le in san lar dan dün ye vi bir çı kar bek le mez ler.

8. Dün ya da Mi sa fir Gi bi Gö rü nür ler

Ahi ret en deks li bir ha yat ya şa dık la rı için dün ya ya pek ya-
tı rım yap ma yı dü şün mez ler. İm ti han sa lo nu olan bu dün ya nın 
ca zi be si ne pek kap tır maz lar ken di le ri ni...

Dert ve ta sa la rı Rab le ri nin rı za sı nı ka zan mak ol du ğu için 
dün ye vi dert le ri prob lem et mez ler. Ko nuş ma la rın da ve bi rebir 
na si hat le rin de şu ger çek üze rin de du rur lar:

İbn. Ömer de di ki, Al lah Re su lu ba na:

– Dün ya da bir ga rip gi bi ol. Ve ya ge çi ci bir yol cu gi bi ol.’ 
İbn. Ömer de di ki;

54 Allah'ın emir, yasak ve tavsiyelerini yaşamaya çalış.
55 Allah'ın kuluna dünyada yardım etmesi, cennette derecenin arttırılması
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‘Sa bah la dı ğın da ak şa mı bek leme, ak şam la dı ğın da da sa-
ba hı bek le me. (Bu ha ri)

9. Lük se Önem Ver mez ler

Cen net te lüks bir ha yat ya şa ma yı ka fa la rı na koy duk la rı 
için ih ti yaç la rı dı şın da ki le ri ni ya tı rı ma kul la na rak;

‘... Sa na iyi lik yo lun da ne har ca ya cak la rı nı so rar lar. “İh-
ti yaç tan faz la sı nı” de...’ (Ba ka ra/219) aye ti ni ya şar lar... Yi ne, 
ki tap la rın da mo da’ya yer yok tur ve is ra fı sev mez ler...

Hz. Ömer (r.a.)’nın şu sö zü baş lı ğı mı zı ye te rin ce ay dın la-
tı yor:

‘Üç şey dışındakiler senin değildir. Yediğin, içtiğin ve giyip 
eskittiğin. ‘

10. Ecir Av cı sı dır lar

Al lah-u Te ala, ken di si ne dost seç ti ği in san la ra ba zı amel-
le ri sev dir miş tir... Ki mi ne, in san la ra hiz met et me ame li ni sev-
dir miş. Ki mi ne ilim ru hu nu, ki mi ne in fak bi lin ci ni, ki mi ne ge ce 
iba det le ri ni sev dir miş tir... Ama ba zı Al lah dost la rı var ki ta bi ri 
ca iz se tam ecir av cı sı dır lar...

Da ha çok amel iş le mek için pu su da bek ler ler... Gör dük le-
ri avı (ecir) ba ba la rı na bi le ver mek is te mez ler...

Ko nu mu za kat kı sı olur düşüncesiyle ya şa dı ğım bir olayı 
an la ta yım:

1997 yı lın da Be ya zıt’ta ki dük ka nım dan çı kıp Şi ri nev-
ler’de ki ke sim ha ne ye gi de cek tim. Ben, ar ka da şım ve Mı sır lı 
mi sa fi ri dük kan dan çık tık. Be nim elim de po şet ve için de iki 
ta ne nay lon çu val var dı. Top lam bir ki lo bi le gel mez di.

Dük ka nı mız la tram vay ara sı, yak la şık 150 met re. Mı sır lı 
kar deş, hız la elim den po şe ti kap tı... Ne ka dar zor la dıy sam da 
ala ma dım. Ar ka da şım, ba na:
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– Hiç ken di ni zor la ma Fey zul lah!.. Ala maz sın! Bu söz üze-
ri ne di ren mek ten vazgeç tim. Tram vay du ra ğı na ge lin ce po şe-
ti mi ba na verdi...

İna nı yo rum ki, def te ri ne;

‘Kar de şi ne hiz met et ti...’ di ye not lan dı...

Ba sit miş gi bi gö rü nen bu ame li al tı yıl dır unu ta ma mış ol-
mam bile ec rin bü yük lü ğü nü gös ter mez mi?

11. İba det le rin de Lez zet Alır lar
Al lah-u Te ala, sev di ği kul la rı nın cen net te ki de re ce si ni 

yük selt mek için iman la rı nı ar tı rır. Ar tan iman da sa lih amel-
le re yan sır...

Kur’an okur lar;

Kur’an oku ma la rın dan al dık la rı lez zet, di ğer okur lar dan 
fark lı olur;

‘Ağ la ya rak yü züs tü ye re ka pa nır lar. (Kur’an oku mak) On
la rın say gı sı nı ar tı rır.’ (İs ra/109)

Na maz kı lar lar;

Kıl dık la rı na maz lar dan al dık la rı lez zet baş la rı nı dön dü rür. 

Oku yo ruz;

(Ta bi in ler den) Müs lim b. Ye sar hak kın da şöy le ri va yet 
edi lir;

Müs lim b. Ye sar na maz da iken az ve ya çok her han gi bir 
şey le il gi len di ği ni hiç gör me dim. Bir gün mes ci din bir kıs mı 
yı kıl mış çar şı da ki ler pa nik içindelerken Os man b. Ye sar mes-
cid de na maz kıl dı ğı hal de bu du ru ma hiç al dı rış et me miş ti. 
Şev zeb şöy le de miş tir:

– Müs lim b. Ye sar ev de na maz kı la ca ğı za man ev hal kı na, 
“Ko nu şun... Ben, si zin ko nuş tuk la rı nı zı duy mu yo rum.” der di. 
O eve gel di ğin de ev hal kı hiç ko nuş maz, na ma za dur du ğun da 
ko nu şur, gü ler ler di.56

56 İbnu-l Cevzi, Sıfatu's-Saf ve 3/72 İman ve Salih amel, Sf;28 A. Bilali
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Al lah’ı zik re der ler;

Zi kir le ri di ğer in san la rın zi kir le rin den fark lı olur;

‘On lar, ayak ta du rur ken, otu rur ken, yan la rı üze ri ne ya tar
ken (her va kit) Al lah’ı anar lar, gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı hak
kın da de rin de rin dü şü nür ler (ve şöy le der ler:) Rab bi miz! Sen 
bu nu bo şu na ya rat ma dın. Se ni tes bih ede riz. Bi zi Ce hen nem 
aza bın dan ko ru. (Ali İm ran/191)

İn fak eder ler;

İn fak an la yı şı di ğer müs lü man la rın in fak an la yı şın dan ol-
duk ça fark lı dır;

‘... ken di le ri za ru ret için de bu lun sa lar bi le on la rı ken di le
ri ne ter cih eder ler...’ (Haşr/9)

12. Her kes Ta ra fın dan Se vi lir ler

Bu baş lı ğı mı zı önceki bö lüm de az da ol sa açık la mış tık. 
Şim di de bir in sa nın bir çok ki şi ta ra fın dan se vil me si ni Al lah’ın 
sev gi si nin be lir ti le ri baş lı ğı al tın da in ce le ye lim.

Al lah-u Te ala, kul la rı ta ra fın dan se vi lin ce, kul la rı na jest 
ya pı yor muş gi bi di ğer in san la rın kal bi ne o ku lu na kar şı sev gi 
il ham eder...:

Ebu Hu rey re (r.a.)’dan.

Re su lûl lah (s.a.v.) de di ki;

– ‘Al lah bir ku lu sev di ğin de Ceb ra il’e söy ler:

– ‘Ben fi lan ca yı se vi yo rum, sen de sev.

Cebra il o fi la nı se ver ve se ma da ki me lek le re;

– ‘Rab bi niz, fi lan ca yı se vi yor, ben de se vi yo rum siz de se-
vin’ der.

Se ma da ki bü tün me lek ler  de onu se ver.

Al lah Ra sû lü (s.a.v.) de di ki;
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– ‘Yer de ona ka bul def te ri açı lır. Bi ri ne kız dı ğı za man da 
ay nı sı nı söy ler. (müs ned: c:3 s.: 299. hd: 3481, 9341).

Bu dün ya da ki mü ka fat tır... Ta bi bir de cen net te ki mü ka-
fat var dır ki, baş dön dü rür...

Bir in sa nın di ğer in san lar ta ra fın dan se vil me si ba zı ne-
den le re da ya nır;

1. Doğ ru söz lü ol ma la rı

2. Ema ne te iha net et me me le ri

3. İn san la rın mal la rın da ve na mus la rın da göz le ri ol ma-
ma la rı

4. Te bes süm lü ol ma la rı

5. Kav ga cı ruh la rı ol ma ma la rı

6. Ken di ne ve çev re si ne say gı lı ol ma la rı vs.

Bu tür va sıf la rı bulunan lar in san la rın sev gi si ni üzer le ri ne 
çe ker ler...

Bu tür va sıf la ra sa hip ol mak, Al lah’ı se vip ona dost ol-
mak la müm kün olur an cak...

Eğer çev re niz ta ra fın dan hiç bir men fa at bek le nme den se-
vi li yor sa nız, bi lin ki Al lah da si zi se vi yor.

13. Ko nuş ma la rın da ‘Ben ce’ Ke li me si ne Pek 
Rast lan maz.

Akıl la rı nı ‘vah ye’ sat tık la rı için her ko nu da ‘vah ye’ (Kur’an 
ve Sün net) da nı şır lar. Her han gi bir ko nu için; 

“Al lah bu na ne der?

Pey gam ber bu ko nu hak kın da ne de miş?

Ule ma la rı mı zın gö rü şü ne?” di ye rek pek de gö rüş be yan 
et mez ler.57

57 Özellikle de hüküm istenen konularda...
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‘Ey iman eden ler! Al lah’a ita at edin. Pey gam be re ve siz
den olan ulu lem re (ida re ci le re) de ita at edin. Eğer bir hu sus ta 
an laş maz lı ğa dü şer se niz  Al lah’a ve ahi re te ger çek ten ina nı
yor sa nız onu Al lah’a ve Ra sul’e gö tü rün (On la rın ta li mat la rı
na gö re hal le din); bu hem ha yır lı, hem de ne ti ce ba kı mın dan 
da ha gü zel dir. (Ni sa/59)

14. Al lah’tan Baş ka sın dan Kork maz lar

Al lah dost la rı şu ger çe ği çok iyi bi lir ler; 

Tüm dün ya bir ara ya gel se, an cak Al lah’ın tak dir et ti ği 
ka dar za rar ve re bi lir ler...58

İş te bu ger çe ğe iman et miş ol ma la rı, kalp le rin deki Al lah 
dı şın da tüm kor ku la rı sö küp atar...

Ne den kor ka cak lar?

Baş la rı na gel me ye cek mu si be tin isa bet et me sin den mi?.. 
Ya zıl ma mış sa za ten kim se za rar ve re mez.

Ya zıl mış sa da hiç kim se mer ha me te ge lip o za ra rı def ede-
mez...

On lar Al lah’ı sev di ler ve bu sev gi di ğer kor ku la rın si lin-
me si ni sağ la dı.

‘Ey iman eden ler! Siz den kim di nin den dö ner se (bil sin ki) 
Al lah, sev di ği ve ken di si ni se ven mü’min le re kar şı al çak gö
nül lü (şef kat li), ka fir le re kar şı onur lu ve zor lu bir top lum ge ti
re cek tir. (Bun lar) Al lah yo lun da ci had eder ler ve hiç bir kı na
ya nın kı na ma sın dan kork maz lar. (Hiç bir kim se nin kı na ma sı na 
al dır maz lar.) Bu, Al lah’ın, di le di ği ne ver di ği lu tuf tur. Al lah’ın 
lut fu ve il mi ge niş tir. (Ma ide/54)

Sev gi ve kor ku nun gi riş ve çı kış la rı kalp te ger çek le şir... 
Kal bin ta sar ru fu ki min elin de?

58 Daha önce kaynağı verilmiştir.
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15. Dil le ri Zi kir le Is lak tır

Gü nün her sa atin de ve her or tam da Al lah’ın gü cü nü, bü-
yük lü ğü nü ve sa na tı nı gör dük le ri için hay ran lık la rı nı di le ge-
ti rir ler... 

‘Sub ha nal lah’

‘El ham du lil lah’

‘Al la hu ek ber)

Al lah’ın, zik re dil me yi çok sev di ği ni bil dik le ri için dil le ri ni 
en çok bu yön de kul la nır lar...

16. Sa at le ri ni Ge ce 2.30’a Ku rar lar

O sa at te kalk tık la rı nı Al lah’tan baş ka sı nın gör me me si için 
oluk ça dik kat eder ler.59 Ge ce nin mut lu lu ğu nu ve mu habbetini 
yalnızca Allah ile paylaşmak isterler.

O sa at le rin öne mi ni Al lah dost la rı ba kı nız na sıl di le ge ti-
ri yor lar;

Ata B. Ebi Ra bak;

“Ge ce na ma zı, be de ne ve bü tün or gan la ra kuv vet tir. Bu 
na ma za kal kan kim se, se vinç li ve hu zur lu olur. Kalk ma yan, 
üzün tü lü ve kal bi kı rık olur. Ken di ni bir şey kay bet mez gi bi his-
se der. Ger çek ten de o çok fay da lı şey kay bet miş tir.60

Hz. Ebu Be kir, son an la rı nın yak laş tı ğı nı his se din ce, 
ken din den son ra ha li fe ola cak Hz. Öme r’i ça ğı ra rak şu va si-
yet te bu lun du:

“Ey Ömer!, Al lah’tan kork ve bil ki Al lah’ın ge ce ye ri ne 
ge ti ril me si ge re ken hak la rı var, on la rı gün düz ka bul et mez; 
gün düz ya pıl ma sı ge re ken hak ları var on la rı da ge ce ka bul 
et mez.

59 Evli olanlar için birbirlerini uyandırmaları tavsiye edilmiştir.
60 İbn Kesir, el-Bidaye vennihaye 9/294
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Hz. Ömer, ço ğu gün uyu ya cak za man bu la ma dı ğı için, 
otur du ğu yer de uyuk la dı ğı olur du. “Gün düz uyu sam hal kın 
iş le ri ni gö re mem, ge ce uyu sam Al lah’tan ge le cek pa yım dan 
mah rum ka lı rım” der di.61

Sel manı Fa ri si, ge ce ka ran lı ğın da na maz kıl ma ya baş-
lar, yo rul du ğun da ise dil le zik re der, yi ne yo ru lun ca ağ lar, bun-
dan da yo ru lun ca ayet ve aza met-i ila hiy ye yi te fek kür eder di. 
Son ra ken di ken di ne “is ti ra hat et tin, hay di kalk!” der ve na-
ma za de vam eder di. Bir sü re na maz kıl dık tan son ra “is tira hat 
et tin, ar tık zi kir yap!” der ve zik re baş lar dı. Böy le ce ge ce si ni 
hep na maz, zi kir ve te fek kür le ge çi rir di.62

Al la hû Te âlâ’nın, bir in sa na ge ce vak ti ni se vim li kıl ma sı 
de mek o in sa na bir çok lü tüf ta bu lun muş de mek tir....

İş te bu yüz den; sa at le ri ni ço ğu nun kur ma dı ğı bir sa ate 
ku rar lar...

17. Yü rü yen Kur’an Çağ rı şı mı Ya par lar.

Al lah’a dost olan bir in san, Al lah’ın emir ve ya sak la rı nın 
dı şı na çık maz. Al lah’a olan ita at le ri ni amel le riy le is pat et me ye 
ça lı şır.

Bu nun için, Kur’an’dan al dık la rı her on aye ti ya şa dık tan/
pra ti ği ni yap tık tan son ra bir on ayet da ha alır lar... Gün ge lir, 
ka ğıt üze rin de ki ayet ler in san ame lin de ser gi le nir...

İş te Al lah dost la rı, ko nuş ma la rıy la, gö rüş me le riy le, na-
si hat la rıy la, üzül me le riy le, ti ca ret le riy le, kom şu luk iliş ki le riy-
le, ada let li oluş la rıy la, edep li oluş la rıy la, kar deş lik hu ku ku nu 
gö zet me le riy le, yar dım laş ma la rıy la, ade ta Kur’an’dan in ci ler 
ser gi ler ler...

On lar, in san lar için iyi bir Kur’an fih ris ti dir ler... İs te di ğin 
aye ti on la rın amel le rin de bu la bi lir si niz...

61 İbnu'l Cevzi Sıfatus-safve 1/264
62 Kevseri, Altun silsile, 47
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Ne mut lu O Al lah dost la rı na ki Kur’an’ı be den le ri ne giy-
dir di ler...

18. Hiç Kim se nin Kı na ma sın dan Çe kin mez ler

Al lah’ın tüm in san la ra tav si ye et ti ği bu bü yük di ni se çer-
ken hiç kim se ye da nış ma yan Al lah dost la rı hiç kim se nin kı na-
ma sı na da ku lak ver mez ler... Çün kü, Al lah ile yap mış ol duk la-
rı dost luk söz leş me sin de şu iba re le rin al tı na im za at mış lar dır:

1. Sen den baş ka hiç bir ilah yok tur Al lah’ım!

2. Tüm can lı la rın rız kı nı sen ve rir sin!

3. Her şey se nin kont ro lün de

4. Se nin, ya da bir baş ka sı nın rı za sı ara sın da kal dı ğım da, 
se nin rı zan di ye ce ğim.

İş te bu yüz den hiç kim se nin kı na ma la rı na al dı rış et mez ler 
ve kork maz lar...

Eğer hak lı olduk la rı na ina nı yor lar sa, çü rü tü cü de lil ler dı-
şın da hiç bir güç on la rın ka ra rı nı bo za maz! (Al lah’ın iz niy le).

19. Can la rı nı Her An Ver me ye Ha zır dır lar

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan bir in san, her an pat la ma ya 
ha zır bir bom ba olan bir in san dır. Ecir av cı sı ola rak da ta nı nan 
Al lah dost la rı, nef se en ağır ge len amel le re de ta lip olur lar;

‘Mü’min ler için de Al lah’a ver dik le ri söz de du ran ni ce er ler 
var. İş te on lar dan ki mi, sö zü nü ye ri ne ge ti rip O yol da ca nı nı 
ver miş tir; ki mi de (şe hid li ği) bek le mek te dir. On lar hiç bir şe kil
de söz le ri ni de ğiş tir me miş ler dir. (Ah zap/23)

Bir an ön ce ger çek dos ta ka vu şa bil me nin he sa bı nı ya par-
lar... Bu ar zu ve is tek le ri hem çok ca sa lih amel iş le me le ri ni 
sağ lar hem de şe ha det ker va nı na ka tıl ma dan ön ce re zer vas-
yon ya par lar... Ad la rı okun du ğun da;

‘Tüm ima nım ve aş kım la, iş te bu ra da yım’ der ler.
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20. Yok luk ta bi le var lık lı gö rü nür ler.

Al lah dost la rı, yok luk za man la rı nın en iyi ila cı olan sa-
bır ve te vek kü lü kul la nır lar... Hiç bir şe kil de in san la rın el le ri-
ne bak maz lar... Ta lep le ri ni ger çek dost tan ya na kul la nır lar... 
Böy le lik le onur lu ve iz zet li bir şe kil de ha yat la rı na de vam et miş 
olur lar.

21. Kar deş le ri ni ken di ne fis le ri ne ter cih eder ler.

Bu ter cih le ri Al lah’a olan sev gi le rin den kay nak la nır. Al lah 
dost la rı için bir kar de şe hiz met et mek de mek, Al lah’a hiz met 
et mek de mek tir.

Al la ha kar şı sev gi ve say gı la rı; kar deş le ri için her tür lü ris-
ki gö ze ala cak ka dar ile ri de dir.

Bu pa rag ra fı okur ken, ina nı yo rum ki bir çok la rı nı zın ak lı-
na Uhud’da ta ri he al tın harf ler le iş le nen kar deş lik ör ne ği ak lı-
nı za gel di. Uhut da ne ol muş tu?

Uhud’da, ya ra lı mü ca hid ler, ih ti ya cı ol du ğu hal de ken-
di le ri ne uza tı lan su yu iç me yip di ğer kar deş le re ve ril me si ni is-
te miş ler dir. On lar da ay nı fe da kar lı ğı gös te rip di ğer kar de şe 
ve ril me si ni is te miş ler dir... Ya ra lı la rın hep si şe hid olur, su bar-
dak ta ka lır...

Al la hû Ek ber!

Bir in san na sıl olur da kar de şi ni nef si ne ter cih eder? Ne dir 
bu işin sır rı?

Bir Al lah dos tu bu nu şöy le açık la dı.

Müs lü man kar de şin, bir çok so ru la rı ba rın dı ran im ti han 
so run dur. Çöz dük çe Al lah’ın rı za sı nı ka za nır sın. Ya ni müs lü-
man kar de şi nin ar ka sın da Al lah’ı gö re cek sin.

Du rum böy le olun ca o müs lü man, gö zün de de ğer ka za-
nır. O müs lü ma nı kır mak is te mez sin... So ru yu be ğen me yen 
bir öğ ren ci na sıl ba şa rı lı ola bi lir ki?



184  - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?

Ar ka da şı mın na si hat le ri ni din ler ken ak lı ma şöy le bir tab lo 
gel di.

Hiç bir men fa at bek le me den ya ra nı za kan ve ren bir müs-
lü man gö rür se niz, bi li niz ki Al lah si ze dos tu nu gön der miş de 
ders al ma nı zı is te miş.

22. Hüc re le rin de ki bir vi rü sü ne rast lan maz.

Ki bir len me yi hak ede cek hiç bir mal ze me ye sa hip ol ma-
dık la rı nı bil dik le ri için ki bir len me nin ya nın dan bi le geç mez ler.

Ki bir le nen le rin aki be ti nin ne ola ca ğı nı adı gi bi bi lir ler;

‘On la ra: İçin de ebe di ka la ca ğı nız ce hen ne min ka pı la rın
dan gi rin; ki bir le nen le rin ye ri ne kö tü! de ni lir.’ (Zü mer/72)
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23. Bu lun duk la rı her or tam da Al lah’ın rı za sı nı 
arar lar.

Sus ma la rı ge re ken yer de ko nuş maz lar, ko nuş ma la rı ge re-
ken yer de de ke sin lik le sus ma yı ter cih et mez ler...

Kalk ma la rı ge re ken yer de kal kar lar, bek le me le ri ge re ken 
yer den de bir ye re ay rıl maz lar... Ye ter ki o amel le de Al lah’ın 
ona yı ol sun!

24. Sa bır ve şü kür, ha yat la rı nın vaz ge çil mez i ki
lisi dir.

Al lah’ın; han gi va sıf la rı ta şı yan müs lü man la rı sev di ği ni 
bil dik le ri için so nun da sab rı ge ti ren amel le ri iş le me ye ça lı şır-
lar... Ve bir şe kil de sı kın tı lı bir ha yat ya şar lar... Hiç bir za man 
dil ile ya da su rat asa rak is yan va ri gö rün tü içi ne gir mez ler...

Her han gi bir mad di ya da ma ne vi sı kın tı için de gö rür se-
niz, so run on la ra;

– Na sıl sı nız?

ve re cek le ri ce vap;

– El ham du lil lah... İyi yim.... Da ha da be te ri ola bi lir di. Her 
ha lu kâr da el ham du lil lah’ olur.

İş te o Al lah dos tu na sı kı sı kı sa rı lın... Çün kü o si ze te vek-
kül, tes li mi yet ve sa bır der si ver miş tir.

25. Va kit le ri ne de ğer ve rir ler.

Za man la ya rış tık la rı nı bi lir ler... Sol ta ra fın da ki me le ği yor-
ma mak! için va kit le ri ni bo şa har ca maz lar. On la rı her an bir 
iş te gö rür sü nüz... Ha yat la rı do lu do lu dur...

Bir işi bi ti rin ce di ğe ri ne baş lar lar... Tem bel de ğil ler dir. 
Özel lik le de Al lah’a da ha çok yak laş tı ra cak amel le rin han gi 
vak te denk gel dik le ri ni bil dik le ri için ha yat la rı nı O vak te ayar-
lar lar...





SO NUÇ

Al lah’a dost ol ma ya ça lı şan bir müs lü man ola rak de rim 
ki;

Al lah, si zi ken di si ne dost ol ma ya zor la mı yor. Bu ko nu da 
ol duk ça ser best si niz. İs ter Al lah’ı ve dost la rı nı dost edi nin is ter 
baş ka la rı nı... Ama unut ma yın ki baş ka la rı sı nı fın da ki dost lar 
ba ba nız ya da en ya kı nı nız da ol sa lar şey ta nın dost la rı dır lar...

Çün kü Al lah ve dost la rı dı şın da ki tüm dost luk lar Şey ta ni 
ola rak ad lan dı rı lır.

Eğer Al lah’a dost ol ma ya ka rar ver miş se niz unut ma yın ki; 
bu sa ate ka dar ne ka dar çok gü nah iş le miş de ol sa nız Al lah’a 
dost ola bil me ola sı lı ğı her za man yük sek tir.

• Al lah ile ku ru la cak olan dost lu ğun önün de ki en gel le ri 
tes bit edip ge rek li ön lem le ri al mak dost luk yö nün de önem li 
bir adım dır... Ki ta bı mız da ver di ği miz baş lık lar ye ter li ol ma ya-
bi lir. Si ze tav si yem Al lah ile ara nız da ki en gel le ri tes bit edin...

• Al lah ile dost luk na sıl ku ru la bi lir baş lı ğı al tın da ki ya zı lar-
la sı nır lı kal ma yın... Baş ka ve si leler de ara yın...
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• Al lah ile ku ru la cak dost lu ğun ge ti ri si ni ve O’na dost ola-
ma ma nın gö tü rü sü nü iyi bi lin ki ve re ce ği niz dost luk ka ra rı 
sağ lam ol sun.

• Al lah’ın, kul la rı na dost ol ma sı nın be lir ti le ri ni ken di ne fis-
le ri niz de te cel li et tir me ye ça lı şın...

Al lah ile dost lu ğu mu zun önün de ki en gel leri bir bir aşıp 
O’na dost ola bil me miz du asıy la....

27.06.2003

Fey zul lah Bi rı şık.





Feyzullah Birışık’ın                                             
Kitaplarına Okurlarından Gelen                                                               

Mesajlar ve emailler

.

* * *
Bir bayan niçin örtünmek istemez kitabınız kesinlikle 

muhteşem bir kitap ben 18 yaşındayım ve üniversite hazır-
lanıyorum ama okumak istemiyorum ilerde başımı açmak is-
temediğimden kaynaklanıyor biraz bu konuda sorun var bir 
ay önce okudum kitabı Çok etkilendim ve iyice kapanmayı 
düşünüyordum bugün de pardesü aldık annemle kendime 
ama dedigim gibi üniversite okumak istemiyorum boş yere 
kendimi yoruyorum hiç bir şekilde ailemle konuşmadım ba-
bam okumamdan yana (Merve-Ankara)

* * *
Hayırlı geceler feyzullah bey sizin şeytan bu kitaba cok 

kızacak setinizin 1ve2. sini aldım ve okudum birçok yerinde 
kendimi buldum arkadaşlarım bana çok degiştiğimi söylüyor 
ALLAH sizden razı olsun kafamda aydınlanmaya ihtiyacı olan 
karanlık bölgeler aydınlandı. Bu arada ben bir öğretmenim 
Gaziantepte şu an yiğeniniz merveyle başörtüsünü konuştu-
ğunuz diyaloğu okuyordum sanırım bende aynı durumdayım 
ve bir sorunum var yiğenim erkek ve oldukça asilik yapiyor ne 
yaptıysam yola getiremedim sizden yardım istiyorum ALLAH 
IN SELAMI Üzerinize olsun (Emine- G.Antep)

* * *
Hayırlı Ramazanlar hocam BİR BAYAN NİÇİN ÖRTÜN-

MEK İSTEMEZ adlı kitabınızda kendi eksikliklerimi gördüm 
ve sanki benim düşüncelerime göre yazılmış ÇOK TEŞEK-
KÜRLER HOCAM (Nurgül- Bursa)
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Bir bayan niçin örtünmek istemez adlı kitabınızı bir ho-
camın tavsiyesi üzerine okuyorum daha tam bitirmeden Çok 
etkilendim kapanmaya fazla isteğim yoktu ama beni aydınlat-
tınız (Aslı- Yozgat)

* * *
Merhaba hocam. Bugün 3 adet kitabınızı aldım ve ‘b.b.n. 

örtünmek istemez’ isimli kitabınızı okumaya başladım. Ben 8 
yıllık bankacılık mesleğimi faizcilige aracılık etmiş oluyorum 
diye istifa ederek bıraktım ve hemen örtünmek istedim. Fakat 
annem, kızkardeşim ve en önemlisi eşim istemiyor. 3-4 sene 
sonra 30 yaşlarında kapan diyor eşim. Yine de yani eşim iste-
mediği halde kapanabilirmiyim? Bu daha sonraları aramızda 
problem olur mu? Şimdiden teşekkürler, hayırlı ramazanlar. 
Okurunuz: (serap- Rize)

* * *
Şuanda elimde BİR BAYAN NİÇİN ÖRTÜNMEK İSTE-

MEZ adli kitabınızı okuyorum abicim harika bi kitap ben ka-
pali bi kızım sayemde 2 arkadaşım daha kapandı başarılarını-
zın devamını dilerim, muthiş bi kitap (Gülsüm- Van)

* * *
S.a. Sizin kitabınızı okuduktan bir süre sonra kapandım 

katkınızdan dolayı Allah razı olsun.Ruhumdaki arayış çok bü-
yük ve ben bu büyüklükte kayboluyorum.eksikliklerimi ve ken-
dimi az çok biliyorum.ve örnek alacağım birini arıyorum sürekli 
çevremde.günlük hayattaki çoğu şey beni Rabbimden uzaklaş-
tırıyor sanki.bu da beni huzursuzlaştırıyor. (Hülya- İstanbul) 

* * *
Selamunaleykum feyzullah abi ben kitabınızı okudum çok 

etkilendim ben istemeyerek içimden gelmeyerek baskı yoluy-
la kapandım açılmayı düşünüyorum ama vicdanende rahat 
edemiyorum yardım ederseniz sevinirim ALLAH A EMANET 
OLUN (Hacer- Malatya)
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Hocam en kısa zamanda alacağım ve herkes demiyim 
zaten bir arkadaşım var ona da okutturacağım birde size se-
vineceginiz bir haber 1 kız sizin kitabınızı okuyunca örtünmüş 
(Büşra- G.Antep)

* * *
SELAMUN ALEYKUM HOCAM.Bana bi arkadaşım sizin 

“bir bayan niçin örtünmez?”adlı kitabınızı önerdi,kitabı bugün 
okumaya başladım Çok hoşuma gitti.Sabırsızlandıgım için 
hemen msj Çekmek istedim… Allah sizden razı olsun, yayın-
ladığınız kitaplar derdimizin dermanı oluyor… Allah’a emanet 
olun.Ben kitaba devam etsem iyi olacak. (Özlem – Ankara)

* * *
İsmim Nursen 19 yaşındayım.Geçen sene Kur’an kursuna 

gittim, zaten içimde hep vardı ama gidemiyordum.Şükürler 
olsun hasretim dediğim Kur’ana kavuştum.Ama kurs bittikten 
sonra yine açtım başımı, namaz kılarken falan kapatıyorumda 
normalde açığım.Başarılı  olduğum için yaz kurslarında Ço-
cuklara Kur’an ögrettim.bu beni mutlu etti. (Kübra- Manisa)

* * *
Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim.Ama kitap-

larınızı ilk defa okudum.Kitabı okuyup bitirmek istiyorum bi-
ran once öğreneceğim çok şey var çünkü.Size sadece teşekkür 
etmek istedim.Yazdığınız kitaplar çok huzur verici.Bazen kor-
kuyorum.Ama diyorumki hiç bişey için geç değil.İnanıyorum-
ki benim gibi nice insanlar sizin yazdıgınız kitaplar vesilesiyle 
doğru yolu buluyor.İnsanlar üzerinde hakkınız çok büyük.Al-
lah içinizdeki inancı kat kat yükseltsin.Ve nice insanlar sizin 
vesilenizle doğru yolu bulsun.Hayırlı geceler.(Kevser - Sivas)

* * *
Allahım senden özür diliyorum isimli kitabınızı okudum.

Teşekkürler.İnanın kitabınız gerçekten gözümü açtı..Allah 
inancım Allaha çok şükür var.Ama farkında olmadığım çok 
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şey varmış inancım zayıfmış Sizin kitablarınızın vesilesiyle Al-
lah inancım arttı.Ben üniversite öğrencisiyim.Sorularım yok 
şimdilik.Ama başa çıkamıyacağım bi soru olursa tekrar sizi 
rahatsız ederim (Onur- Kayseri)

* * *
Allahım senden özür diliyorum isimli kitabınızı okudum 

ve çok beğendim şimdiye kadar bu tarzda bir kitap okuma-
mıştım, kuran meali okuyorum ve kitabınızdan sonra bir ayet 
okuduğumda içim titriyor.suan elimde şeytan bu kitaba kıza-
cak kitabınızı okuyorum buda mükemmel.böyle faydalı kitap-
larınızın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum özellikle Allahım 
senden özür diliyorum kitabınızın devamını bekliyorum.Allah 
yar ve yardımcınız olsun (Bekir- Malatya)

* * *
İyi akşamlar hocam ben kapanmak istiyordum sizin ki-

tabınızıda okuyunca tam ikna oldum ama şeytan vesvesesi 
olacak içimde sıkıntı var ne yapacağımı bilmiyorum? (Canan-
Aydın)

* * *
Selamun Aleykum. Feyzullah abi şu an.ALLAHIM SEN-

DEN ÖZÜR DİLİYORUM. Kitabını bitirdim ve devamını iple 
Çekiyorum yazıcak mısınız acaba? (Hasan- tekirdağ)

* * *
Abi şuan sizin bir bayan niçin örtünmek istemez adlı kita-

bınızı okuyorum 30.sayfadayım Çok güzel sizi tebrik ediyorum 
diger kitaplarınızıda okuyacağım başarılar.aeo (Serap-Konya)

* * *
Maaşallah ya ne kadar güzel kitaplarınız var birini bitiri-

yorum bu hepsinden daha güzel diyorum başka bitane oku-
yorum yok hayır en güzeli bu diyorum anladım ki yaşayarak 
yazdıgınıız için hepsi Çok güzel ALLAH binkere razı olsun 
cennetinde tanışmayı nasip etsin insallah. (Yaşar- Antalya)
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Ben imam hatipde okuyorum son sınıfa geçtim ve kapa-
lı okuyoruz idealim 4 yıllık bir ilahiyat kazanmak ama şuan 
ilahiyatlarda başı açık okunuyor açıkça söylemeleyimki bunu 
hiç problem yapmamıştım ve bunu söylerken utanıyorum 
şuan kitabınızı okuyorum bir bayan niçin örtünmek istemek 
henüz 83.üncü sayfadayım gerçekten müthiş bi kitap ve şuan 
okumalıyım diye düşünmekteyim. (Ayşenur- İzmit)

* * *
Hocam ben ELAZIĞ dan Sevda yaşım 18 Msj Çekeme-

den rahat edemedim şeytan setinin 1 ve 2.sini aldım bu saate 
kadar hepsini bitirdim üslup harika telefon nonuz vardı eleştiri 
ve tavsiyeleriniz için ne olur hocam ölüm kitabının 2.sinide 
Çikartın. Allah yardımcınız olsun. Vesselam. (Sevda- Elazığ)

* * *
Sayın feyzullah bey şeytan bu sete cok kızacak kitap set-

leriniz çok mükemmel elinize saglık sizden yazmanızı istediğim 
başka kitap çeşidi var daha sonra bildireceğim (Hayrullah- İz-
mir)

* * *
Hocam, geç oldu ama Size bir haberim var. Ben doğum 

günümü beklemeden, kadir gecesi kapandım. Akşam cami-
yede tesettürlü gittim. Sokakta tesettürlü yürümek süper bir 
duyguymuş. Çok mutlu ve huzurluyum. Okurunuz: Serap 
(Serap- İstanbul)

* * *
Selamün Aleykum Feyzullah abi, ALLAH (c.c)’UN rahme-

ti ve bereketi sizin ve tüm Ümmeti MUHAMMED (S.A.V)’IN 
üzerine olsun.ALLAH (c.c) bizi şu mübarek günlerin feyzin-
den en iyi yararlanan kullarından eylesin. Öncelikle okuyu-
cularınızın yararı için emek verdiğiniz kitaplardan dolayı size 
Çok teşekkür ediyorum.ALLAH(c.c) bu gayretinizden dolayı 
sizden razıolsun.Şeytan setlerinizi alalI 1 seneyi geçti.inanınki 
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o kadar güzel empati kurmuşsunuz ki sanki karşınızda oturup 
sizin anlattıklarınızı dinliyormuş gibi okudum.Sadece okumak 
yetmiyor biliyorum.ALLAH(c.c.)öğrenipte iyi amel edenler-
den eylesin.Amin.Bu yazdıklarımı inanınki daha öncede yaz-
mak istedim fakat hep Çekindim.Şimdi bu cesaretimle sormak 
istediğim bir soru vesile oldu.Tabi kabul ederseniz? (Ahmet- 
Almanya)

* * *
Bu arada, namazda huşuya götüren yüzellibeş etken isim-

li kıtabınız,çok mükemmel olmuş,ve polen yayınları çok guzel 
satılıyor.son kıtabın ne zaman cıkacak.kıtabın ismi ne? (Mu-
zaffer- Erzurum)

***

Hayırlı Ramazanlar hocam BİR BAYAN NİCİN ÖRTÜN-
MEK İSTEMEZ adlı kitabınızda kendi eksikliklerimi gördüm 
ve sanki benim düşüncelerime göre yazılmış ÇOK TEŞEK-
KÜRLER HOCAM (Neslihan- Sinop)

* * *
Selam feyzullah bey, “müslümanım diyen bir insan niçin 

namaz kılmak istemez” adlı kitabınızı yeni okuyup, bitirdim. 
Sizi tebrik ediyorum. Harika bir kitap.Ben namazlarımı sürekli 
aksatan biriydim. Rahatsızlık çok duyardım ama şeytan be-
nide pençesine almıştı.İmam Hatip mezunuydum en baştan 
eğitimini almıştım ama samimi değildik. Bir yerlerde eksiklik-
ler vardı. Ramazandan önce ramazanla ilgili bir kitap okudum 
ve dedim “ben napıyorum, ne haldeyim” hemen namazıma 
başladım ve çok şükür bırakmadım. Hep de dua ediyorum. 
Sizin kitabınızdaki bazı mazeretleri bende sölüyodum ne yazık. 
Ama çok şükür kendimde çok değişiklikler oldu. Şimdi bu ki-
tabı çevremde mazeretlere sığınan sevdiklerime okutucam inş. 
Allah sizden razı olsun. çok teşekkürler. Allah’a emanet olun. 
Başarılar... (Mustafa- Bursa)
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Selamun Aleykum öncelikle Müslümanım diyen bir insan 
niçin namaz kılmak istemez isimli kitabı yazdığınız  için size 
çok teşekkür ederim ben fransada yaşıyorum 17 yaşındayım 
bu kitabı arkadaşım tavsiye etti okudum çok hoşuma gitti her-
kese tavsiye ediyorum okudukça insan daha çok beğeniyor 
bazı bölümlerde ağladım çok güzel bir eser Allah sizden razı 
olsun inşaallah kılmayanlar namaz kılmanın çok güzel bişey 
olduğunu anlar ve namaza başlar amin Allaha emanet olun 
(Sema – Fransa)

* * *
Feyzullah abi, müslümanım diyen bir insan niçin namaz 

kılmak istemez isimli kitabınızı çok beğeniyle okudum.sayfa 
hatta satır atlamadan sonuna kadar.kitabınızı okumadan önce 
namazımı Allah’a şükür kılıyordum ama kitabınız sayesınde 
namazıma daha çok bağlandım ve sevdiklerime tavsiye et-
tim.gerçekten çok güzel :-) verdiginiz misalleri çevremdekilere 
fırsat buldukça anlatıyorum.Allah razı olsun sizden.sizin kita-
bınız için tekrar çok teşekkür ederim...ALLAH RAZI OLSUN 
(Hatice- Ankara)

* * *
İyi akşamlar feyzullah bey sizden Allah razı olsun sizin müs-

lümanım diyen bir insan niçin namaz kılmak istemez kitabınızı 
okudum ve çoook etkilendim.özellikle bi bayan olarak abdest 
almak makyajımı bozuyor bu yüzden namaz kılmıyorum tam 
benlikti :) sayenizde kapandım ve makyajımı azalttım.ve ar-
tık abdestimi makyaj yapmadan önce almayı unutmuyorum.
yalnız size sormak istediğim bikaç sorum var.birincisi namaz 
konusunda.namazın ne kadar gerekli olduğunu biliyorum Al-
lahıma şükretmeyi çok seviyorum ama namaz şeytanın vesi-
lesiyle (tövbe haşa ) sanki bir baskı oluyor.sizin de dediğiniz 
gibi şeytan asla kılma demiyor hep sonra kıl diyor bende onu 
bi türlü ezemiyorum.bugün sabah namazını kıldım içim hu-
zur doldu.ama devamını getiremedim :’(çok üzülüyorum.hep 
dua ediyorum Allahım namaz kılmamı nasip et diye.bundan 



196  - Okurlardan Gelen Mesajlar ve e-mailler

başka ne yapabilirim içimdeki o şeytanı nasıl alt edebilirim. 
(Bu arada ben 19 yaşımdayım) (Semra- Adapazarı)

* * *
Selamun aleykum hocam sizin yayınlarınızla yeni tanıştım 

ilk olarak müslümanım diyen bir insan neden namaz kılmaz 
kitabınızı okudum ve çok beğendim yüreğinize sağlık şimdide 
Ölüm kitabınızı okumak istiyorum ama bulamıyorum nerden 
edinebilirim bu kitabı yardımcı olursanız sevinirim ben ankara-
da oturuyorum ALLAH A EMANET OLUN (Kadir - Ankara)

* * *
Dün sabaha karşı bitirdim. Kitabınızda bir cümle çok gü-

zeldi. ’secdede iken haşa niçin burnumuzu sürtüyoruz diye 
düşünüyorsak’ diye devam ediyordu. çok doğal yazmıştınız 
Bu arada mükemmel bir namaz için namazda huşuya götü-
ren 155 etken kitabınızı okuyorum.Secde anının ALLAH ile 
yakınlaşma anı olduğunu anlamam uzun yıllar aldı Keşke her-
kes sadece o cümleyi bile farketse de bir an için için düşünse.
Teşekkür ederim imanın nasıl taze tutulması gerektiğini böyle 
yalın ve bir o kadarda dopdolu anlattığınız için. Yayına ha-
zırlanan kitaplarınız basılınca haber verirseniz mutlu olurum. 
KİTABINIZI KIRTASİYEDE GÖRDÜM  AÇTIĞIM İLK SAYFA  
UMRE ÜZERİNEYDİ VE O SAYFAYI DEDİĞİNİZ GİBİ KAT-
LADIM. Allah daima özel namazlar kılmayı hepimize nasip 
etsin. Birde son sözdeki peygamberimiz secde anındaki oku-
duğu dua için teşekkürler.

Bu güzel ayın güzelliğinin bütün ruhunuzu kuşatması di-
leğiyle...... (Ömer Faruk- Diyarbakır)

* * *
 Feyzullah Hocam merhaba Ben de sizin okuyucularınız-

danım. ”Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?” adlı kitabınızı 
okudum ve çok beğendim. okuyucularınızla diyaloglarınız-
dan yardımcıi oluşunuzdan umutlanarak bende problemimi 
size açmak istedim. üniversite öğrencisi bir genç bayanım.ve 
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kapanmak istiyorum ama malesef önüme birçok engel çıkıyor.
en başta ailem kapanmamı istemiyorlar.kendileri inançlı ama 
kapanmama karşılar.oruç tutmama namaz kılmama mennun 
oluyorlar.ailem de ibadetlerini yerine getirmeye calışır annem 
sık sık Kuran-ı Kerim okur.ama ben kapanmak istediğimi 
söyleyince cok üzülüyorlar.birilerinin beynimi yıkadığını dü-
şünüyorlar.dini kitaplar okuduğumu görünce ki çoğunlukla 
gizli okuyorum,beynini bu kitaplar mı yıkıyor diyolar.denize 
girmemi makyaj yapmamı istiyorlar.ama ben istemiyorum.bu 
konuda ısrar edince tartışma çıkıyor ve çok üzülüyorlar.ve ben 
boyle olunca vicdan azabı da duyuyorum onları üzdüğüm için.
arkadaş çevremde aynı tepkiyi gösteriyor.çok çaresizim ve ne 
yapmam gerektiğini nasıl davranmam gerektigini bilmiyorum.
yardıma ihtiyacım var yardım ederseniz çok mennun olurum 
hocam. (Zehra- İzmir)

* * *
MERHABA FEYZULLAH AĞABEY;seninle yani eserle-

rinle tanışalı daha 4 gün oldu.Oda internet arcılığıyla.Şu anda 
MÜSLÜMANIM DİYEN BİR İNSAN NİÇİN NAMAZ KILMAK 
İSTEMEZ isimli o muhteşem eserini okuyorum.ALLAH sen-
den bin kere razı olsun.Eline yüreğine sağlık.Ben şükürler 
olsun RABBİME namazlarımı kılıyorum.Elimden geldiğince 
doğru kılmaya çalışıyorum.Nede olsa hepimiz insanız;ve na-
maz kılarken şeytanın vesveselerine maruz kalıyoruz.RABBİM 
herkesi korusun şeytanın vesveselerinden.Kitabında öyle gü-
zel bir üslup kullanmışsın ki okurken çok zevk alıyorum ve 
çok yararlanıyorum.İnşallah diğer eserlerinle de tanışma fırsa-
tım olur.Umarım bu kadar uzun yazmakla sizi sıkmamışımdır.
Feyzullah abi,namaz kılarken bu şeytanın vesveselerinden bu 
dünyanın bitmeyen meşguliyetlerinden nasıl uzak duracağız.
Ne olur o engin bigilerinle beni de aydınlatırmısın.RABBİM 
YAR VE YARDIMCIN OLSUN.DUALARINIZI EKSİK ETME-
YİN BİZLERDEN NE OLUR.HAYIRLI GÜNLER.ORDU’DAN 
ÇİĞDEM... (Çiğdem- Ordu)
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Merhaba Fezullah bey;

Geçen hafta Niçin Yaratıldın? Adlı eserinizi okudum bir 
gecede hemde, çok yalın bir dille hepimizin kolaylıkla anla-
yabileceği örneklerle hayatı bir mevzuyu açıklamışsınız Ha-
yatımla ilgili kararlar verme arifesinde iken benim için sizin 
eseriniz güzel bir tevafuk oldu.Size teşekkürü bir borç bilirim 
ve kitabın sonunda demişsiniz ya senin için dua edicem diye 
bende sizin için dua ettim :) Allah hepimizin dularını kabul 
etsin inş. ve ilim irfanımızı genişletip hayatımızı bu doğrultuda 
yaşayabilmeyi nasip etsin! (Mahmut- Yalova)

* * *
Selamun aleyküm… Kitaplarınızı yeni keşfeden ve açık-

lama şeklinizi çok beğenen bir okuyucunuzum. Sizi daha ya-
kından takip etmek istiyorum, ama van’ın bir ilçesinde otur-
duğum için kitaplarınızı bulmakta çok zorluk çekiyor ve çoğu 
zaman bulamıyorum.. Bana bu konuda yardım etmenizi is-
terim. Umarım bu isteğimle ilgilenirsiniz.. Şimdiden teşekkür 
eder hayırlı akşamlar dilerim... (Mesut- Van)

* * *
Selamun Aleyküm, Feyzullah bey. Kısa bir süre önce 

MÜSLÜMANIM DİYEN BİR İNSAN NİÇİN MAMAZ KILMAK 
İSTEMEZ isimli kitabınızı aldım. Öncelikle bu hoş ve faydalı 
çalışmanız için bir okuyucu olarak teşekkür ederim. Kitabın 
ismi uzun fakat çok iyi seçilmiş. Başlık kitabın anafikri gibi, 
adeta hedefe nokta atışı yapılmış. Kapak ve kitabın dizaynı 
çok iyi, 30 maddede topladığınız konuları  etraflıca açıklamış-
sınız... 

Bende iki yıldır düzenli olarak namaz kılmaya çalışan bi-
riyim. Kendimden ve çevremden namaz kılma mevzusuyla 
ilgili çok şeyler buldum kitabınızda. Çevremden namaz kılma-
yan bir kaç kişiye kitabınızı alıp hediye etmeyi düşünüyorum.  
Çok garip daha öncede bu tür namazla ilgili kitaplar hediye 
ettiğimde okuyanlar, çok etkilenmiş ama sonra yine namaza 
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başlamamışlardı... Bu noktada insan çaresiz kalıyor. Acaba 
hidayet mevzusumu giriyor diye düşünüyorum... Bundan 
sonraki çalışmalarınızda, anket, bilgi toplama vs... gibi konu-
larda ihtiyaç duyarsanız, bende size yardımcı olmaya hazırım. 
Bunu dinime ve topluma bir hizmet olarak seve seve yapa-
rım... Yeni çalışmalarınızda başarılar diler, Saygılarımı Suna-
rım. (Mustafa- Bolu)

* * *
Feyzullah abi merhaba!

Ben bu maili kosovadan atıyorum dün ablam size tlf et-
mişti mail adresinizi vermişsiniz çok sağolun yoksa ben tele-
fonda bukadar çok şey anlatamazdım 

İsmim Nuray 15 yaşındayım ve okuyorum 

sizin Şeytan bu kitaba çok kızacak isimli iki setinizi de 
okudum çok etkinledim hayata bakış açım değişti diyebilirim 
gerçekten değişti ilk setiniz beni namaza ve duaya yöneltti 
ikinci setinizide şükretmeye Allahtan özür dilemeye ve de ka-
panmak istememe vesile oldu bunun için ALLAH sizden bin 
kere razı olsun 

Örtünme konusunda biraz tedirginliğim hala var ama 
kurban bayramının ilk gününden itibaren artık örtünmüş ola-
cağım inşaallah ailem de birşey demez kararıma eminim hatta 
çok sevinirler özellikle babam. Şimdiye kadar beni kapanma-
ya kimse zorlamamıştı ya da kimse neden örtünmüyorsun 
dememişti bende düşünmüyordum ama evlendikten sonra 
olabilir diyordum hep çünkü okumayıve bir meslek edinmeyi 
çok istyordum .

Burda yani Kosovada unv. ler pekde iyi değil onun için 
istanbulda olmazsada başka ilde okumayı istiyordum 

bunun için sonra örtüneceğim dedim ama kitaplarınız 
dediğim gibi okadar etkiledi ki gözümü açtım uyandım artık 
asla okulum için başörtümü çıkartmıyıcam okumak için savaş 
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vericem ama ondan çok başörtüm içn ,asla sizin dediğiniz gibi 
diplomayla cennet arasında kalmıyacağım çünkü herzaman 
için seçimim elbetteki CENNET  .

Aslında diğer yakınlarımıin, arkadaşlarımın tepkilerinden 
biraz korkuyorum ama ne olursa olsun bunların üstesinden 
geleceğime eminim Allahın izniyle bana cevap yazmanızı sa-
bırsızlıkla bekeliyeceğim nolur boş bir 5dk nızı bana ayırın 
desteğe ihtiyacım var 

Allaha emanet olun en kısa zamanda yeni kitaplarınızı 
bekliyoruz görüşmek dileğiyle hoşçakalın.... (Nuray- Kosova)

* * *
selamun aleykum efendim. Ben yasemin, viyanadan, size 

bu akşam sms göndermiştim. Ben 17 yaşındayım ve lise 3e 
gidiyorum. 2ay önce okul kapandiğında camiye, yaz kursu-
na gittim ve kapanmaya karar verdim. Hatta sizin “bir bayan 
niçin örtünmek istemez” adlı kitabınızıda okudum ve yazdik-
larınızın çoğu hep benimde aklımdaydı sanki tam sorularıma 
cevap gibi geldi hepsi. (Yasemin- Viyana)

* * *
Hayırlı Ramazanlar...

Daha önce ki mailimde yazmış olduğum gibi kitabınız 
gönlüme bir ışık verdi ki ben bugün Allahın izniyle İlk (asla 
terk etmiyeceğim) namazıma başladım.

Ramazanın 1. günü sebeblerdir bizi yaşatan. Sizin kitabı-
nızı görmem bir sebeb gelmesi bir sebeb okumam bir sebeb...

Namaza başlamam sizin kitabınızla bir sebeb…

Allah sizden razı olsun...

Kalbinizdeki Kaleminizde ki Yüzünüzde ki Nur hiç eksik 
olmasın.

Sevgi ve saygılarımla..
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Size tekrar yazıcam. Vaktiniz varmı bilmiyorum ama (ma-
illeri okumaya vakit) yazıcam Allahın adıyla başlayarak yazı-
cam.

Hoşçakalın… (Hacer- Gümüşhane)

* * *
Hocam merhaba,

Bir arkadaşım vasıtası ile kitabınızı aldım ve şu an elimde 
okumaya başladım.  Ne derece faydası olacağın bilemiyorum 
fakat umarım okuduktan sonra ben de beş vakit namaz kıl-
maya başlayanlardan olurum inşallah.aslında kapalı sayılabi-
lecek bir bayanım.kendi isteğimle değil aile baskısı ile oluşan 
bir kapanma.ve 2 kızım var onlara bu anlamda hiç bi baskı 
yapmadım.ben 42 kızlarım 19 ve 18 yaşındalar.sizin bilgile-
rinizden faydalanmayı çok arzu ederim. Allaha emanet olun 
saygılar.  (Suna- Eskişehir)

* * *
Feyzullah bey niçin yaratıldın kitabınızı okudum ve çok 

beğendim ellerinize sağlık bu tarz kitaplar sürekli okuyorum. 
daha başka kitaplarınızında olduğunu gördüm ve almayı dü-
şünüyorum.size bunu yazmamın nedeni sadece teşekkür et-
mek için. Allah a emanet olun. (Burcu- Ankara) 

* * *
İyi günler ben sizin bir bayan niye örtünmek istemez adlı 

kitabınızı okudum 

Şimdide şeytan serisine geçtim sorularım var ve cevabları 
bulabiliyorum ama sizden yanıt almak istiyorum başı açık bir 
bayanm kitabı okumadan önce kapanmamak için sebeblerim 
var zannediyordum ama şimdi hiç cevabım kalmadı.şu anda 
tam anlatamadm durumumu. (Ferda- Balıkesir)

* * *
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Hocam yazmış olduğunuz “bir bayan niçin örtünmek is-
temez” eseri okudum. 

harikaydı. ben yüksek okulu okurken bir bayan arkada-
şım vardı. onun örtünmesi için çaba harcamıştım. o zaman 
bu kitabı okumamıştım son 1 ay kala kitap elime geçti. eger 
bu maili okuduysanız karşılık verirmisiniz. devamını yazmaya 
o zaman devam edeyim yada hocam 0542 5--- benim nu-
maram. beni aramanınızı bekleyemem bilmiyorum bunu ne-
den yaptığımı ama bişeyleri birileriyle paylaşmazsam benim 
gidişim pek hayrı alamet değil ALLAH a emanet olun hocam 
ALLAH sizi ve sizin gibi değerli insanları başımızdan eksiket-
mesin (Atilla- Trabzon)

Müslümanım diyen bir insan niçin NAMAZ kılmak iste-
mez???

  Elimde bu kitabınız var.Tek kelimeyle harika..Rabbimin 
kabul ettiğini umarak kıldığım namazlarım var çok şükür.Kita-
bınızın arkasında öneri ve tavsiyeler için vermişsiniz bu adresi 
ama ben bunlar için kullanmadım 

öncelikle hakkınızı helal edin inş..

Sizi bana çok şey kazandıran bi kardeşim vasıtasıyla tanı-
dım. Okumam için yazar tavsiye etmişte içinde sizde vardınız. 
Nitekim kitabınız elime geçti.

Yanlız okurken kafama takılan bişey oldu onu sormak is-
tedim şimdi neden bana soruyorsunuz diyebilirsiniz ama ce-
vaplayıp cevaplamamak size kalmış :) (Vedat- Hollanda)

* * *
selamün aleyküm feyzullah bey,

inşaallah rahatsızlık vermiyorumdur. Kitabınızı okuyorum 
şu an ve size teşekkür etmek için mail atmak istedim. % kaç 
müsümanım şu an okuduğum kitabınız bundan önce müs-
lümanım diyen bi insan niye namaz kılmak istemez ve niçin 
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yaratıldını okudum ve hepsinde ortak olarak şunu gördüm 
insanlara sohbet edermiş gibi yazmanız kitapların akıcılığını 
sağlıyor ve günlük hayatta üstünde fazla durmadan yapılan 
bazı ibadetlerin inceliklerini ortaya Koyuyorsunuz. Özellikle 
kelime- i tevhidde bu kadar hassas açıklamaya girmeniz çok 
güzel.

Başarılarınızın devamını diler bu tür eserlerle yanımızda 
olmanızı dilerim. Selamünaleyküm... (Muharrem – G.Antep)

* * *
Selamun aleykum Nasılsınız hocam? Ben bir okurunu-

zum. Kitaplarınızdan ilk olarak şeytanı kızdıran seti (Şeytan 
bu kjitaba çok kızacak )okudum ve çok beğendim. Bu ilk oldu 
benim için. Kitaplarınızı okumaya devam ediyorum. Ayrıca 
başkalarına da tavsiye edip sizin adınıza kitaptan memnun 
kalıp kalmadıklarını soruyorum. Okuyanların hepsinden de 
pozitif cevaplar aldım. Başarınızın devamını diliyorum. Ki-
taplarınızın en çok beğendiğim tarafı sizin üslubunuz. Bilinen 
şeyleri farklı bir üslupla anlatmanız çok etkili oluyor. Benim 
e-mail adresimi msn’nize eklerseniz sevinirim. Bazen aklıma 
takılan soruları size mail atarım. Şimdilik Allah’a emanet olun. 
(Eyüp- Kastamonu)

* * *


