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ÖN SÖZ



Ye ni bir ki tap yaz mam için ça lış ma la bo ra tu va rı ma (oda-
ma) ge çip duy gu la rı mı, dü şün ce le ri mi, araş tır ma la rı mı, ba-
şör tü ta kan ve tak ma yan oku yu cu la rım la yap mış ol du ğum 
rö por taj la rı mı ve yap mış ol du ğum an ket le ri har man la yıp ki-
tap laş tır mak için ilk adı mı mı at ma ma izin ve ren  Al lah’a te-
şek kür edi yo rum.

şu an ça lış ma ma sam da Kur’an-ı Ke rim, ge niş çe ha zır lan-
mış Kur’an fih ris ti, yer li ve ya ban cı ya zar la rın ba şör tü hak kın-
da yaz mış ol du ğu bir iki ki tap, yap mış ol du ğum an ket ler ve 
oku yu cu la rım dan ge len mek tup lar…

Ya yın la nan her han gi bir bro şür, der gi ya da ki ta bın içe ri-
ği ne olur sa ol sun o ürü nü, bi ri le ri ta ra fın dan ha zır lan mış bir 
‘ilaç’ ola rak gör dü ğüm için ça lış ma oda ma la bo ra tu var, çı kan 
ürü ne de ilaç di yo rum.

İn şa al lah ma sam da ki mal ze me ler den yan et ki si çok az 
olan ve oku yu cu la ra fay da ve ren ilaç lar or ta ya çı kar.

Ki tap yaz ma ya baş la ma dan ön ce için de bu lun du ğum 
top lu mun Al lah ile olan iliş ki si ni mer cek al tı na alı rım. Da ha 
son ra Al lah-in san iliş ki si ne za rar ve ren et ken le ri tes pit ede rek 
aşa ğı da ki so ru la ra do yu ru cu ce vap lar bul ma ya ça lı şı rım.



1- Bu mik rop lar (sa pık dü şün ce ler, ba tıl fi kir ler ve yan lış 
an la şıl ma lar vs.) han gi or tam da ve kim ler ta ra fın dan üre til di?

2- Han gi isim le ve ne tür va ad ler su na rak müp te la olur-
lar?

3- Bu mik ro bun aki de ye (inan ca) olan tah ri ba tı nın de re-
ce si ne dir?

4- Mik ro bun et ki sü re ci ve in sa nın ha ya tı na yan sı ma şe-
kil le ri ne ler dir?

5- Ve bu mik ro bu ta şı yan ki şi, çev re si ne ne tür za rar lar 
ve rir?

Bu mik ro bu ve üre me mer ke zi ni tes pit et tik ten son ra yu-
ka rı da ki beş so ru nun ce va bı nı o mik ro bu ta şı yan in san la rın 
ya şa yış şek lin den, ko nuş ma la rın dan, oku du ğu ki tap ya da 
der gi ler den, sey ret ti ği prog ram lar dan ve de ğer yar gı la rın dan 
bul ma ya ça lı şı rım.

İz le nim le ri mi not def te ri me kay det tik ten son ra tes pit et ti-
ğim has ta lık tan bir ve si ley le kur tul muş ki şi ler le ta nış ma ya ça-
lı şı rım.

Me se la, ni ko tin ta şı yı cı sı olan bir tir ya ki ye;

- İlk ne za man baş la dın?

- Na sıl bir or tam dı?

- Han gi du rum lar da da ha çok si ga ra iç me ih ti ya cı his se-
der sin?

- Sa na si ga ra nın za ra rı nı na sıl an lat tı lar?

- An lat tık la rı ne de re ce inan dı rı cı ol du?

- Bir an lık da ol sa bı rak ma yı dü şün dün mü?

- ‘Dok tu ru nuz si ga ra yı bı rak maz san ba ca ğı nı kes mek zo-
run da ka lı rız’ de sey di, bı rak mak is ter miy di niz? gi bi so ru lar 
so ra rım.
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Da ha ön ce le ri hiç si ga ra iç me miş ya da bir dö nem iç tik-
ten son ra bı rak mış olan ki şi le re de ben zer so ru lar sor duk tan 
son ra;

- İlk ne za man bı rak ma ya ka rar ver di niz?

- Bı rak ma nı za se bep olan en önem li et ken ne idi?

- Si ga ra kul la nan lar la, bı rak mak is te yip de bir tür lü bı rak-
ma yan la ra ne ler tav si ye eder sin? gi bi so ru lar yö nel ti rim.

Al dı ğım ce vap la rı, si ga ra yı bı rak ma tec rü bem le har man-
la yıp si ga ra içen bir ki şi ye si ga ra nın in san bün ye si ne yap mış 
ol du ğu tah ri ba tı ve kur tul ma yol la rı nı çok ra hat bir şe kil de an-
la ta rak ik na et me ye ça lı şı rım. Ye mek ten son ra içi len si ga ra nın 
ver miş ol du ğu ta dı ya da ke der le nin ce içi len bir si ga ra nın bir 
şe kil de sa kin leş tir di ği ni in kar ede rek sö ze baş la mam.

Ama tüm bun la ra rağ men ye mek ten son ra ve ke der le nin-
ce si ga ra ya do kun ma dan da ra hat la ma nın yol la rı nı an lat ma-
ya ça lı şı rım.

İna nın hiç bir ma ze ret be yan et mi yor lar. Çün kü kar şı la rın-
da 10 yıl si ga ra iç miş ve en son Marl bo ro si ga ra sı 55 bin li ray-
ken bı rak mış (tak ri ben 9 yıl) bir tec rü be var.

şu nu an lat ma ya ça lı şı yo rum;

- Önü mü ze çı kan prob lem ne tür den olur sa ol sun –is ter 
sağ lık prob le mi, is ter fik ri prob lem- çö zü me dört mer ha le den 
ula şı lır:

1- Prob le min teş hi si.

2- Ne re den ve ne den kay nak lan dı ğı nın  tes pi ti.

3- Prob le min zor luk de re ce si.

4- Çö zü me kat kı sağ la ya cak mal ze me le rin sağ lan ma sı.

* * *
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So run la rı nı be nim le pay laş mak is te yen oku yu cu la rı mın 
prob lem le ri ni çöz me ye ça lı şır ken de, bah set miş ol du ğum dört 
me to du ti tiz lik le uy gu la ma ya ça lı şı rım.

Ki tap la rı ma cep nu ma ra mı yaz dı ğım için her yaş ve cins-
ten oku yu cu lar me saj lar gön de rir ler. Ki mi le ri ki tap hak kın da 
so ru lar, eleş ti ri ler ve teb rik ler gön de rir, ki mi le ri de eşi, ai le si, 
pat ro nu, sev di ği şa hıs la rıy la olan prob lem le ri ni pay laş mak is-
ter ler. Ba yan lar; özel lik le me saj at ma dan ya na lar… Hak lı lar 
ta bii… Ko nu mu za ışık tu ta ca ğı na inan dı ğım için, bir-iki ta ne-
si ni an la ta yım;

03.09.2004 ta ri hin de 23:52’de ge len bir cep me sa jı: 
“Hocam,rahatsızettiğimiçinkusurabakmayın;amabunalım
geçiriyorum.Kendimiaşağılıkolarakgörüyorum.20yaşında
yımveölmekistiyorum.Hayattanbıktım.Cevaplütfen.”

“Hayattan bıktım” sö zün den er kek bir oku yu cu ol du ğu-
nu dü şün düm; ama yi ne de ya nıl ma pa yı nı gö zö nü ne ala rak 
şu me sa jı gön der dim: “Sorunlarınıbanaaçmakistediğiniçin
inançokmutluoldum.Kesinlikle rahatsızolmuyorum.Cep
telefonum24saataçık.İstediğinansorunlarınıbenimlepay
laşabilirsin.Aramızdakalacağındaneminolabilirsin.1Benibir
abiolarakgör…”

“Zatenöylegörüyorum” me sa jı ken di si ne fay da mın do ku-
na bi le ce ği  öz gü ve ni ni ver di ba na. Bu na lı ma gi ren bir in sa nın 
o gir dap tan kur tul ma sı na ve si le ol ma ya ça lış mak müt hiş bir 
duy gu...

He men ar ka sın dan 3. me saj:

“Sevdiğimkızbeniterkettihocam.Hersaniyeaklımdave
çıkmıyo...”

1 Belki de binler okuyacak bu mesajı ama, isim ve numara vermediğim 
için problem yok
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Tah mi nim de ya nıl ma mı şım. 20’lik bir de li kan lı yı ha yat tan  
so ğu tan kız ta ra fın dan terk edil mek ten baş ka bir se bep ola-
maz za ten.2

Me sa ja ge rek duy ma dan ara dım ve kar şı lık lı mer ha ba laş-
ma lar dan son ra ken di si ni din le dim.3

‘Abionuçokseviyodum!’
- ‘O da se ni se vi yo muy du?’
‘Evetabi!’
- ‘Son ra?’
‘Üniversiteyikazandıvebeniterketti...’
- ‘Se ni hiç ara dı mı?’
‘Yokabi,hiçaramadı!’
- ‘Bel ki kön tü rü bit miş tir ya da ara ya cak pa ra sı yok tur’di-

ye mez dim ta bii...
- ‘Onun se ni sev di ğin den emin miy din?
Bir an lık te red düt ten son ra;
‘Benöylebiliyodum’.
‘Bi li yo dum’. ‘-dum’la bi ten cüm le, ‘de mek ki de ğil miş’ 

de dirt ti.
- Pe ki unut ma ya ça lış tın mı?
Çalıştım,amaolmuyo!
şun la rı di ye mez dim:
- Boş ve er.. Unut git sin...
- O se ni sev me miş gö züm...
- Ad re si ni al ve git se be bi ni sor...
- Baş ka bi ta ne bu lur sun...
Kalp te kök leş miş bir sev gi nin ko lay ko lay çık ma sı bek le-

ne mez za ten...

2 Elbette tek sebep değil... Ama % 95 kız meselesi.
3 Bana 'abi' diye hitap etmesini istedim. Oda abi demeye başladı
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- ‘Pe ki, ha yat tan so ğut ma ya ça lı şan4 tek se bep bu mu?’ 
de dim.

‘Ağırlıktao...bidekolumumakinayakaptırdım.Ha!bi
deannemlebabamayrıldılar...Hayatçokağırabi...’

- ‘Geç miş ol sun! Cid di bir prob lem var mı ko lu nuz da?’

‘şükürlerolsun,duruyoabi...Sadecebirazizbırakacak
ezilmeoldu...’

Ar ka da şı mı zın ha ya tı nı ka rart tı ğı na inan dı ğı üç olay:

1- Terk edil mek,

2- Bu yet mez miş gi bi ko lu nu ma ki na ya kap tır ma sı,

3- Bu da yet mez miş gi bi ai le si nin da ğıl ma sı...5

De vam edi yo ruz te le fon gö rüş me si ne;

‘Abinedenbutürşeylerhepbenibuluyor?Çokmusuç
luyum,Allahbenisevmiyomu?”

Ar ka daş ta şöy le bir ina nış ha kim:

‘Al lah sev me di ği kul la ra za rar ve rir, ca nı nı sı kar ve ha ya ta 
küs tü rür...’

Za ten sev di ği ter ket miş, bir de Al lah ta ra fın dan terk edil-
me his si ger çek ten de ha ya tı çe kil mez kı lar.

Ar ka da şı mı za, Al lah’ın ken di si ni sev di ği ni, gö ze tip kol la-
dı ğı nı ve bir şe kil de in san la rı im ti han süz ge cin den ge çir di ği ni 
(be la lar, mu si bet ler, can dan ve mal dan ek sil me ler vs.), ha ya-
tın;

4 'Hayattan soğutan' demedim. Hala hayatın içinde olduğunu ve pro -
lem yaptığı şeyin hayatını karartmaya çalıştığı bir virüs olduğuna 
inandırmam gerekiyordu.

5 Aslında normal vakalar... Ama arkadaş gözünde çok büyüttüğü için 
'bu yetmezmiş gibi' dedim.
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Bu dört gen de geç ti ği ni fark lı üs lup lar la an lat tım. Kız me-
se le si ve di ğer iki prob le mi ni ön pla na al ma dan Al lah’ı ta nıt-
ma ya ve sev dir me ye ça lış tım. Ha ni der ler ya, ba tak lık ku ru tul-
ma dan siv ri si nek le mü ca de le ya pıl maz!.

Ses to nun dan bi raz ra hat la dı ğı nı his set tim. En kı sa za-
man da zi ya ret ede ce ğim in şa al lah...

Ge len 2. me saj bir ba yan oku yu cum dan.6 

‘Hocamben çok büyük bir günah işledim.Kendimden
nefretediyorum.Banahiçamahiçyakışmayanbirgünahtı...’

Oku yu cu mu zun ev li ol du ğu nu, eşi nin pav yon da ça lı şan 
bir ba yan la da ev li ol du ğu nu, ikin ci eşin den ço cuk la rı nın ol-
du ğu nu ve ai le içi prob lem ler ya şa dı ğı nı ön ce den me saj la mış-
tı. Çö züm ler üret me ye ça lış tım. Zan ne der sem yar dım cı ol ma-
ya ça lış mam dan ce sa ret le sır rı nı aç mak is te di. İş le di ği su çu 
söy le me sin den ya na de ğil dim ve ilk ön ce söy le me di de. Ona 
da şu me saj la rı ya za maz dım:

- Tev be et ve bir da ha da ay nı ha ta yı iş le me me ye ça lış!

- İş le di ğin suç tah min et ti ğim gi biy se, evet ben de si ze ya-
kış tı ra ma dım.

6 3/4 ay önce kitabımı okuyup adını da mesajla yazarak memnuniy -
tini dile getiren mesaj göndermişti. Birkaç kez düşündürücü mesajlar 
attım. O da benzeri mesajlar gönderdi. Bu okuyucumuz Ankara'ya 
yakın bir ilde ikamet ediyor.
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- Bi raz zor af fe di lir sin ama yi ne de tev be et!

Ba cı mı zın iş le di ği suç tan piş man lık duy ma sı çok gü zel di. 
Bel li ki şey tan bir an lık gaf le tin den ya rar lan mış. De vam ede-
ge len ha ta lar zin ci ri de ğil di iş le di ği gü nah.

İş le nen bir ey le min he men aka bin de piş man lık  duy mak, 
öze leş ti ri yap mak, ken di ne ya kış tı ra ma mak de mek, ay nı va-
ka nın (en azın dan kı sa bir za man di li min de) tek rar lan ma ola-
sı lı ğı nın  çok za yıf ol du ğu an la mı na ge lir. Piş man lık sü re ci iyi 
de ğer len di ri lir se so run çö zü lür. Doğ ru za man da doğ ru ilaç 
mut la ka fay da ve rir.7

Ba cı mı zın için de bu lun du ğu at mos fe rin şöy le ol du ğu na 
ina nı yo rum:

- ‘Al lah’ım!  Ben sa na inan mış ve di ni ve ci be le ri mi ye ri ne 
ge tir me ye ça lı şan bir ku lum... Sen be nim bü tün ih ti yaç la rı mı 
te da rik eden bir ya ra tı cı sın. Cin sel ih ti ya cı mı da ba na he lal 
gör dü ğün eşim den kar şı lı yo rum. Ama bir an lık da ol sa, ba na 
he lal ad re si gös ter me ne rağ men ben nef si me ye nik düş tüm ve 
iş ar ka da şım la zi na yap tım.8 Hem se nin sö zü ne ku lak ver me-
dim, hem he lal ik ra mı na nan kör lük yap tım, hem eşi me iha net 
et tim, hem de ken di me ya kış tı ra ma dım’.

Tam bir bu na lım at mos fe ri...

Ya pa ca ğım iş ola yı giz le mek ti ve ilk ön ce şu me sa jı gön-
der dim:

“Sa kın baş ka sı ya da baş ka la rı bil me sin. En ya kın ba yan 
ar ka da şı nız bi le!”

Bu ko nu da ol duk ça bi linç li ol du ğu nu söy le yin ce ra hat-
la dım. Ba yan kar de şi mi zin bir an lık da ol sa, ken di si nin ha ta 
yap ma ya mey yal ya ra tıl mış ol du ğu nu,  me lek ya da pey gam-

7 Allah'ın izniyle ve izin verdiği kadar tabi...
8 Sonradan zina ettiğini mesajladı.
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ber ol ma dı ğı nı, her in sa nın ben ze ri bir ha ta ya pa bi le ce ği ni ve 
Al lah’ın da in san la ra tev be ka pı sı nı gös ter di ği ni ve su çun cin si 
ve bü yük lü ğü ne olur sa ol sun iç ten ve sa mi mi bir özür di le-
mey le ba ğış la ya ca ğı nı va ad et ti ği ni unut tu. İş le di ği gü nah tan 
son ra ken di si ni Al lah ye ri ne ko ya rak nef si ni kı na dı ğı nı, 

- ‘Na sıl böy le ya par sın? Se ni na sıl af fe de rim?’ di ye yar gı-
lan dı ğı nı  dü şün müş tür. Böy le bir at mos fer için de ki her in san 
ka ram sar olur, tev be et me ye da hi yü zü nün ol ma ya ca ğı his-
si ne ka pı lır. Ben ol sam af fet mem, Al lah na sıl af fet sin ki di ye 
dü şü ne rek hem Al lah’ın  rah met, tev vab ve ğa fur sı fa tı nı gör-
mez lik ten ge lir, hem de tev be ka pı sı nı ken di el le riy le ka pa r.

Tam da şey ta nın ar zu la dı ğı bir an... Ümit siz lik ba ta ğı na 
düş müş bir av!..

- ‘şu na bak! Bir de na maz kı lı yor!’ de dir te rek di ğer iba det-
ler den de so ğut ma ya ça lı şır.

Ya pa ca ğım ilk iş, na sıl bir or tam da ça lış tı ğı nı ve zi na ya 
gi den yol ya da yol la rı tes pit edip o ka nal la rı tı ka ma ya ça lış-
mak tı. Ve ça lış tı ğı or ta mı an lat ma sı nı is te dim. şu me saj gel di:

‘Aslındaçalışmakistemiyorum...amamecburum.”

Ona;

- ‘Ça lış mak is ti yor mu sun?’ di ye sor ma mış tım.

Bel li ki ken di si de ça lış mak tan ra hat sız. Yok sa ne di ye 
söy le sin ki... Me saj gön der me ye de vam et ti.

‘Maalesefbulunduğumortamdaerkeklervar.Bayanve
erkeklerkarışıkbirortamdaçalışıyoruz.’

Ateş le ba rut var olu şun dan bu ya na bir bir le ri ni hiç sev-
mez ler. Ateş, ba ru tu yak ma ma sö zü ve re mez. Ba rut da ateş le-
yi ci sı fa tı na gü ve nip de ate şe yak laş maz. Bi lir ki ya nar...

Ba cı mız üç yıl dır o or tam da ça lı şı yor muş ve ilk kez o ha-
ta yı iş le miş.
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Aca ba ba cı mı zın eşiy le cin sel bir prob le mi mi var di ye dü-
şü nüp sor du ğum da, “Ha yır!” de di.

Or tam de ği şik li ği bi rin ci çö züm dü.

- ‘Or ta mı de ğiş tir me im ka nı nız var mı?’ di ye sor dum. 

‘şirketinbirçokildeşubesivaramaçokzor...’ de di.

- ‘Gü nün kaç sa ati kar şı la şı yor su nuz ya da han gi za man 
di lim le ri ara sın da kar şı laş ma ola sı lı ğı ar tı yor’ di ye sor dum.

‘Aynıortamdayızamasadeceçayveyemekpaydosların
da.Veaynıservisikullanıyoruz.

Ay nı or tam da olup da edi len tev be le re rağ men yüz yü ze 
ge lin di ğin de ya pı lan la rın bir film şe ri di gi bi göz le ri önü ne gel-
me me si müm kün de ğil. Ve film ba şa sa ra cak... San ki az ön ce 
o fi il iş len miş gi bi bir his uyan dı ra cak.

Yu ka rı da ki dü şün ce mi sor dum...

‘Evet’ de di.

- ‘Ye ni bir tek lif te bu lun du mu?’ di ye sor dum.

 ‘Evet..Amakendisineçokkararlıolduğumuvebirca
hillikettiğimi,birdahadaasladüşünmediğimi,birdahateklif
etmemesinisöyledim,’ de di.

- ‘Çay ve ye mek mo la la rın da ve ser vis te elin de mut la ka 
or ta boy bir Kur’an ol sun. Oku ma san da hi (ki oku ma nı tav si-
ye ede rim) elin den dü şür me. Ba ka lım ye ni bir tek lif ya pa cak 
mı?’ de dim ve baş ka tav si ye ler de de bu lun dum. Ara dan 1-2 
ay geç ti, şu me saj la rı gön der di:

‘Yüzyüze gelmemeye çalışıyorum. Zannedersem o da
akıllandıvebirdahadayanımabileyaklaşmadı.’Sonra şu
mesaj:

‘Eşi min ikin ci eşi bir ço cu ğu nu bı ra ka rak kaç tı. Eşim de 
piş man ol du; ama şim di çok mut lu yum.’
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Bu ki ta bı oku yu cu me saj la rıy la ka bart mak is te mi yo rum. 
Ba sit de ol sa ön ce ki say fa lar da not la dı ğım dört me to dun iş le-
yi şi ni an lat mak is te dim.

Yaz dı ğım ki tap la rın ta ma mın da ba yan-er kek ay rı mı yap-
ma ma ma  rağ men ba zen;

- ‘Ho cam ya da Fey zul lah abi, ba yan la ra yö ne lik ki tap 
yaz ma yı dü şün mü yor mu su nuz?’ gi bi cep me saj la rıy la ya da 
bi re bir gö rüş me ler de kon fe rans la rım da so ru yor lar dı. Be nim 
ise ya rı esp ri li ce va bım şu olu yor du:

- ‘Yaz dı ğım ki tap lar er kek le re has de ğil. Hiç çe kin me den 
siz ler de oku ya bi lir si niz.’

Sa de ce ba yan la ra özel ki tap yaz mak de yin ce ak lı ma fık-
hi ko nu lar ge lir di ve ye te rin ce de ki tap za ten var dı. Ke sin lik le 
tek rar olur du.

Ya kın ak ra ba la rım dan ba zı la rı nın baş la rı nı ört me le ri, ba şı 
açık in san la rın bir ço ğu nun Ra ma zan ayın da oruç tut tuk la rı na 
şa hit olu şum ve kom şu la rı mız dan baş la rı açık ol du ğu hal de 
beş va kit na maz kıl dık la rı nı işi tir ol mam , ki ta bı mı zın baş lı ğı nı 
dü şün me me se bep ol du. 

‘Bir ba yan ni çin ör tün mek is te mez?’
Bu so ru yu en ya kın ak ra ba la rım dan bir kaç ki şi ye so ra rak 

ki ta bı mın te mel le ri ni at ma ya baş la dım. Çok il ginç ma ze ret ler 
be yan et ti ler. Ba şör tü kar şıt la rı de ğil ler di; ama ma ale sef sö ze 
hep şöy le baş lı yor lar dı:

- ‘Ör tü lü de ği lim; ama...’ ve ar ka sın dan ma ze ret de meç-
le ri... Üzü lü yor dum ta bii. Ama be ni en çok üzen, on la rın baş-
la rı nı aç ma la rın dan zi ya de; ‘ama...’ya sı ğın ma la rıy dı. San ki 
hak lı lar dı. Ses ton la rın dan an lı yor dum.

‘Bir şe kil de ik na ol muş lar.’
Ya ni hak lı bir ge rek çe le ri var. Sağ lam bir de lil le ri var ve 

ya rın Al lah’ın hu zu run da gö ğüs le ri ni ge re ge re ma ze ret be yan 
ede cek le ri ne inan mış lar.
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‘Ama’yla baş la yan ma ze ret be yan la rı nı im za gün le rin de, 
fu ar lar da ve ba zı kon fe rans la rım da da işit miş tim. Her yaş ve 
her kül tür den oku yu cu la rın ve an ket ya pı lan ba şı açık ba yan-
la rın  ma ze ret le ri bir bir le ri ne o ka dar ya kın dı ki...

Ya kın  bir ak ra bam dan or ta oku la gi den bi ri ne sor du ğum-
da;

- ‘Ge le ce ği mi dü şün mek zo run da yım’... Ya ni oku mak... 
Ya ni mes lek sa hi bi ol mak...

Üni ver si te oku yan bir ya kı nım da ay nı ma ze re te sı ğın dı...

Ha zır la ya ca ğım bu ki ta bın, oku yu cu ya fay da ve re bil me si 
için ya da her han gi bir ma ze re te sı ğı na rak ka pan ma yı dü şün-
me yen oku yu cu mun sı ğın dı ğı ma ze re ti bil mem ge re ki yor du 
ki, ken di siy le o ma ze re ti kar şı lık lı ko nu şa lım. Kı sa ca sı bu ki ta bı 
eli ne alan her ba şı açık oku yu cu ara dı ğı nı bul ma lıy dı.

Nu ma ra la rı ka yıt lı ba şı açık ve ör tü lü oku yu cu la rı ma; 
‘Çev re niz de ba şı açık ki şi le re bu so ru yu yö nel tin ve ör tün me-
me ma ze ret le ri ni bir zah met ba na ulaş tı rın. Sa de ce ma ze ret-
le ri ni...’ me sa jı nı gön der dim. Bir çok il de an ket ler yap tı lar ve 
ba zı la rı mek tup la, ma il le, cep me sa jıy la ba na ulaş tır dı lar. Ken-
di le ri ne çok te şek kür edi yo rum.

Ba zen ba şı açık oku yu cu la rım şi fa en gö rüş mek is te di ler 
ve ken di le riy le bir ba yan ni çin ör tün mek is te me zi ko nuş tuk. 
Ki ta bı mın ha zır la nı şın da çok fay da la rı ol du. Bir çok ör tün me-
me ma ze ret le ri ni en in ce ay rın tı la rı na ka dar ir de le dik. Ay nı di-
ya lo ğu baş ka oku yu cu lar la mek tup ve ma il le şe rek de yap tım. 
Bir bir le ri ne ya kın on lar ca ma ze ret ler... Ba şör tü lü le re de ben-
ze ri so ru lar sor muş tum, ilk ne za man ka pan dı nız, ka pan ma nı-
za ve si le olan ne idi, ne tür en gel ler le kar şı laş tı nız ve en gel le ri 
na sıl aş tı nız vb.

On la rın da tec rü be le rin den fay da la na rak çö züm ler üret-
me ye ça lış tım. Üret ti ğim çö züm le rin pra ti ğe na sıl yan sı ya ca-
ğı nı gör mek için 3-5 ba şı açık oku yu cu ve bir kaç se bep ten 
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açıl ma yı dü şü nen ba şı ka pa lı oku yu cu lar la bu ko nu yu tar tış-
tık.  Kı sa bir sü re son ra pe ruk kul lan mak tan vaz geç me le ri ve 
ka pan ma la rı ki ta bım için be ni ol duk ça umut lan dır dı.

Bu ki ta bı mın ilk mu ha tap la rı her ne ka dar ba şı açık ba-
yan lar sa da, ba şı ör tü lü le re de fay da ve re ce ği ka nı sın da yım. 
Çün kü ör tü nen le rin (ma ale sef) bir ço ğu Al lah’ın de di ği şe kil-
de ör tün mü yor. Kı lık kı ya fet le ri ne pek de dik kat et mi yor lar. 
Oy sa ki ör tü, sa de ce sa çı giz le mez.

Ki ta bı mı zın ha zır lık aşa ma sı nı an lat tık tan son ra oku yu-
cu nun fay da la na bil me si için aşa ğı da ki mad de le ri gö zö nün de 
bu lun dur ma la rı da ha çok fay da ve rir ka nı sın da yım.

1- Bu ki tap ta da ha çok di ya lo ğa yer ver di ğim için, bu ki ta-
bı eli ni ze al dı ğı nız da ki ta bın he men ar ka sın da  ben var mı şım 
ve si zin le kar şı lık lı ko nu şu yor mu şum gi bi oku ma ya ça lı şın.

2- Ke sin lik le ba şör tü lü le ri me lek ye ri ne ko yup ba şı açık la-
rı ce hen nem le kor kut tu ğu mu ve ce hen nem lik ol du ğu nu söy-
le di ği mi zan net me yin.

3- Ba şı açık oku yu cuy sa nız ilk ön ce ör tün me me se be bi ni-
zin geç ti ği say fa yı oku ma ma nı zı, ki ta bı mı zın en azın dan gi riş 
kı sım la rı nı oku ma ya ön ce lik ver me ni zi tav si ye ede rim. En gü-
ze li baş tan so na oku mak ta bii...

4- Ki ta bı mın ‘jenerik’ say fa sı na cep nu ma ra mı yaz dım. 24 
sa at açık. Ka fa nı za ta kı lan bir so ru ol du ğun da ya da eleş tir-
mek is te di ği niz her han gi bir ya zı mı cep me sa jıy la ile te bi lir si niz. 
He men ce vap ver me ye ça lı şı rım. Her tür eleş ti ri ve tav si ye le re 
açık ol du ğu mu ve an la yış la kar şı la ya ca ğı mı da söy le miş ola-
yım.

5- Ki ta bı mı ka le me alır ken ki tap di liy le ya zıl ma ma sı na 
gay ret gös ter dim.

Ar tık ko nu mu za gi riş ya pa bi li riz.
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Örtünmek İsterim Ama, İkna Olmam Lazım



Yıl ; x.x.2001... Dük kan da yım.9 Te le fon çal dı, bir ba yan 
oku yu cu:

- ‘Mer ha ba lar, Fey zul lah Bey’le mi gö rü şü yo rum?’

- ‘Evet, be nim’.

- ‘Ben si zin bir oku yu cu nu zum. Ba zı so ru la rım var, mü-
sa it se niz gö rü şe bi lir mi yiz?’ de di. Ad re si ver dim ve er te si gün 
gel di. Ba şı açık; ama mak yaj lı de ğil di; açık da gi yin me miş ti. 
Ön ce han gi ki ta bı mı oku du ğu nu sor dum.

- ‘Kom şu mu zun ce na ze si var dı. Ab lam, si zin ‘Al lah İn sa na 
Ne De miş ti?’ adlı ki ta bı nı zın  Ka bir bö lü mü nü ce na ze evin de 
oku du. Za ten at mos fer de bu na mü sa it ti ve ço ğu muz ağ la-
dık.10

- ‘Ölü mü ilk kez o an en sem de his set tim’ de di.

Ki tap tan bir kaç so ru yö nelt tik ten son ra ai le ya pı sın dan 
bah set ti.

9 İstanbul, Beyazıt'ta tekstil dükkanı.
10 Kitabımın kabir bölümünün %95'i ayet, hadis ve alimlerimizin görü -

lerinden derlemeydi.  Benim katkım en fazla % 5.



- ‘Din dar bir ai lem var. An nem ve ba bam ha cı lar. Ab lam 
ka pa lı ve İmam-Ha tip me zu nu. Ai le miz de bir tek be nim ba şım 
açık.

- ‘Okul fa lan var mı?’

- ‘Okul bit ti. şu an bir mu ha se be ci de ça lı şı yo rum.’

- ‘Ai le niz de mi yor mu, kı zım  ne den ka pan mı yor sun? An-
nen ka pa lı, ab lan ka pa lı, yen gen ka pa lı!...’

- ‘De mez olur lar mı! Her gün ba şı mın eti ni yi yor lar dı. Ama 
on lar da ar tık be ni bu şe kil de ka bul len di ler.

- ‘Ai le niz, kı zım ne den ka pan ma yı dü şün mü yor sun?’ de-
di ğin de na sıl bir sa vun ma ya pı yor du nuz?’

- Ka pan mam için be ni ik na edin ka pa na yım!’ de dim.

- Gü ze eel... Na sıl ik na et me ye ça lış tı lar?

- İmam-Ha tip me zu nu ab lam Nur Su re si 31. aye ti oku ma-
mı is te yip ba şör tü sü nün farz ol du ğu nu söy lü yor du. Ba bam 
ise çev re sin den utan dı ğın dan ör tün me mi is ti yor du. An nem, 
ge le nek ve kül tü rü müz de ki öne min den bah se di yor du. Di ğer-
le ri de ben zer na si hat ler de bu lu nu yor lar dı.

- Pe ki, ab la nız bah set ti ği niz aye ti okut ma dan ön ce o aye-
tin sa hi bi ni ta nıt ma ya ça lış tı mı? Ya ni Al lah’ı...

- ‘Yoo ha yır! Za ten Al lah’a inan dı ğı mı bi li yor lar. Ba şı açık 
ol du ğu ma bak ma yın.  Al lah’a ina nı rım çok şü kür. Ra ma zan 
oruç la rı nı tu tu yo rum. O nok ta da prob le mim yok çok şü kür.

- Al lah inan cı nı zı öğ re ne bi lir mi yim? Ya ni Ay la Ha nım na-
sıl bir Al lah’a ina nır?

- İlk kez böy le bir so ruy la kar şı laş tı ğım için do yu ru cu bir 
ce vap ve re mem.

- Ra hat olun, bil di ği niz ka da rıy la an la tın.

- Al lah’ın var ol du ğu na ve ev re ni yö net ti ği ne ina nı yo rum. 
Tüm her şe yi o ya rat tı.  Ve her şe yin sa hi bi. Ya rın her kes öle-
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cek ve hu zu run da top la na cak lar. İyi ler cen ne te, inan ma yan lar 
da ce hen ne me gi de cek ler... Ha bir de Al lah tev be eden le ri 
ba ğış lar. Rah me ti ga za bı nı geç miş tir. şim di lik ak lı ma bun lar 
gel di. Ha tır la dık ça söy le rim.

Bir yan dan ba cı mı zı din ler ken di ğer yan dan da ba cı mı zın 
‘Al lah-in san’ iliş ki si bil gi za yıf lı ğı nı na sıl gi de ri rim di ye dü şü-
nü yo rum. Ba cı mı zı bir an lık hay re te dü şü ren şok bir cüm le 
söy le dim:

- Ka pan ma mak la  hak lı sı nız!

- ‘Nee!’ de di. Ön ce dal ga geç ti ği mi zan net ti. Ga yet cid di 
ol du ğu mu vur gu la ya rak tek rar söy le dim.

- ‘Ka pan ma makla hak lı sı nız Ayla Hanım! Ben ol sam, ben 
de ka pan maz dım’ de dim.

Faz la me rak ta bı rak ma dan de vam la;

- Ka pan ma mak la hak lı sı nız de dim, çün kü Al lah inan cı nız, 
ab la nı zın na si hat üs lu bu, ba ba nı zın çev re sin den utan dı ğın-
dan ör tün me ni is te me si ve an ne ni zin ge le nek ler den bah se de-
rek ör tün men den ya na ol ma sı ik na edi ci de ğil. O se bep le ben 
ol say dım, ben de ka pan mak is te mez dim de dim.

Ba cı mız bu açık la ma la rım son ra sı bu ha li ni des tek le mi-
şim gi bi al gı la mış ola ca ğın dan ha lin den mem nun bir at mos-
fe re gi re rek;

- ‘Ken di le ri ne di yo rum ama an la mı yor lar’ de di.

Ken di si ne fay da ve re ce ği ne inan dı ğım ha yat hi ka yem den 
bir ke sit sun dum.

- Za ma nın da imam lık yap mış ba bam;

‘Na maz kıl maz sa nız  si zi ev lat lık tan red de de rim di ye rek gö-
zü mü zü kor ku tur du. Bir ho ca nın ev lat la rı na sıl olur da na maz 
kıl maz! Ba bam ev de ol du ğu za man kı lı yor duk. Hem de;
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- Ki min için kıl dı ğı mı zı

- Na maz la Al lah’a na sıl me saj ulaş tır dı ğı mı zı

- Ni çin kıl ma mız ge rek ti ği ni bil me den...

Kor ku muz dan ken di si ne de so ra mı yor duk:

- Ba ba, na maz kıl mak zo run da mı yız? Al lah ni çin na maz 
kıl ma mı zı is ti yor? Na maz da ni çin eği lip kal kı yo ruz. Türk çe si ni 
bi le bil me di ği miz su re le ri ni çin oku yo ruz? vb...

Ya ni ho ca ev la dı ol mak na maz kıl ma mız için ye ter li bir se-
bep de ğil di. Za ten ço ğu za man da kıl mı yor dum. 

Bu ra dan şu so nu cu çı ka ra bi lir si niz:

- Ba ba nı zın, çev re sin den çe kin me se be biy le ör tün mek is-
te me me niz do ğal. Ör tün me niz için iyi bir se bep de ğil.

- ‘Pe ki na ma za ne za man baş la dı nız?’ so ru su nu bek li yor-
dum za ten.

Ara dan yıl lar geç ti. Ama şu so ru ka fa mı hep kur ca lı yor-
du;

- Na maz kıl mak zo run da mı yım? Al lah, ni çin na maz kıl-
ma mı is ti yor? Ta bi ri ca iz se kı la ca ğım na maz la Al lah’a na sıl bir 
me saj ulaş tır mış ola ca ğım...

Ya na maz kı la ca ğım ve bun dan da bü yük bir mut lu luk du-
ya ca ğım ya da kıl ma ya ca ğım ve hak lı ge rek çe le rim ola cak.

Na maz kı lan bir in san, bel ki de far kın da ol ma dan;

- Vak tin den fe da kar lık ya pı yor

- Uy ku nun en tat lı anı nı fe da edi yor.

Ki min için olur sa ol sun, bir in san fe da kar lık ya pı yor sa, 
mut la ka o şah sı ya se vi yor ya da bir min net bor cu ödü yor. 
Yok sa ne di ye uy ku sun dan ol sun lar ki?

Ba cı mız ba şı yer de ve hak ve rir gi bi ha fif ha fif ba şı nı aşa-
ğı-yu ka rı doğ ru sal lı yor du. 
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Da ha son ra ‘Al lah-in san’ iliş ki si ni kuv vet len di re ce ği ne 
inan dı ğım Kur’an’ı in ce le me ye baş la dım. Kur’an’ı, ba na, Al-
lah ta ra fın dan gön de ril miş özel bir mek tup ola rak al gı la mış  
ol mam 1400 se ne ön ce söylenen söz le ri gün cel le miş ol dum. 
San ki ye ni gön de ril miş, Fey zul lah’a özel miş gi bi...

Ayet le rin ba şın da olan;

- Ey in san lar!

- Ey iman eden ler! ‘Ey’den son ra ki ke li me le re adı mı ko ya-
rak oku ma ya baş la dım. Ya ni

- Ey Fey zul lah!

- ‘De ki:...’ ile baş la yan ayet le ri de...

- “Ey Mu ham med, Fey zul lah’a de ki, ola rak al gı la yın ca 
elim de ki Kur’an’ın he men ar ka sın da Al lah var mış gi bi var lı-
ğı nı his se de rek oku ma ya baş la dım. Çok son ra la rı öğ ren di ğim 
Pey gam be ri mi zin bir sö zü ak lı ma gel miş ken söy le ye yim:

- ‘Kim Al lah ile ko nuş mak is ti yor sa, Kur’an oku sun’.

Ken di si ne bo yun eğe ce ğim var lı ğı ta nı mam ge re kir di ye 
dü şü nüp Al lah’ın isim ve sı fat la rı nın te cel li si ni (yan sı ma sı nı) 
be de nim de ve do ğa da gör mek için es ma-ül hüs na ki tap la rı-
nı oku ma ya baş la dım. Ve gör düm ki; Al lah uyu mu yor. Al lah 
ya rat tık la rı nı ba şı boş bı rak mı yor, Al lah her an fa ali yet te. Al lah 
ya rat tık la rı nı ara lık sız bes li yor. Ara lık sız ik ram lar da bu lu nu yor. 
Gü nah iş le yen kul la rı nı şey ta nın ku ca ğı na it me yip, rah met sı-
fa tı nı dev re ye ko ya rak tev be ka pı sı nı gös te ri yor. Hem de in sa-
nı utan dı rır ca sı na...

Elim de ki ba na özel mek tu bu ka rış tı rır ken Al lah’ın şey tan-
la olan di ya lo ğu dik ka ti mi çek ti:

 ‘...Onların dosdoğru yolunda oturacağım. Ve çoğunu
şükrediciolarakgöremeyeceksin’ (Araf, 17).
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Ya ni Fey zul lah’la ara na gi re ce ğim ve Fey zul lah’a ver miş 
ol du ğun ik ram la rı unut tu ra ca ğım. Fey zul lah da sa na te şek kür 
et me ih ti ya cı his se de me ye cek. İk ram et me yen bir var lı ğa ni-
çin te şek kür edil sin ki?

Dik ka ti mi çe ken nok ta, şey ta nın;

- ‘Ço ğu nu iba det edi ci ler ola rak gö re me ye cek sin!’ de me-
mesiy di. İba det kav ra mı ye ri ne şü kür kav ra mı nı koy du. De-
mek ki Al lah, in san la rın ken di si ne şük ret me si ni is ti yor di ye 
dü şün düm. Ak lı ma he men şu so ru gel di:

- ‘Aca ba Al lah’ın in san la rın te şek kü rü ne (şük rü ne) ih ti ya cı 
mı var?

Ha ni az ön ce de dik ya, kim Al lah’la ko nuş mak is ti yor sa, 
Kur’an oku sun. Her şe yi en in ce ay rın tı sı na ka dar bi len Al lah, 
yıl lar son ra Fey zul lah’ın ak lı na bu tür bir so ru nun ge le ce ği ni 
bil di ği için ce va bı nı ge cik tir me miş:

 “...şükredenancakkendisiiçinşükretmişolur,nankörlük
edenegelince,obilsinki,Rabbiminhiçbirşeye ihtiyacıyok
tur...’ (Neml, 40).

şu so ru nun ak la gel me me si müm kün de ğil:

- Bir in san, Al lah’a ni çin ve na sıl te şek kür ede cek?’

So ru mu zun ce va bı nı Al lah’tan ala lım:

‘Doğrusubizsiziyeryüzüneyerleştirdikveoradageçim
vasıtalarıverdik.Nekadardaazşükrediyorsunuz.’ (Araf, 10).

‘O,siziniçinkulakları,gözlerivegönülleriyaratandır.Ne
deazşükrediyorsunuz.’(Mü’mi nun, 78).

Dü şü nü yo rum da si ga ra iç ti ğim dö nem de, si ga ra uza tıl-
dı ğın da, da ha si ga ra yı al ma dan te şek kür edi yor dum. Be ni 
ze hir le ye ne te şek kür ederken, Al lah’a ne den teşekkür etme-
yeyim ki?

Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?28 -  



- Al lah’ın in san lar dan (ih ti ya cı ol ma ma sı na rağ men) te-
şek kür bek le me si, siz ce do ğal de ğil mi? de dim. 

Ay la Ha nım: “Evet, man tık lı...” de yin ce, ko nuş ma ma de-
vam et tim.

Bun ca ik ra ma kar şı lık ya pı la cak te şek kü rün şek li ni de 
her hal de ken di si be lir ler... Siz ce?

Ay la Ha nım: “Evet... Bu da man tık lı...” de yin ce...

İş te bu se bep ten na ma za baş la dım, de dim. Da ha son ra 
na maz kıl ma şe kil le ri ve Al lah’a na sıl me saj ver di ği mi Ay la 
Ha nım’a an lat tım.

Ka nım ca, Ay la Ha nım be ni din ler ken na ma zım ye ri ne 
ba şör tü yü ko ya rak bir kı yas la ma ya pı yor du.

İçi len ikin ci çay dan son ra ko nu is ter is te mez ba şör tü sü ne 
gel di. Ay la Ha nım’ın;

- ‘Siz ce ka pan ma lı mı yım?’ so ru su iyi bir gi riş ti.

- ‘Ta bii ki ka pan ma lı sın ya da bak bu ka dar ko nuş tuk, ar-
tık ka pan’, de me dim. Ay la Ha nım ik na ol mak is ti yor du. Ben 
na sıl na maz için ik na ol muş sam, o da öy le ce ik na ol ma lıy dı. 
Yok sa ka pan mış ol say dı bi le ya tam ka pan maz dı, ya yan lış 
ka pa nır dı ya da kı sa za man son ra tek rar açı lır dı ve tek rar ka-
pan ma sı da zor la şır dı.

Ay la Ha nım’a Al lah’ın in san be de ni üze rin de ki ta sar ruf 
yet ki si ni, ya ni in san be de ni üze rin de ki söz hak kı nı bir şe kil de 
is pat et mem ge re ki yor du. İs pat et ti ğim an, Ay la Ha nım’ın ka-
pan mak tan baş ka çı kar yo lu kal ma ya cak tı.

Ay la Ha nım’a şu mi sa li an lat tım:

Ka pı önün de gü zel bir ara ba mın ol du ğu nu ve anah ta rı da 
üç şart la si ze ema ne ten ver di ği mi dü şü nün. şart la rım şun lar:

1- İs tan bul dı şı na çık ma ya cak sı nız.
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2- Kim se yi ara ba ya bin dir me ye cek si niz.

3- Ge ce 24:00’den son ra ara ba yı kul lan ma ya cak sı nız.

Bu üç şar tı ka bul len dik ten son ra;

- Ara ba ya an ne mi alı rım ya da çev re il le re git sem ne za ra rı 
var? Ay nı gün dö ne rim ya da ge ce 02:00’ye ka dar kul lan ma-
mın ne za ra rı var? gi bi söz le ri söy le me hak kı nız ola bi lir mi?

Ay la Ha nım: ‘Ola maz ta bii. Çün kü ara ba si zin...’

Ben: ‘Eğer ara ba nın bir te ke ri ya da her han gi bir par ça sı 
si ze ait ol say dı, şart la rı mı be ğen me ye bi lir ya da şart la rı mı tek-
rar göz den ge çir me mi is te me hak kı nız olur du. Ba na ka tı lı yor 
mu su nuz?’

Ay la Ha nım: ‘Hak lı sı nız.’

Ben: ‘Ya ara ba yı al ma ya cak sı nız ya da şart la rı ka bul ede-
cek si niz’. Baş ka se çe nek yok ki!

Si ze ver miş ol du ğum bu mi sal den şu so nuç çı kar: Ara ba 
Fey zul lah’ın dır ve ema ne ten ve re ce ği kim se le re is te di ği şar tı 
ko şar. Kim se iti raz ede mez, ek bir şart ko şa maz ve şart la rın 
ta ma mı na uy mak zo run da dır. İki ta ne si ni be ğe nip de bi ri ni 
be ğen me me lük sü ola maz. Ka tı lı yor mu su nuz? de dim. De rin 
dü şün ce le re da lan Ay la Ha nım:

- ‘Ga li ba hak lı sı nız’ de di.
O za man asıl ko nu mu za ge le bi li riz de dim. 
şim di lik ko nu baş lı ğı mız:

Al lah’ın İn san Be de ni Üze rin de ki Ta sar ruf Hak kı

Al lah’a ina nan, Al lah’ı sev me ye ve de dik le ri ni yap ma ya 
ça lı şan bir in san ola rak Al lah’a şöy le bir so ru yö nel ti yo rum:

- Al lah’ım! Be de nim ki me ait?
-Ba na mı?
-Sa na mı?
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-An ne-ba ba ma mı?

-Do ğum da yar dım cı olan ebe ye mi?

Eğer be de nim ba na ait se, is ter çıp lak ge ze rim, is ter te-
pe den tır na ğa ka pa nı rım, is ter böb re ği mi sa ta rım, is ter vü cu-
du mu ji let le rim, is ter in ti har ede rim. Kim se nin ka rış ma hak kı 
ola maz.

Eğer be de ni min tek sa hi bi an nem ve ba bam sa ke sin lik le 
on la ra da nış mam ge re kir. On lar ne der se o olur. Ol mak zo-
run da. Eğer ebe ha nı ma ait se ki de ğil, onu hiç ka rış tır ma ya lım  
(Gü lüş me ler ya şan dı).

Eğer be de ni miz te pe den tır na ğa Al lah’ın sa (ki O’nun) ke-
sin lik le söz hak kı da O’nun dur. şart la rı O be lir ler. Ay la Ha-
nım’a dö nüp;

- ‘Siz ce in san be de ni ki me ait ve şart la rı kim be lir ler? di ye 
sor dum. De rin dü şün ce le re da lan Ay la Ha nım;

- ‘Al lah’ın ve O be lir ler’ de di.

- ‘Emin mi si niz’ de dim. Sa de ce ka fa sal la dı. De vam et tim 
ko nuş ma ma...

- Al lah’ım! Be de nim te pe den tır na ğa se nin ve sen bu be-
de ni ölün ce ye ka dar ba na ema net et miş sin. Ema ne ti ne hı-
ya net lik et mek is te mi yo rum. Han gi şart lar la ver din? di yo rum. 
şart lar şun lar:

1- Be de ni ne zul met me (za rar ver me).

2- Diz ile gö bek ara sı nı ört.

şart la rı öğ ren dik ten son ra te red düt süz ka bul edi yo ruz. 
Ak la şöy le bir so ru ge le bi lir:

- ‘Al lah’ım! Koy du ğun bu şart lar da çı ka rı olan kim?

Ben mi, Sen mi?

Tüm in san lar çıp lak da gez se ler, be den le ri ne za rar ver se ler, 
Al lah’a en ufak bir za rar ve re mez ler ve de ğe ri ni dü şü re mez ler. 
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Ay nı şe kil de yi ne tüm in san lar ka pan sa ve Al lah’ın emir ve 
ya sak la rı nı dört dör lük din le se ler bi le Al lah’ın de ğe ri ni art tı ra-
maz lar. De ğe ri dü şen ve ar tan an cak in sa nın ken di si dir.

Kalk ma ya ha zır la nan Ay la Ha nım’a son söz ola rak:
- Siz de ay nı şe kil de Al lah’a so run:
- Al lah’ım! Ba şör tü sü me se le sin de çı ka rı olan kim? Ben 

mi, Sen mi?
Ce va bı nı zı en kı sa za man da bek li yo rum de dim ve te şek-

kür le ri ni su na rak git ti.

Tak ri ben yir mi gün son ra Ka dı köy’den Be ya zıt’a ge lir ken 
mi ni büs te cep te le fo num çal dı. 

- ‘Ha yır lı gün ler Fey zul lah abi, ben Ay la... Ha ni dük ka nı-
nı za gel miş tim ya!’

- ‘Ta mam, ha tır la dım. Na sıl sı nız?’
- ‘Çok şü kür da ha iyi yim. Si ze müj de li ha be ri ver mek için 

ara dım. Ben ka pan dım ve na ma za baş la dım’.
O an ki se vin ci mi bir ben, bir de Al lah bi lir.
- ‘Eğer ya rın mü sa it se niz tek rar gö rüş mek is te rim.’
Mem nun ola ca ğı mı söy le yip te le fo nu ka pa dım ve:
- ‘Al lah’ım! Eğer de di ğin şe kil de ka pan mış sa sa na çok te-

şek kür ede rim’, de dim.

Er te si gün, gel di. Ay la Ha nım git miş, baş ka bir Ay la Ha-
nım gel miş. Ba şör tü sü nü o ka dar sı kı bağ la mış ki, ne re dey se 
bo ğu la cak. Bu kez na sıl gi yin me si ge rek ti ği ni ko nuş tuk. Oku-
yup ken di si ni ge liş tir me si için bir kaç ki tap tav si ye et tim.

Yir mi gü nü na sıl ge çir di ği ni sor ma dım. Ama o te ker te ker 
an lat tı. Özet le

- ‘Ba şı mı ört me mi is te mek te Al lah hak lış mış’ de di.
Ben de;
- ‘Ya ni :))’ de dim.
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Örtünmem Gerekiyor,                                                  
Ama Geleceğimi Düşünmek Zorundayım



Bu söz ler he nüz on dört ya şın da, or ta iki ye gi den ye ğe-
ni me ait.

Bir bay ram gü nü, ba bam la rın ar ka bal ko nun da bal kon 
de mir le ri ne yas lan mış gü ne şin ba tı şı nı iz ler ken yu mu şak bir 
ses to nuy la;

- ‘Ör tün me yi hiç dü şün dün mü Mer ve cim?’ de dim.

-  ‘Oku yo rum ama da yı! Ba şı ka pa lı okun maz ki!’

-  ‘Ni çin oku yor sun?’ de dim te bes süm ede rek...

- ‘Ge le ce ği mi dü şün mek zo run da yım’.

- Ge le ce ği ni dü şün mek le doğ ru dü şü nü yor sun. Teb rik 
ede rim. Hem de bu yaş ta!

- ‘Ge le cek an la yı şı nı öğ re ne bi lir mi yim Mer ve cim?’

Mer ve: ‘Üni ver si te oku ya ca ğım, bi ti rin ce dip lo ma ala ca-
ğım. En azın dan bir mes le ğim olur.’

- ‘Ya oku maz san? Mes le ğin ol maz. Öy le de ğil mi?’



Mer ve: - ‘Ama ge rek li de ğil mi da yı? Di ye lim ev len dim 
ve bir sü re son ra ay rıl dım. O sa at ten son ra an ne ba ba ma mı 
yük ola yım?

Aman Al lah’ım! de dim. Ta bii içim den de dim. Kaç ya şın-
da sın Mer ve?

Mer ve: 14.

Üni ver si te yi ka yıp sız ka za nıp, ka yıp sız bi tir di ğin de kaç 
ya şın da ola cak sın? San ki ön ce den he sap la mış gi bi hiç dü şün-
me den;

- ‘22’ de di.

İki yıl da iş bul ma sü re ci ya da staj der sek, kaç ya şın da 
olur sun?

- ‘24’.

Ta bii bu ara da öl me ye cek sin... (Gü lü şü yo ruz)

- Ara dan hiç za man geç me den ev len di ği ni dü şün. Ya ni 
24-25 yıl ba şı nı ört me miş ola cak sın. O sa at ten son ra ka pa na-
ca ğı na ina nı yor mu sun?

Ar tı, üni ver si te yi ka za na ma ma, ka zan san bi le bi ti re me me, 
bi tir sen bi le iş bu la ma ma, bul san bi le ev le ne me me ris ki ni dü-
şün dün mü hiç?

Mer ve: ‘Yaa da yı ıı!’

- ‘An ne nin mes le ği var mı?’

Mer ve: - ‘Ha yır!’

- ‘An ne an ne nin?’

Mer ve: -‘Ha yır!’

- ‘Ba ba an ne nin?’

Mer ve: -‘Ha yır!’
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- ‘Yen ge le ri nin?’

Mer ve: -‘Ha yır!’

Sü la len de bo şa nan var mı?

Mer ve: -‘Ha yır!’

Te bes süm et ti ği mi gö rün ce yi ne;

- ‘Yaa da yı ıı!’ de me ye baş la dı.

şey ta nın se ni de kan dı ra bi le ce ği ni dü şün dün mü hiç?

Mer ve: -‘An la ya ma dım da yı?’

şey tan ba zen ne ya par, bi li yor mu sun? Mu ha ta bı nın za yıf 
nok ta sı nı tes pit edip  çok il ginç ve dra ma tik se nar yo lar ha zır-
la yıp vak ti gel di ğin de mu ha ta bı na iz le tir.

Fil min so nu ken di adı na acık lı bi te ce ği için ön le mi ni er-
ken den al ma ya ça lı şır. Örüm cek ağı na dü şen bir av gi bi olur. 
Ko lay ko lay kur tu la maz.

İn san düş ma nı şey tan, sa na da se nar yo ha zır la mış. Fil mi 
an la ta yım mı?

Mer ve: -‘İyi olur!’

şey tan: Oku yup kül tür lü ol man la zım. Se nin tüm ya şıt-
la rın oku yor. On la rın ya nın da ca hil ca hil otur mak is te mez sin 
her hal de. Bir şe kil de oku ve dip lo ma al. Ko lun da al tın bir bi-
le zik ol muş olur.11

Ev le nip ay rıl mış ol san bi le ayak la rı nın  üze rin de du rur sun. 
O yaş ta her hal de an ne ba ba na yük ol mak is te mez sin. Bir de 
ço cuk la rın var sa, da ha da prob lem... On la rın ge çi mi, oku lu, 
se nin ge çi min, özel zevk le rin...

Sen kül tür lü bir kız sın. Her hal de eşi nin eli ne ba ka cak de-
ğil sin.

11 Doğu'da, meslek sahibi olunduğunda, kolunda altın bir bilezik taşımış 
olursun derler.
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Da yın is te di ği ka dar ba şı nı ört men ge re ki yor de sin. Oku-
lu bi ti rin ce ka pa tır sın. Her hal de kim se sa na il la da aça cak sın 
de mez!

- ‘Ya dip lo ma al ma dan ölür sen, ne ola cak Mer ve?’ so ru-
su na da şey tan şöy le di ye cek:

- ‘O se nin de ğil, yö net me li ğin gü na hı. Sen is te ye rek aç mı-
yor sun ki?’

Özet ler sek:

şey tan: ‘Okur san, on se ne son ra bo şan san bi le ge çim sı-
kın tı sı ya şa maz sın. Oku ma san, bo şan dı ğın da ge çim sı kın tı sı 
ya şar sın.

Mer ve: ‘Ya da yı, içim den ge çen ses ler bun lar. Ham çev re-
de ki ler de ay nı şe yi söy lü yor.

Ben: ‘On la rın şey tan la rı nın boş dur duk la rı nı mı zan ne di-
yor sun?’ de dim.

Unut ma ki Mer ve cim, din dar bir ai le nin bo şan ma ola sı lı ğı 
çok za yıf. Yi ne unut ma ki, üni ver si te de ba şı nı açıp ba şı açık 
bi ti ren bir ba yan ko lay ko lay tek rar ka pan maz.

Ha liy le de ba şı açık bir ba ya nı da din dar bir ai le al mak 
is te mez. Ga ze te le re bak ba ka lım, bo şan ma ola sı lı ğı han gi ke-
sim de faz la?...

Bu kez ba şör tüy le ara sı na oku lu ko ya rak;

- ‘Oku la git me ye yim de ev de mi otu ra yım?’

- ‘Oku la git me de me dim ki!’ de dim.

Mer ve: ‘Gös ter ba na ka pa lı la rın oku ya ca ğı ya da oku du-
ğu bir okul, ora ya gi de yim!’

Bu kez esp ri ol sun di ye;

- ‘Yaa Mer ve’ de dim... Ken di si ne hak ver di ği mi zan net miş 
ol ma lı ki an lam lı an lam lı ka fa sı nı sal la ya rak gül me ye baş la dı.
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Ar tık hak lı (!) bir ge rek çe si var dı;

- ‘Ma dem ba şör tü ye mü da ha le et me yen okul yok, ev de 
otu rup kıs met bek le mek ten se ba şı açık oku mak da ha doğ ru-
dur.’

Te set tür lü an nen le, na maz kı lan ba ban ne di yor bu işe?

Mer ve: -‘Ke sin lik le oku mam dan ya na lar.’

On lar da mı ile ri de bo şan man dan kor ku yor lar?

Bak Mer ve cim! Oku ma de mi yo rum. Unut ma ki ba şör tü lü 
bir şe kil de üni ver si te oku muş ve dip lo ma sı nı al ma ya ra mak 
ka la ba şör tü sü nü çı kar ma dı ğı için ba şör tü sü nü dip lo ma sı na 
ter cih eden yüz ler ce in san var. Bun lar ev de otur mu yor lar. Ki-
tap oku yor lar, dil kurs la rı na gi di yor lar, ba zı mes le ki kurs la ra 
gi di yor lar ve bir şe kil de ev le ni yor lar. Ya ni ev de kal mı yor lar.

On lar la ara da ne fark olur, bi li yor mu sun? On lar ba şör tü-
lü ama dip lo ma sız, sen ba şı açık, ama dip lo ma lı.

On lar Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak için oku lu nu fe da et ti ler, 
sen okul için ba şör tü sü nü... Be ni an lı yor mu sun Mer ve cim, 
de dim.

Mer ve: - ‘O za man an nem le ko nuş!’

- ‘Pe ki, öy le ol sun’ de dim.
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Allah Beni Başı Açık Olarak da Sever



Ak şam ye me ği için sof ra day ken ge len bir cep me sa jı:

‘FeyzullahBey,birbayanniçinörtünmekistemezkitabınız
nezamançıkacak?’

‘Ha zır lık aşa ma sın da’ me sa jı nı gön der dim. Beş da ki ka 
son ra!

‘Benbaşıaçıkbirokuyucunuzum.şeytansetiniziokudum.
Kitapiçinde‘yakındaçıkacak’ilanınızıgördüğümdensordum.’
me sa jı gel di.

Cep te le fo num da ka yıt lı olan bir kaç dü şün dü rü cü me saj-
lar gön der dim. Üç beş gün son ra gö rüş mek is te di. Ki tap ta ki 
ad res te ol du ğu mu me saj la dım. Ken di si nin Ak sa ray’da özel 
bir şir ket te ça lış tı ğı nı ve gel me si nin de zor ola ca ğı nı me saj la dı. 
Ak sa ray za ten yo lu mun üs tün dey di.

Ran de vu laş tık ve öğ len ye me ğin de şey tan se ti ni ko nuş-
tuk. İş ye ri sa hip le ri mu ha fa za kar bir gö rün tü ser gi le di ler ve iyi 
kar şı la dı lar.



Ko nu is ter is te mez Fe ri de Ha nım’ın ba şör tü me se le si ne 
gel di.

İş ye ri sa hi bi İb ra him Bey:

-  ‘Fe ri de Ha nım ka pan sın; par de sü, etek, ayak ka bı, çan-
ta ve ba şör tü sü biz den’ de di. Fe ri de Ha nım te bes süm ede rek 
ba şı nı öne eğ di.

Yıl lar dır  ka pan ma yı dü şün me yen Fe ri de Ha nım’ın ka-
pan ma sı na ve si le olur muy du bu tek lif? Fe ri de Ha nım  mad di 
prob lem den do la yı ka pan ma yan bir in san de ğil di. İlk ön ce, 
Fe ri de Ha nım’ın ai le ya pı sı nı öğ ren mem ge re ki yor du. Ai le sin-
de kim ler ka pa lı, kim ler açık, ka pan ma sı için ne tür tav si ye ler-
de bu lun muş lar vs.

Ge rek li açık la ma la rı yap tık tan son ra:

- ‘Ka pa nır sam ai lem ne der?’ di ye dü şün dü ğü nüz ol du 
mu? 

Fe ri de Ha nım: -‘Ka pan ma ya ka rar ve rir sem kim se yi din-
le mem Fey zul lah Bey!’

O za man ay nı so ru yu si ze de so ra yım:

- ‘Fe ri de Ha nım ni çin ka pan mak is te mez?’

So ru mu te bes süm le kar şı la yan Fe ri de Ha nım bi raz cid di-
le şe rek;

- ‘Ben na ma zı mı kı lan, Kur’anı mı oku yan ve ba zen Eyüp 
Sul tan Ca mi si ne gi den bir in sa nım. Ba şı açık ol du ğu ma bak-
ma yın! de di.

Ba şı açık olan in san la rın ge ne lin de ay nı psi ko lo ji var. 
Zan ne di yor lar ki ken di le ri ni, ‘Gü nah kar, Al lah’ın rah me tin-
den ko vul muş, Al lah’a inan ma yan, iba det le rin hiç bi ri ni yap-
ma yan, Al lah’tan kork ma yan, oru cu nu tut ma yan, na mu su nu 
ko ru ma yan’ ola rak gö rü yo ruz / gö rü yo rum.
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Bu dü şün ce le ri mi Fe ri de Ha nım’a da an la ta rak;

- İki miz de ay nı Al lah’a ina nı yo ruz.

- İki miz de ay nı Al lah’ı sev me ye ve de dik le ri ni yap ma ya 
ça lı şı yo ruz.

- İki miz de he sap gü nü ne ve Al lah’ın sev dik le ri ni cen ne te 
ala ca ğı na ina nı yo ruz.

- İki mi zin de kıb le si bir.

- İki mi zin de elin de ki Kur’an ay nı.

- Oku du ğu muz Ya sin-i şe rif’te ki ayet ler ay nı.

- İf tar ve sa hur sa at le ri miz ay nı.

Dik kat eder se niz or tak özel lik le ri miz ga yet faz la. Ya ni ra-
hat olun Fe ri de Ha nım, si zi din düş ma nı ola rak gör mü yo rum. 
Ya da Al lah’ın sev me di ği bir in san ola rak da gör mü yo rum. 
Lüt fen be ni böy le ta nı yın.

Fe ri de Ha nım’ın ön yar gı sı nı kır mak için 1998 yı lın da Si-
vas lı bir kom şu mu zun ba na il ginç so ru su nu ve ona kar şı tav-
rı mı an lat tım:

Dük ka nım da, ‘Te fek kü rün Gü cü’ isim li ki ta bı mı ya zı yor-
dum. Ate ist olan kom şu muz gel di ve ba na;

- ‘Fey zul lah abi, bir şey sor mak is ti yo rum. Ama kız ma!’

- ‘Kız ma ma ya ça lı şı rım, in şa al lah’ de dim.

- ‘Al lah yan lış yap mış abi!’ de di.

İçim den ‘Ha şa, Al lah na sıl yan lış ya par! Yan lış ya pan bir 
var lık ilah ol maz ki... Ola maz da za ten... Kız gın lı ğı mı yüz ve 
ses to nu ifa de siy le bel li et me me ye ça lı şa rak;

- ‘Na sıl yan lış yap mış? İnan me rak et tim! Var sa biz de bi-
le lim! de dim. Baş la dı an lat ma ya;
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- ‘Abi, Adem ile Hav va  ev len miş ler, ço cuk la rı ol muş, bir 
da ha ço cuk la rı ol muş ve kar deş ler ev len miş ler ve ne sil ler ço-
ğal mış.

- ‘İki kar deş na sıl ev le nir ler abi?’ de di.

Ön der kar de şe ve ri le cek üç ce vap var dı.

1- Al lah, ke sin lik le yan lış yap maz. Yan lış yap say dı, sen-
den da ha ate ist ler bu nu is pat eder di. Ne fi ra vun lar, ebu ce hil-
ler gel di geç ti ve kim se Al lah’ın bir yan lı şı nı gö re me di. Al lah’ın 
ya ra tı şın da ya da isim ve sı fat la rın da en ufak bir prob lem ol-
say dı, mut la ka or ta ya çı kar dı.

2- Bil mi yo rum.12

3- Al lah’ın yan lış yap ma ya ca ğı nı is pat et mek ola cak tı. 
Ce va bı nı çok son ra la rı öğ ren di ğim bu so ru yu ce vap la mak 
için 3. mad de yi se çe rek Ön der’e şu so ru yu yö nelt tim. Ta bii, 
so rar ken de sı kış tı rıp mat et mek için de ğil, öğ ren me si için yu-
mu şak bir ses to nuy la;

- ‘Hav la yan bir ke di gör dün mü Ön der cim?’ de dim.

Ön der: -‘Ha yır!’

- ‘Mi yav la yan bir as lan gör dün mü bel ge sel ler de fa lan?’

Ön der: -‘Yoo, ha yır!’

- ‘Ce viz kır dı ğın da için de erik çık tı mı?’

Te bes süm eden Ön der:

- ‘Yoo, ha yır!’ de di. 

Ben de vam la;

12 Sanıldığı gibi kardeşler evlenmemişler. Adem (a.s) ile Havva anamı -
dan nesillerin nasıl türediği ne Kur'an da, ne de sahih hadis kitap-
larında yazar. Cevabı şu: Allah bize bildirmedi. Madem bildirmedi, 
şartları zorlamanın hiç bir anlamı yok. Bize gerekli olmayan bir bilgi... 
Önemli olsaydı Allah bildirirdi.
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- ‘Yer den gö ğe doğ ru yağ mu run yağ dı ğı na şa hit ol dun mu 
Ön der?’ de dim.

Ön der: -‘Ha yır, şa hit ol ma dım!’

Yıl lar dır kar puz yi yor sun, de ğil mi? de dim.

Ön der: -‘Evet, mev si mi ge lin ce yi yo rum!’

- ‘Kar puz kes ti ğin de için de ke di yav ru su çık tı mı Ön der?

Ön der: -‘Kar puz dan ke di çı kar mı Fey zul lah abi?’ de di.

Hiç dü şün dün mü Ön der cim, yıl lar dır, ken di ni bil din bi-
le li bah set ti ği miz mi sal ler de ha ta yap ma yan Al lah, ne sil le rin 
ço ğal ma sın da ha ta ya par mı?

O an iman et me si ni bek le di ğim Ön der;

- ‘Sa na te şek kür ede rim Fey zul lah abi!’ de di.

İman ede ce ği ni san mış tım oy sa ki. Be ni şok eden cüm le-
nin gel me si faz la sür me di.

Ön der: -‘Bu so ru yu bir kaç ki şi ye sor dum, döv me dik le ri 
kal dı. Be ni an la yış la kar şı la dı ğın için sa ğol Fey zul lah abi’ de di 
ve dük ka nı na git ti.

An la dım ki hi da yet Al lah’tan... Ama hoş nut ay rıl ma sı na 
se vin dim.

Fe ri de Ha nım’a; ‘Na sıl bul du nuz tav rı mı?’ di ye sor dum.

- ‘Ben ol sam kı zar dım!’ de di.

Sö zü faz la uzat ma dan;

- ‘Eve et! Fe ri de Ha nım ni çin ka pan mak is te mez?’

Ye re ba ka rak te bes süm eden Fe ri de Ha nım:

- ‘Al lah ile aram çok iyi Fey zul lah Bey. İş is te dim, ver di. 
Ba zı özel is tek le rim var dı, dua et tim, du ama ica bet et ti.
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Ben de na ma zı mı ka çır ma ma ya ça lı şı yo rum. Her ge ce 
Kur’anı mı oku rum. Na mu su mu ko ru ma ya ça lı şı yo rum. Ya ni 
an la ya ca ğı nız Al lah ile aram ga yet iyi ve be ni ba şı açık ola rak 
da sev di ği ne ina nı yo rum.’ de di.

Al lah’ın ken di si ni ba şı açık ve mak yaj lı ola rak da sev di-
ğin den en ufak bir şüp he si bi le ol ma dı ğı na ina nan Fe ri de Ha-
nım’a;

- ‘Ya ya nı lı yor sam?’ di ye en ufak bir te red dü tü nüz ol du 
mu Fe ri de Ha nım, di ye sor dum.

Fe ri de Ha nım: -‘Ha yır, hiç bir te red dü tüm ol ma dı. Ol say-
dı, ka pa nır dım za ten.

Fe ri de Ha nım, ha lin den ol duk ça mem nun ol du ğu nu söy-
le yin ce, Al lah’ın şu sö zü ak lı ma gel di:

“KimRahmanızikretmektengafilolursa,yanındanayrıl
mayanbirşeytanıonamusallatederiz.şüphesizbuşeytanlar
onlarıdoğruyoldanalıkoyarlardaonlar,kendilerinindoğru
yoldaolduklarınısanırlar.” (Zuh ruf, 36-37)

Fe ri de Ha nım’a ilk etap ta;

- ‘Ma dem Al lah ba şı açık la rın o ha lin den mem nun, ne den 
ba yan la rın baş la rı nı ört me si ni is te sin ki?’ di ye mez dim.

- ‘Na maz kı lar ken ba şı nı zı ör tü yor mu su nuz?’

Fe ri de Ha nım: -‘Ta bii ki...’

- Kur’an okur ken?

Fe ri de Ha nım: -‘Mut la ka ör te rim!’

-Bu la şık yı kar ken?

Ko nu yu ne re ye ge ti re ce ği mi me rak eden Fe ri de Ha nım:

- ‘Ba şı mı aça rım ta bii’.

şok bir so ru sor dum;
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-‘Ba şı açık bir şe kil de na maz kıl ma yı de ne di ği niz ol du 
mu?’

Fe ri de Ha nım: -‘De ne me dim. Ak lı ma bi le gel mez di, ba şı 
açık bir şe kil de na maz kıl mak.’

- ‘Ba şı açık bir şe kil de na maz kı lan ve Kur’an oku yan la ra 
Al lah kı zar mı siz ce?’

Fe ri de Ha nım: -‘Bi le mem!’ de di.

şöy le bir ben zet me ye ne der si niz?

Siz, 1500 ki şi lik bir oku lun mü dü rü sü nüz. Ben de bu lun-
du ğu nuz oku la ka yıt lı sı ra dan bir öğ ren ci yim. İlk ya rı kar ne-
le rin da ğı tı la ca ğı bir gün de okul önün de 1500 öğ ren ci ye bir 
ko nuş ma yap tık tan son ra biz le re ödev ve ri yor su nuz, di yor su-
nuz ki;

1- Her kes ta ti li ni na sıl ge çir di ği ni A4 ka ğı da ya zıp dos ya-
la ya cak.

2- Yi ne her kes en az bir ki tap oku ya cak ve öze ti ni A4’ ka-
ğı da ya zıp dos ya la ya cak.

3- Yi ne her kes 50 so ru luk test so ru la rı nı ce vap la ya cak. 
(Yar dım cı ders ki ta bı kul lan mak ser best).

Ve sı nıf öğ ret me ni ni zin de kar ne ler le bir lik te 3 mad de den 
olu şan ve al tın da si zin adı nız ve im za nı zı ta şı yan ödev ka ğı dı nı 
biz le re ver di ği ni var sa ya lım.

1500 öğ ren ci nin elin de si zin 3 ödev so ru nuz var. Ve sü re 
de 15 gün. Bu on beş gün lük za man zar fın da ver miş ol du ğu-
nuz 3 ödev den iki si ni ya pıp bi ri ni yap ma yıp ve

- ‘Ne den 3. öde vi yap ma dın ya da yap mak is te mi yor sun?’ 
so ru su na;

- ‘Bay ram lar da ve özel gün ler de okul mü dü rü müz Fe ri de 
Ha nım’a teb rik me saj la rı atı yor dum. So kak ta kar şı laş tı ğı mız-
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da hal ha tı rı mı zı so ru yor duk. Okul day ken sı nıf lar ara sı ya rış-
ma da de re ce ye gir dim, ya ni mü dür ha nı mın be ni sev di ği ne 
ina nı yo rum ve öde vi mi yap ma sam bi le ba na kı za ca ğı nı zan-
net mi yo rum’ de sem... Ak la ne ge lir?

İs ter se niz ben söy le ye yim:

- Fey zul lah, okul da ki ba şa rı sı na sı ğı na rak tem bel dav ran-
dı.

- Fey zul lah, okul mü dü rü nün il gi si ni su iis ti mal edi yor. 
‘Pe ki siz ce?’ di ye sor dum Fe ri de Ha nım’a...

Fe ri de Ha nım:  -‘Ama...’

- ‘Ama!.. Ne?’ de dik ten son ra;

Di ye lim ki, ödev le ri tes lim et ti ği miz de ödev le ri ni yap ma-
yan la ra ya da ek sik ya pan la ra kız dı ğı nı zı var sa ya lım. Öde vi ni 
ek sik ya pan Fey zul lah’a kız maz sa nız, bir mü dür ola rak ne de-
re ce adil dav ran mış olur du nuz?

Ken din den emin li ği ni boz ma yan Fe ri de Ha nım:

- ‘Al lah-in san’ iliş ki si ni ‘mü dür-öğ ren ci’ iliş ki si ne ben set-
mek siz ce ne de re ce doğ ru?’ de di.

Fe ri de Ha nım’a mü dür-öğ ren ci mi sa li ni ver me den ön ce 
de sey dim ki;

- ‘Fe ri de Ha nım! Bel ki de far kın da de ğil sin ama, sen Al-
lah’ın sa na olan il gi si ni13 su iis ti mal edi yor sun ve kıl dı ğın na-
maz ve oku du ğun Kur’an’la da iba de ti ne sı ğı na rak ken di ni 
kan dı rı yor sun. Na maz kıl mak ay rı şey, Kur’an oku mak ay rı 
şey, ba şı ör tüp Al lah’ın de di ği şe kil de gi yin mek ay rı şey...

Hac ca gi dip de na maz kıl ma yan ya da oruç tu tan ve cu-
ma ya gi dip de to to-lo to ku ma rı oy na yan bir çok in san var. 
şim di bun lar di ye bi lir ler mi:

13 Duaların kabulünü geciktirmemesini...
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- ‘Na maz kıl mı yo rum ama hac ca git tim. Ha liy le Al lah be ni 
se ver. Ku mar oy na dı ğı ma bak ma yın, ben oruç da tu tu yo rum, 
cu ma ya da gi di yo rum, ha liy le Al lah be ni se ver!’

Fe ri de Ha nım ne re den bi le cek ti ki, şey tan ba zen Fe ri de 
Ha nım’ın geç miş te ki ha yır iş le ri ni ya da iba det le ri ni ısı tıp ısı tıp 
su na rak;

- ‘Sen Al lah’ın en sev di ği kul lar dan sın. Ona ina nı yor, na-
maz kı lı yor, Kur’an oku yor, fa kir le re yar dım edi yor ve üç ay la-
rı tu tu yor sun. Hem de bu çağ da!’

Al lah’tan uzak la şan o ka dar in sa nın ara sın dan çı kıp da 
na maz kı lı yor sun. Her hal de Al lah ba şı nı aça na kız maz!’ der...

Tek rar Fe ri de Ha nım’a dö ne rek:

- ‘Kur’an oku du ğu nu zu söy le di niz. Her ak şam okur mu-
su nuz?’

Fe ri de Ha nım: -‘Her yat maz dan ön ce mut la ka oku rum. 
Oku ma dı ğım gün ler içi me müt hiş bir sı kın tı do ğu yor.

- ‘Ha tim yap tı nız mı?’

Fe ri de Ha nım: -‘Yap tım!’

- ‘Kaç ha tim?’

Fe ri de Ha nım: -‘Boş ver ya!.. Son ra nef sim ka ba rır...’

- Oku du ğu nuz Kur’an’ın Türk çe si ni de oku du nuz mu? 

Fe ri de Ha nım: - ‘Ha yır, oku ma dım!’

Bel ki de bir kaç kez oku du ğu nuz Kur’an’dan bir kaç aye tin 
Türk çe si ni sa na oku ya yım:

Şey ta nın Al lah ile Olan Di ya lo ğu ve Al lah’ın         
Şey ta nın Du ası nı Ka bul Et me si

‘İb lis: Ba na (in san la rın) tek rar di ril ti le ce ği gü ne ka dar 
müh let ver, de di.’
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‘Al lah: Hay di, sen müh let ve ri len ler den sin, bu yur du’ (Araf, 
14-15).

Fe ri de Ha nım dik kat eder se niz, şey tan bir ta lep te bu lu nu-
yor, Al lah da şey ta nın ta le bi ne ica bet edi yor.

Se nin man tı ğın dan ha re ket eder sek, Al lah şey ta nı se vi-
yor!..

Ba kın, si ze şey ta nın Al lah inan cı nı an la ta yım:

Şey ta nın Al lah İnan cı

1- Şey tan Al lah’ın var lı ğı na ina nı yor

“Al lah bu yur du: Ben sa na em ret miş ken, se ni sec de et mek-
ten alı ko yan ne dir? (İb lis): Ben on dan da ha üs tü nüm. Çün kü 
be ni ateş ten ya rat tın. Onu ça mur dan ya rat tın de di.” (Araf, 
12).

2- Şey tan Ahi ret Gü nü ne ina nı yor

“İb lis: Ba na (in san la rın) tek rar di ril ti le ce ği gü ne ka dar 
müh let ver, de di.” (Araf, 14).

3- Şey tan Al lah’ın du ala ra ica bet et ti ği ni de           
bi li yor

“İb lis: Ba na (in san la rın) tek rar di ril ti le ce ği gü ne ka dar 
müh let ver de di.” (Araf, 14).

4- Şey tan Al lah’ın va ad le ri nin hak ol du ğu na         
ina nır

“(He sap gö rü lüp) iş bi ti ri lin ce, şey tan di ye cek ki; ‘şüp he-
siz Al lah si ze ger çek ola nı va ad et ti.’ ben de si ze va ad 
et tim ama si ze ya lan cı  çık tım. Za ten be nim si ze kar şı bir gü-
cüm yok tu. Ben sa de ce si zi in ka ra ça ğır dım, siz de be nim da-
ve ti me he men koş tu nuz. O hal de be ni yer me yin, ken di ni zi 
ye rin. Ne ben si zi kur ta ra bi li rim, ne de siz be ni kur ta ra bi lir si-
niz!...” (İb ra him, 22).
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5- Şey tan Al lah’ın ce za sı nın çe tin ol du ğu na              
ina nır

“Ha ni şey tan on la ra yap tık la rı nı gü zel gös ter di de: Bu gün 
in san lar dan si ze ga lip ge le cek kim se yok tur, şüp he siz ben de 
si zin yar dım cı nı zım, de di. Fa kat iki or du bir bi ri ni gö rün ce ar dı-
na dön dü ve: Ben siz den uza ğım, ben si zin gö re me dik le ri ni zi 
(me lek ler) gö rü yo rum, ben Al lah’tan kor ku yo rum; Al lah’ın 
aza bı şid det li dir, de di.” (En fal, 48).

Ayet le ri okur ken, Fe ri de Ha nım ken di si nin Al lah inan cıy-
la şey ta nın Al lah inan cı nın kı ya sı nı ya pı yor du. 

- Ta bii ki, ‘Se nin Al lah inan cın la şey ta nın Al lah inan cı ne 
de ben zer miş!’ de me dim. Den mez di de za ten.

Fe ri de Ha nım’a son söz ola rak şun la rı söy le dim:
- Al lah, na maz kı lan Fe ri de Ha nım’ı se ver!
- Al lah, Kur’an oku yan Fe ri de Ha nım’ı se ver!
- Al lah, oruç tu tan Fe ri de Ha nım’ı se ver!
- Al lah, na mu su nu ko ru yan Fe ri de Ha nım’ı se ver!
- Al lah, çev re si ne za rar ver me yen Fe ri de Ha nım’ı se ver!
Ama Al lah, ba şı nı ört me yen Fe ri de Ha nım’ı se ver mi, sev-

mez mi ya da ne ka dar se ver, onu bil mi yo rum. Ve si ze de ba-
şör tü me se le si ni tek rar ma sa ya ya tır ma nı zı tav si ye edi yo rum! 
de dim ve kar şı lık lı te şek kür ler den son ra ora cık tan ay rıl dım.

Tak ri ben bir haf ta son ra ba şör tü sü nü an la tan bir kaç ki tap 
he di ye et tim. Fa kat Fe ri de Ha nım’dan hâ lâ bir ses gel me di.

Ka pan ma yı ter cih et sey di mut la ka me saj atar dı.14


14 Feride Hanım, kandil ve bayram günleri mesaj atmayı eksik etmeyen 

bir okuyucu...
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Ka pa lı yım Ama Ai lem Okul İçin                                 
Ba şı mı Aç ma mı İs ti yor



Yıl x-11-2002... Ar ka da şı mın dük ka nın da yım. Cep te le fo-
nu mun tit re şi mi15 mu hab be ti mi zi bö lü yor. Ge len me saj Ada-
na’dan...

‘Ho cam, bir ba ya nın okul için ba şı nı aç ma sı nı na sıl de ğer-
len di ri yor su nuz? Ada na’dan oku yu cu nuz Tu ba.’

Bu ve ben ze ri so ru la ra çö züm üre til me si için ‘mu ha ta bı-
mı zı ve ai le si nin mad di du ru mu, kül tü rü, inanç du ru mu, ha-
ya ta ba kı şı, çev re ya pı sı vs.’nin bi lin me si la zım.

Bu, şu na ben zer;

Has ta dok to ru te le fon la ara ya rak;

- Dok tor Bey sü rek li ök sü rü yo rum. Ha ngi ila cı tav si ye 
eder sin?

Dok tor ök sü rü ğün se be bi ni bil me den han gi ila cı ver sin 
ki? Si ga ra dan mı ök sü rü yor, üşüt tü ğün den mi ök sü rü yor, ya 
da baş ka bir se bep ten mi?.. Her ök sü re ne ay nı ilaç ve ril mez 
ta bii.

15 Telefonuma sık sık mesaj geldiği için titreşime alırım.



Ai le ya pı sı ve ger çek ten oku ma yı is te yip is te me di ği ni me-
saj la sor dum. Be ni çok üzen bir me saj gel di:

- ‘An nem ka pa lı, na maz kı lı yor. Ba bam da na maz kı lı yor. 
Mad di prob le mi miz yok. İki si de iki se ne ön ce hac ca git ti ler’.

- ‘Pe ki si ze ne di yor lar?’

Tu ba Ha nım: -‘Okul dı şın da, ev de ve dı şa rı çık tı ğın da ka-
pa na bi lir sin. Se nin ba şör tü ne kız mı yo ruz ki!.. Okul bi te ne ka-
dar ida re et. Son ra ölün ce ye ka dar ba şör tü nü çı kar ma!’

- ‘On lar da ve ba li oku lun, de di ler mi?’

Tu ba Ha nım: -‘Ma ale sef evet!’ de di.

- ‘Pe ki ne yap ma yı  dü şü nü yor su nuz?’

Tu ba Ha nım: -‘Li se iki de ka pan dım ve bir da ha da aç ma-
yı dü şün mü yo rum. Ama ai le mi na sıl ik na ede ce ği mi bil mi yo-
rum?’

Ba cı mı zın  di ren ci ni ölç mek için:

- ‘Ai le ni zi ik na ede me di ği ni zi var sa ya lım! Ne ya par dı nız?’

Tu ba Ha nım: -‘Dü şün mek bi le is te mi yo rum!’

Aman Al lah’ım! Al lah’ın rı za sı nı ka za nıp Cen net’e git mek 
is te yen bir li se iki ta le be siy le, Al lah için na maz kı lıp Ka be’yi 
ta vaf eden ve Al lah’ın evi ni zi ya ret eden bir an ne-ba ba nın 
ba şör tü sü kav ga sı...

Kız la rı Al lah’ın rı za sın dan ya na, ken di le ri şey ta nın rı za sın-
dan ya na... Al lah’ın em ri ne rağ men;

‘Kı zım ye ri gel di ğin de ba şı nı aça cak sın!’

‘Ye ri gel di ğin de’yi kim be lir le ye cek?

Ki me gö re ‘ye ri gel di ğin de?’

Bu yer, Kur’an’ın ne re sin de ge çi yor? Pey gam ber Efen di-
miz dö ne min de ben ze ri ‘yer’ ya da ‘yer ler’ var mıy dı?
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Ger çi Kur’an’da ge çi yor. Bir an lık unut muş, Kur’an’da 
geç me di ği ni zan net miş tim.

Bir ba ya nın ye ri gel di ğin de ba şı nı aça ca ğı yer ler

“Mü’min ka dın la ra da söy le, göz le ri ni (ha ra ma bak mak-
tan) ko ru sun lar. Na mus ve if fet le ri ni esir ge sin ler. Gö rü nen 
kı sım la rı müs tes na ol mak üze re, zi net le ri ni teş hir et me sin ler. 
Ba şör tü le ri ni ya ka la rı nın üze ri ne (ka dar) ör tün sün ler. 

1- Ko ca la rı

2- Ko ca la rı nın ba ba la rı

3- Ken di oğul la rı

4- Ko ca la rı nın oğul la rı

5- Er kek kar deş le ri

6- Er kek kar deş le ri nin oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı

7- Ken di ka dın la rı (mü’min ka dın lar)

8- El le ri nin al tın da bu lu nan lar

9- Er kek ler den ai le nin ka dı nı na şeh vet duy ma yan hiz-
met çi vb. tâ bi kim se ler

10- He nüz ka dın la rın giz li ka dın lık hu su si yet le ri nin far kın-
da ol ma yan ço cuk lar dan baş ka sı na zi net le ri ni gös ter me sin ler.” 
(Nur, 31)

Dip lo ma ve mes lek uğ ru na kı zı nın ba şı nın açıl ma sı nı is te-
yen bir ba ba bu aye te ek le me ler de bu lu na rak:

11- Sı nıf öğ ret me ni nin ya nın da ba şı nı aça bi lir.

12- Sı nıf ar ka daş la rı nın ya nın da ba şı nı aça bi lir.

13- Di ğer sı nıf ar ka daş la rı nın ya nın da ba şı nı aça bi lir.

14- Ha de me nin ya nın da ba şı nı aça bi lir.
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15- Okul ka pı sın da ki si mit çi le rin ya nın da ba şı nı aça bi lir.

16- Okul mü dü rü nün ya nın da ba şı nı aça bi lir.

17- Oku la ge len zi ya ret çi le ri nin ya nın da ba şı nı aça bi lir.

di yor!

Ah an ne ler! Ah ba ba lar! Siz zan ne di yor mu su nuz ki her 
er kek öğ ren ci16 kı zı nız ka dar ma sum?

Tüm bun la ra rağ men dip lo ma alan kı zı nı zın ev de otur ma-
sı nı bek le mez si niz her hal de! Ya ni mut la ka ça lış ma lı, o ka dar 
emek sar fet ti niz! Dip lo ma yı bo şu na mı al dı?

Ve ka pı ka pı do la şıp kı zı nı za iş ara ya cak sı nız! İş bul du ğu-
nuz an ek sik bı rak tı ğı nız mad de le re ye ni le ri ni ek le ye cek si niz:

18- Kı zım, pat ro nu nun ya nın da ba şı nı aça bi lir.

19- İş ar ka da şı nın (er kek) ya nın da ba şı nı aça bi lir.

20- Çay cı nın ya nın da ba şı nı aça bi lir.

21- Mü dür ve (var sa yar dım cı la rı nın) ya nın da ba şı nı aça-
bi lir.

22- Ge len müş te ri le rin ya nın da ba şı nı aça bi lir.

23- Ev rak im za lat mak is te yen va tan da şın ya nın da ba şı nı 
aça bi lir.

24- Pos ta cı nın, kar go cu nun ya nın da ba şı nı aça bi lir.

Kı zı nız oku ya cak, dip lo ma ala cak, iş bu la cak ve siz ler yaş-
la nın ca kı zı nı zın eli ne ba ka cak sı nız, öy le mi?

16 Her erkek öğrenciyi kızların peşinden koşup onlara sarkıntılık ede -
ler olarak görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama güzel bir bayanın, 
kimsenin namusunda gözüm yok diyen bir erkeğin dikkatini çekme-
mesine garanti veremem :))
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Bu gü ne ka dar han gi an ne-ba ba nın, kız la rı nı, onun ala ca-
ğı ma aşa gü ve ne rek okut tu ğu nu işit ti niz?

Kı zı nı zın oku ma sı na kar şı de ği lim! Kı zı nı zın oku ma sı na 
kar şı de ği lim! Kı zı nı zın oku ma sı na kar şı de ği lim!

şart lar mü sa it olun ca okut maz sa nız prob lem!

İçim den ge çen le ri Tu ba Ha nım ba ba sı na an lat mak is ter-
dim; ama ne müm kün?

Ah! Tu ba Ha nım’ın ve ben ze ri du rum da olan ba cı la rın 
ba ba la rı! Siz sa de ce ma dal yo nun bir yü zü nü gö rü yor su nuz. 
En ca zi be li17 yö nü nü gö rü yor su nuz! İs ter se niz bi raz da ma dal-
yo nun di ğer yü zü ne ba ka lım:

Kı zı nı ah la ken ve di nen çok iyi ye tiş tir miş bir ba ba, kı zı nın 
oku ma sın dan ya na... Ba şör tü lüy ken ken di si ne ta ciz edil me-
miş, ar ka daş lık tek li fin de bu lu nul ma mış ve er kek ler ta ra fın-
dan bir şe kil de ra hat sız edil me miş ve saç te li ni da hi yu ka rı da 
sı ra la dı ğı mız ilk on mad de de ki ler18 dı şın da kim se nin gör me si-
ne ra zı ol ma yan bir ba ba; li se ça ğın da ki, ka nı ha re ket li, cin sel 
iç gü dü le ri zir ve ye çık mış er kek le re ve so kak ser se ri le ri ne ses-
le ne rek;

Kı zı mın ba şı nı açı yo rum. Ar tık göz le ri niz le gü zel li ği ne ba-
ka bi lir si niz19...

Sa de ce sa bah la rı bir sa at ve ak şam la rı 2-3 sa at, top lam 
4-5 sa at gör dü ğüm kı zım tüm gün si ze ema net!

Am ca mız tüm bun la ra rağ men kı zın dan emin. Çün kü hiç-
bir yan lı şı nı duy ma dı. Ve kı zı nı bir şe kil de oku la kay de di yor. 
Bu gü ne ka dar er kek ler le ko nuş mak tan ha ya eden kı zı mız, if-
fe ti ni ko ru mak ta ka rar lı. Gel za man, git za man kı zı mı zın gü zel-
li ği ken di sı nı fın da ki bir öğ ren ci nin dik ka tin den kaç mı yor.

17 Diplomalı, kültürlü, üniversiteli ve hazır bir iş...
18 53. sayfada geçen Nur, 31. ayeti
19 Vallahi utanarak yazıyorum!
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Ve am ca mı zın  kı zı na, bir er kek ten ar ka daş lık tek li fi ge li-
yor. Okul dı şın da ele le tu tu şup si ne ma ya gi de cek ler, ge ze cek-
ler ve kı zı nı eve ka dar bı ra ka cak. Böy le bir tek lif!

İf fe ti ni ko ru yan ba cı mız, tek li fi sert bir şe kil de red de di yor. 
Baş ka bir tek lif kar şı sı nı fın ya kı şık lı ta le be sin den... Ba cı mı zın 
kal bi kı pır kı pır ama di ni bil gi le ri ve ai le den ge len ah la kı en gel 
olu yor. Ve onu da red de di yor. Ama zor la nı yor.

Bu ara da er kek öğ ren ci le rin bir kıs mı am ca mı zın kı zı na 
ba ka rak göz zevk le ri ni gi de ri yor. Am ca mız ora da ol sa, hak-
kın dan ge le cek o genç le rin; ama ne yap sın? Ken di el le riy le 
ara la rı na bı rak tı bir de fa!

Za val lı ba cı mı zın bas tı rıl mış duy gu la rı da zor la ma ya baş lı-
yor ve uzun bir za man ha kim ol du ğu duy gu la rı na ye nik dü şü-
yor. Ya ge len tek lif le ri de ğer len dir me yi dü şü nü yor ya da fi zi ği-
ni be ğen di ği bir er ke ğe bir şe kil de aşık ol du ğu nu bil dir me yi...

Am ca mı zın if fet li kı zı uzun za man son ra ba ba sı na ve ai le-
si ne çak tır ma dan ilk ta vi zi ni ve ri yor. 10 mad de de ki ler dı şın da 
bir er ke ğe ilk mek tu bu nu gön de ri yor. Ya ni aş kı nı mek tup la 
di le ge ti ri yor.20 Ar tık, if fe ti ne gü ve nen am ca mı zın kı zı bir de-
li kan lı ya aşık. Am ca mı zın göz nu ruy la bü yüt tü ğü bi ri cik kı zı, 
kim bi lir sı nıf ta kaç öğ ren ci nin ha yal le ri ni süs lü yor!.. Ba ru tu 
is te di ğin ka dar ıs la ta rak ate şin or ta sı at! Ateş te kal dık ça ku ru-
ya cak, ku ru duk ça da ya na cak!

Yu suf (as)’a bir ba yan dan tek lif ge li yor sa, se nin de kı zı na 
bir er kek ten tek lif ge lir am ca! Sa kın ola, kı zım genç tir... Se ver 
de... Son ra unu tur gi der de me! Film bu ra da ko par am ca! Bu 
se nin in ti ha rın olur!..

20 Her bayan, gelen teklifleri kabul eder demiyorum. Ama inanın çe -
remde de işittim ve gözlerimle de gördüm, maalesef %90 dediğim 
gibi duygularına hakim olamıyorlar.
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Bi raz da ha iyim ser olup, am ca mı zı üz me ye lim! Di ye lim ki, 
am ca mı zın kı zı ge len tüm tek lif le ri red det ti. Bas tı rıl mış duy gu-
la rı nın gün yü zü ne çık ma sı na izin ver me di.

Baş ka er kek le rin göz zev ki de ken di elin de de ğil ve so-
rum lu da de ğil di ye lim (ki, so rum lu)...

Am ca mı zın kı zı li se dip lo ma sı al dı ve üni ver si te ye ha zır la-
nı yor. Ar tık genç bir kız ol du. 

Bu ara da çev re den is te me ye ge len ler ol du ğun da;

- ‘Kı zı mı zın oku ma sı nı is ti yo ruz’ de yip, ge len tüm tek lif le ri 
red de de cek ler. Am ca mız mad di şart la rı zor la yıp der sa ne+özel 
ho ca mas raf la rı der ken kı zı üni ver si te yi ka za nı yor.

Dü ne ka dar yal nız ba şı na evin den ay rı lıp ta nı ma dı ğı bir 
ile git me yen am ca mı zın kı zı 2-4 yıl lı ğı na evin den uzak ta ki 
kurt lar sof ra sı na ko nuk ola cak. Bu kez üni ver si te li genç ler göz 
zev ki ni ta da cak lar.

Kı zı mız da ar tık ne ba bam gö rür, ne abim gö rür, ne de ta-
nış la rım di ye cek... Li se dey ken ‘Ba bam gör mez se Al lah gö rür’ 
di ye dü şü nen am ca mı zın kı zı, ta viz ler zin ci ri ne bir hal ka da ha 
ek le miş ola cak!

Fil mi mi zi şim di lik dur du ra lım ve ba zı ger çek le re de ği ne-
lim.

1- Bu gün, bir çok üni ver si te le rin tu va let le rin de, dü şük ya-
pıl mış ce nin le re ve pre zer va tif le re rast la nı lı yor.

2- Fuh şun il ko kul la ra ka dar gel di ği ni tv ve ga ze te ler ya-
zı yor.

3- Üni ver si te de oku ya bil mek için mad di prob lem ler ya-
şa yan ba yan la rın bir kıs mı pa ra kar şı lı ğı er kek ler le ya tıp kal-
kı yor lar.

4- Yi ne işit miş si niz dir, üni ver si te li genç er kek ler apart man 
da ire si ki ra lı yor lar ve ge ce le yin ba yan ar ka daş la rıy la sa bah lı-
yor lar. Her hal de o sa at te ki tap oku maz lar bun lar!
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Kal dı ğı mız yer den de vam edi yo ruz;
Sı nı fı nı ba şa rıy la bi ti ren am ca mı zın kı zı, ba şı nı aç-ka pa, 

aç-ka pa der ken okul –ev ya da okul-yurt ara sı da aç ma ya 
baş lar. Bu kez am ca mı zın kı zı şöy le dü şü nür:

‘Okul için de gen ce cik er kek ler ara sın da ba şı mı açı yo rum. 
Okul dı şın da ne den ka pa nı yo rum ki? Ben ki mi kan dı rı yo-
rum?

Ba cı mız bi raz da ha de rin leş se, bi raz da ha şart la rı zor la sa 
çö ze cek ama, o da nef si ne ye nik dü şe rek;

-‘He le şu okul bir bit sin’ di yor. Ve or ta okul day ken if fe ti ni 
mu ha fa za eden ve ba şı nı ilk 10’da ki ler dı şın da gös ter me yen 
ve ba ba sın dan, çev re sin den;

- ‘Okul içi aç san da bir şey ol maz. İlim farz dır. Ba şör tü sü 
te fer ru at. Fet va yı alan ba cı mız ba ba evi ne 3-5 ki lo met re ye ka-
dar açık ge lir ve çan ta sın dan az kul la nıl mış ba şör tü sü nü ta ka-
rak ba ba evi ne ge lir.

Kız la rı nın sı nı fı ba şa rıy la geç me si ba ba yı mut lu et miş tir 
kuş ku suz... Bu ara da is te me ye ge len le ri, oku lu ba ha ne ede rek 
yi ne red det miş ler dir.

2. sı nıf, 3. sı nıf der ken son sı nı fa ka dar ge lir kı zı mız. Kı zı-
mı zın ya şı ol muş tur yir mi iki...

On ca yıl ba şı nı açıp ka pa yan ba cı mız ol duk ça mo dern21 
ka pan mış tır!

Kı zı nı is te me ye ge len ler ar tık gel mez ol muş lar dır. Ya baş-
ka kız bul muş lar, ya da li se me zu nu bi ri ni üni ver si te li bir kız 
ka bul et me ye bi lir. Olur ki bi zim oğ lan komp leks ya par kor ku-
suy la am ca mı zın kı zı nı is te me ye pek de ya naş maz lar.

Kı zıy la ay nı okul da oku yan ve ay nı okul me zu nu bir er-
kek, am ca mı zın evi ne an ne-ba ba sı nı gön der mek is ter. Am ca-
mı za so ru yo ruz:

21 Allah’ın istediği örtünme dışındaki örtünmenin her türlüsü...
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- ‘Siz bu ai le yi ta nı mı yor su nuz. Ha liy le de si zin be kar bir 
kı zı nı zın ol du ğu nu da bil me me le ri ge re kir di. Siz ce na sıl ol du 
bu iş?’

Ba cı mız da or ta okul ça ğın day ken te set tür lü res miy le şim-
di ki res mi yan ya na ge tir sin ba ka lım, han gi si tak va lı?

Bel ki de ba na kı zı yor sun am ca cı ğım! Ama her han gi bir li-
se nin ya da üni ver si te nin bah çe si ne bir gün git ve gör ba ka lım 
genç ler ne alem de!..

1986 yı lın da İz mir’de 50. Yıl Li se si’nde okur ken, din der-
sin de bir ar ka da şı mız, ho ca ya;

- ‘Ho cam ge ne le ve git mek ger çek ten de ha ram mı?’ di ye 
so ru yor ve ar ka da şı mız so ru sun da ga yet cid di. Ve kim se ta ra-
fın dan eleş ti ril mi yor.

Ma dal yo nun bu ta ra fı am ca mı zı üz müş tür kuş ku suz. Ama 
ye min edi yo rum, an lat tık la rım ha yal ürü nü de ğil. Üni ver si te-
li le re ver miş ol du ğum kon fe rans tan son ra ki mu hab bet le rim-
de genç li ği sor du ğum da kü çük di li mi yu ta cak iç ler acı sı açık-
la ma lar da bu lun du lar. Yaz ma ya uta nı yo rum ama, ma ale sef 
okul dı şın da ka pa nan ba cı la rı mı zın bü yük bir ço ğun lu ğu nun 
er kek ar ka da şı var.

Bu an lat tık la rı mız, kı zı mın ilim tah sil et me si için ba şı nı aç-
ma sın da be is yok di yen am ca mı zın dün ya day ken muh te me-
len gö re cek le riy di... Bir de fil min öte ki alem de de va mı var.

İçim den ge çen le ri Tu ba Ha nım’ın ba ba sı na an lat mak is-
ter dim, ama in şa al lah bu ki tap, kı zı nın ba şı nı aç ma sı nı is te yen 
ba ba lar, an ne ler ve abi ler ta ra fın dan oku nur da am ca mız ye-
ri ne ken di le ri ni ko yar lar, bi raz can la rı sı kı lır!

İçim den ge çen le ri ba ya ğı uzat tım. Tek rar Tu ba Ha nım’la 
olan di ya lo ğu mun ka lan ye rin den de vam ede lim:
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Ba şı nı aç ma mak ta ka rar lı olan Tu ba Ha nım’ın prob le mi 
an ne ve ba ba sı.

Bu kez Tu ba Ha nım’a çok ra di kal bir me saj at tım:

-‘Ya Al lah’ın rı za sı = Cen net... Ya da baş ka la rı nın rı za sı =  
Ce hen nem... Ka rar si zin!’

Ay nı gün için de Tu ba Ha nım’dan ge len cep me sa jı: ‘Ho-
cam oku lu bı ra ka ca ğım! N’olur ai le me di re ne bil mem için dua 
edin!’

Tu ba Ha nım’a faz la bir açık la ma ya da ekst ra dan bir na si-
hat te bu lun ma mış tım. Ka ra rın da et kim yok tu gi bi bir şey. Ka-
nım ca Tu ba Ha nım za ten ka rar lıy dı; ama fet va ya ben zer bir 
des tek arı yor du.

Tu ba Ha nım’a de sey dim ki:

-‘On lar se nin an ne ve ba ban. İki si nin de se nin üze rin de 
hak la rı var. Hem Al lah, Kur’an’da de mi yor mu: ‘Rabbin, sa
decekendisinekulluketmenizi,annebabanızadaiyidavran
manızıkesinbirşekildeemretti.Onlardanbiriveyaherikisi
seninyanındayaşlanırsa,kendilerine‘öff’biledeme.Onları
azarlama,ikisinedegüzelsözsöyle!’(İs ra, 23).

Oku lu bı ra ka ca ğım de sen, on la rı ne ka dar da üz müş ola-
ca ğı nı dü şü nü yor mu sun?

Ba na ne der di?

-‘Hak lı sın ho cam, hiç dü şü ne me miş tim’ mi di ye cek ti. İna-
nı yo rum ki te le fo nu açıp ağ zı nı açar, gö zü nü yu mar dı, Ya da, 
Al lah’ın şu aye ti ni me saj lar ve ki tap la rı mı ya kar dı. 

‘Allah, kendilerine kitap verilenlerden, ‘Onumutlaka in
sanlaraaçıklayacaksınız,onugizlemeyeceksiniz’diyereksöz
almıştı.Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünya
lığadeğiştiler.Yaptıklarıalışverişnekadarkötü!’(Ali İm ran, 
187).
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Ara dan 3-4 gün geç ti. Ben ve ki tap la rı mın da ğı tı mı nı üst-
le nen Be ka Da ğı tım’ın sa hi bi şa mil ve pa zar la ma cı sı İl ker kar-
deş le be ra ber tak siy le ön ce İz mir’e ya zar Meh met Ala gaş’ı zi-
ya re te git tik. Da ha son ra De niz li’de bir iki  ki tap çı dan si pa riş ler 
al dık tan son ra Kon ya’ya git mek için yo la ko yul duk. Kon ya il 
sı nı rı na gir dik ten bir kaç da ki ka son ra giz li buz dan kam yo nun 
al tı na gir me mek için ar ka da şı mız dü me ni kı rın ca yan ya ta rak 
20-30 met re sü rük le nip sağ ta ra fa dev ril dik. Al lah’tan yo lun 
he men sa ğın da bü yük ça lı lık lar var dı.

Tam ara ba dan çı kı yo ruz22 Tu ba Ha nım’dan me saj gel di.

- ‘Ho cam, ai lem den yo ğun bir bas kı var!’

- ‘Ne di yor lar?’ de dim.

Tu ba Ha nım: -‘Bun ca yıl bo şu na mı okut tuk! Gü nah sa 
gü na hı ba na! di yor lar’ me sa jı gel di.

Tu ba Ha nım’a sa bır tav si ye et tim ve Al lah’ın sab re den ler-
le be ra ber ol du ğu nu bil di ren me saj lar gön der dim. 

Kon ya’da otel de yiz. Tu ba Ha nım’dan bir me saj da ha:

-‘Ho cam ak ra ba la rım da bas kı yap ma ya baş la dı lar.’

Za ten Ada na ve An tep’e uğ ra ya cak tık. Tu ba Ha nım’a var-
sa er kek kar de şin, Ada na’da mü sa it bir or tam da bu ko nu yu 
gö rü şe lim me sa jı nı gön der dim ve be lir li bir sa at te Yim paş’ın 
ka fe ter ya sın da ran de vu laş tık. 

İki gün son ra Yim paş’ta yız. Ve Tu ba Ha nım son 3-4 gü-
nü nü an la tı yor:

-‘An nem le ba bam be ni kar şı la rı na ala rak:

22 Çekiciyi çağırdık. Arabaya pek bir şey olmamıştı. Tekrar yolumuza 
devam ettik.
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-‘Kı zım! Biz se ni se vi yo ruz. Ve sa na da ça lış, eve kat kı da 
bu lun, de mi yo ruz. Çok şü kür du ru mu muz iyi. Se nin sa de ce 
oku ma nı is ti yo ruz. Ve tüm des te ği de ver me ye ha zı rız’ de di-
ler.

-‘Siz ne de di niz?’

Tu ba Ha nım: -‘ On la rın ses to nu na ben zer bir ses to nuy-
la:

- ‘Ben de siz le ri se vi yo rum. Ve ina nı yo rum ki, be nim iyi li-
ği mi dü şü nü yor su nuz. Bun da en ufak bir şüp hem yok. Siz le ri 
se vi yo rum. Siz ler an ne ve ba bam sı nız; ama Al lah’ı da ha çok 
se vi yo rum. Ben Al lah’ın rı za sı nı al mak tan ya na yım’ de dim.

-‘Ne de di ler?’

Göz le ri do lan Tu ba Ha nım: -‘Ken di ni müs lü man, biz le-
ri ka fir ya pı yor sun, öy le mi? Kı zım biz de Al lah’a se vi yo ruz, 
sa na Al lah’ı sev me de mi yo ruz ki! Sa de ce oku ma nı is ti yo ruz. 
Ca hil ca hil ev de otu man dan ya na de ği liz’ de di ler.

-‘Ce va bı nız ne ol du?’

De rin ne fes alan Tu ba Ha nım: -‘Si zi üz mek is te mez dim 
ama, ba şı mı aç ma mak ta ka rar lı yım. Al lah’ın ba na tak di ri ne 
ra zı yım.’ de dim ve film kop tu. Bir ton fır ça işit tim.

-‘Ba cak ka dar kız, ba ba sı na ne ler söy lü yor? De fol kar şım-
dan, gö züm gör me sin se ni’ de di. Ağ la ya rak oda ma geç tim. 
Ne an nem yü zü me ba kı yor, ne de ba bam... Bü yük abim bi le 
be ni gö rün ce su rat ası yor.

Ya pa ca ğım ilk iş, Tu ba Ha nım’a mo ral ve rip seç ti ği yo lun 
di ken le ri ni ta nı tıp aya ğı nı ka na ta cak her di ke nin Al lah ka tın-
da bir re fe rans ola ca ğı nı an lat mak ola cak tı. Tu ba Ha nım’a:

-‘Mu sab b. Umeyr’in ha yat hi ka ye si ni bi li yor su nuz de ğil 
mi?’ de dim.
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Tu ba Ha nım: -‘Evet, bi li yo rum’ de di.

- ‘O da si zin gi bi doğ ru sa fı se çe rek, ai le si ni kar şı sı na al dı 
ve Mus’ab b. Umeyr ol du’. Ha yat hi ka ye niz ne de ben zer? 
de dim.

-‘San ki Al lah si zin le be ra ber ol mak is ti yor muş gi bi me ge li-
yor Tu ba Ha nım. Ha ni Al lah di yor ya: ‘Sab re den ler le be ra be-
rim. Sab re den le re müj de le...’

Al lah bir ku la se vap ver mek is te di ği za man, ya da be ra ber 
ol ma müj de si ni ver mek is te di ği za man sı kın tı ya so kar. O ku-
lu nun önün de 2 se çe nek li so ru olur. Ya ta viz ver me den mu si-
bet le re sab re der, ya da ta viz ve rir, dün ye vi bas kı dan kur tu lur.

Ne mut lu si ze ki, Rab bim kal bi ni ze iman aşı lat mış ve genç 
ya şı nı za rağ men di re ne bi li yor su nuz. Bi raz ra hat la yan Tu ba 
Ha nım:

-‘El ham dü lil lah’ de di. Bu kez so ru yu Tu ba Ha nım sor du:

-‘Ai le mi na sıl ik na ede ce ğim?’ Sa de ce da yı mın kı zı ve ha-
nı mı des tek çı kı yor, o ka dar!

-‘Na sıl des tek çık tı lar?’

Tu ba Ha nım: -‘Ev de, bu nal dı ğım da ken di le ri ne gi di yor-
dum. Hep, üz me tat lı ca nı nı...  Ka rar lı ol du ğu nu is pat eder sen, 
ge ri adım atar lar’ di yor lar dı. Da yım lar da kal dı ğım gün ler ra-
hat lı yor dum. En azın dan çe ne le rin den kur tu lu yor dum.

- ‘Yen ge niz önem li bir re çe te sun muş. Ben ce gö zar dı et-
me yin...’

Tu ba Ha nım: -‘İş te so run bu ra da... Ka rar lı ol du ğu mu na-
sıl is pat ede ce ği mi bil mi yo rum. Da yı mın kı zıy la be nim du ru-
mum bi raz fark lı. Ai le nin tek kı zı ol mam ve sı nı fı mı ba şa rıy la 
geç miş ol mam üze ri ne,  ge le ce ğim le il gi li he sap lar yap ma ya 
baş la dı lar. 
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An ne ve ba ba sı nın kül tür ya pı sı nı öğ ren mem ge re ki yor-
du.

- ‘An ne niz ve ba ba nız ki tap okur lar mı?’ di ye sor dum. 

Tu ba Ha nım: -‘Oku sa lar dı be ni da ha iyi an lar lar dı. şart-
lan mış lar bir de fa... İl la da ço cuk la rı üni ver si te oku ya cak...

-‘Pe ki, an ne ve ba ba nız la  (okul mev zuu ha riç) ara nız na-
sıl?

Tu ba Ha nım: ‘Evin tek kı zı ol du ğum için ba bam la ga yet 
iyi yiz. An nem bi raz ti tiz ol du ğun dan üze ri me çok dü şü yor.

-‘Pe ki... Okul mev zu un dan do la yı tar tış tık tan son ra ne tür 
bir yap tı rım da bu lu nu yor lar?’

Tu ba Ha nım: -‘Ki tap oku ma ma kı zı yor lar. Bu ki tap lar mı 
se nin bey ni ni yı ka dı yok sa?’ di yor lar. Ge ce lam ba sı ışı ğın da 
oku ma ya ça lı şı yo rum, san ki gö ze tim al tın day mı şım gi bi ge lip 
elim den alı yor.

- ‘An ne niz mi?’

Tu ba Ha nım: -‘Evet! Ge ce na maz kı lı yo rum, na ma zı ma 
ka rı şı yor. ‘So fu mu ol mak is ti yor sun kı zım?’ Se ni kim alır, di-
yor.

- ‘An ne niz Kur’an okur mu?’

Tu ba Ha nım: -‘Okur, ama sa de ce Arap ça sı nı...’

- ‘Bir de Türk çe si ne bak sa lar, iş bi te cek! Ama ma ale sef ne 
Türk çe si ni okur lar, hem de me rak eder ler... De mez ler ki, aca-
ba Al lah’ın, ba na olan han gi tav si ye si ni oku dum?’

Ya rın ahi ret te ken di le ri ne:

-‘Ne den, kı zı nı zın gü nah iş le me si ne se bep ol du nuz? 
Kur’an da mı oku ma dı nız? Ben ze ri so ru la rın so ru la ca ğı akıl la-
rı na bi le gel mez...
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Ba na öy le ge li yor ki, şey tan, on la ra şöy le bir tab lo çiz-
miş:

Ama ma ale sef okul için de ge çen (3+3+4=10) yıl bo yun-
ca kız la rı nın ne tür gü nah la ra itil di ği ne tab lo da yer ver mez...  
San ki tüm ho ca lar ve ta le be ler ba yan, okul ci va rın da ser se ri-
ler yok ve hep si nin kal bi çok te miz!

He le de bir ba yan öğ ren ci nin fi zik ola rak dik kat çe ken 
bir gü zel li ği var sa, is te di ği ka dar if fe ti ni ko ru ma ya ça lış sın, hiç 
şan sı yok!

Ba ba nız;

- ‘Kı zım, bun ca emek ver dik. Ders le rin de ba şa rı lı sın. Sık 
di şi ni dört se ne, al dip lo ma nı, yi ne evin de otur’ de di mi?

Tu ba Ha nım: -‘San ki biz dey di niz ve tüm ko nuş ma la ra ku-
lak ver di niz. Evet, ay nı şey le ri tek rar la yıp tek rar la yıp du ru yor-
lar. Ne ka dar da;
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-‘Ba ba cı ğım, ba şı mı aç tı ğım an da iki miz de gü nah iş le riz. 
Ne ben si zin ye ri ni ze ya nmak is te rim, ne de siz be nim ye ri me 
yan mak is ter si niz’ de sem bi le fil min hep dün ya lık kıs mı nı iz-
le yip:

-‘Gü na hın ba na kı zım! Ya rın ben ahi ret te : ‘Al lah’ım! Kı zı-
mın açıl ma sı nı ben is te dim, ve re cek sen ce za yı ba na ver’ de-
rim, di yor lar.

-‘Ba ba nı za ce hen nem ayet le ri ni oku du nuz mu?’

Tu ba Ha nım: -‘Ha yır, oku ma dım!’

- ‘O za man ilk der se baş lı yo ruz.’

Ön ce lik le ba ba nı zın sağ lık sız dü şün me si ne yol açan vi rüs-
le ri tes pit ede lim. An la dı ğım ka da rıy la ba ba nız:

1- Al lah’ın se nin üze rin de ki hak la rıy la, ken di le ri nin se nin 
üze rin de ki hak la rı nı ka rış tı rı yor lar.

2- Dün ya nın bir ti yat ro sah ne si ol du ğu nu ve si zin de on-
la rın rol ar ka da şı ol du ğu nu zu unu tu yor lar.

3- Ken di le ri nin ev lat la im ti ha na tâ bi tu tul du ğu nun far kın-
da bi le de ğil ler.

4- Ken di le ri ni çok çok mer ha met li ola rak gö rü yor lar.

5- Bir ba ya nın ba şı açık bir şe kil de okur ken ne tür gü nah-
lar la kar şı kar şı ya gel di ği ni bel ki de akıl la rı na bi le ge tir mek 
is te mi yor lar.

6- Ev len mek is te yen bir er kek, ev len mek is te di ği bir ba-
yan dan is te di ği va sıf la rı bir an lık da ol sa dü şün mü yor. 

7- İlim farz dır ama şart la rı nın oluş ma sı da farz dır. Bu il ke-
yi bil mi yor lar.

şim di lek tes pit le rim bun lar. Ba ba nı za ge rek li açık la ma la rı 
za ma na ya ya rak, gı dım gı dım an la tır sa nız ik na ola bi lir di ye 
dü şü nü yo rum. Bu ara da yen ge ni zin ‘ka rar lı ol du ğu nu is pat 
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eder sen ik na olur lar’ sö zü nü de ih mal et me me niz ge re ki yor. 
Tüm bun la ra rağ men an ne ve ba ba nı zın ya nın da;

-‘Yaa, oku la git sem mi aca ba?’ di ye ses li dü şü nür se niz 
film ko par!

Unut ma dan ha tır la ta yım: Ba ba nı za, ‘Oku la git mek is-
te mi yo rum! Oku mak is te mi yo rum! Ev de otur ma ya ra zı yım!’ 
der se niz, san ki farz olan il me kar şıy mış sı nız ya da oku ma ya 
kar şıy mış sı nız gi bi al gı la ta bi lir si niz’.

Özel lik le vur gu la yın:

- ‘Ba ba cı ğım, oku mak is te rim ta bii; ama ba şım ör tü lü ol-
mak şar tıy la...’

- ‘Ba ba cı ğım, oku la kar şı de ği lim! İm kan la rın ha zır ol ma-
sı nı bek le ye ce ğim, o ka dar!...’

Tu ba Ha nım: -‘Dik kat et me ye ça lı şı rım!’ Pe ki, ka ğı da yaz-
dı ğı nız23 o mad de le ri na sıl öğ re nip uy gu la ma ya ge çe ce ğim?’

- ‘Dö nem dö nem ma il le şi riz. Ma il at tık tan son ra si ze cep-
ten me saj ata rım. Oku yup uy gu la ma ya ça lı şır sı nız, ara nız da 
ge çen di ya lo ğu da bil di rir si niz. Son ra da baş ka mad de ye ge-
çer si niz. An laş tık mı?’

Tu ba Ha nım: -‘Ta mam. Lüt fen bol ca dua edi niz. Hak kı nı-
zı he lal edin. Si zi de yor duk.’

- ‘Önem li de ğil. Za ten Ada na’ya uğ ra ya cak tım. Zah met 
fa lan ver me di niz. İçi niz ra hat ol sun.’ de yip ay rıl dık.

Bir haf ta son ra İs tan bul’da yım. He men he men her gün 
‘Du rum lar na sıl?’ me sa jı nı atı yor dum. Bir yan dan Tu ba Ha-
nım ma nen des tek len me li, di ğer yan dan ai le siy le kav ga çı kar-
ma dan ai le si ik na edil me liy di.

Tu ba Ha nım’dan he men he men her gün:

23 Yedi maddeyi bir müsvette kağıda kısa cümlelerle yazmıştım.

Feyzullah Birışık   - 67



- ‘Ge ce na ma zı ma ve ki tap oku ma ma kar şı lar. An nem 
ba na üvey ev lat mu ame le si ya pı yor. Ar tık bu la şık için yar dım 
et me mi bi le is te mi yor. En ya kın ar ka da şı ma bi le git mem ya-
sak lan dı...’

Tu ba Ha nım’ın mo ra le ih ti ya cı var dı. O’na şu ma ili at tım:

‘Bis mil la hir rah ma nir ra him...Sab ret. Se nin sab rın an cak 
Al lah’ın yar dı mıy la dır.An ne ve ba ban lar na sıl ki si zin le im ti-
han edi li yor lar sa, siz de an ne-ba ba nız la im ti han edi li yor su nuz. 
Önü nüz de iki se çe nek var: a- Ai le bas kı sı na (on la ra ha ka ret 
et me den, hak la rı nı gö ze te rek) sa bır.b- Ai le ni ze is yan.Ke sin lik-
le ‘a’ se çe ne ği!..Ma ğa ra ya sı ğı nan üç gen cin hi ka ye si ni bil-
di ği ni zan ne di yo rum. On lar ki ma ğa ra dan kur tu la bil mek için 
yap mış ol duk la rı sa lih amel ler için de nef se en ağır ge len amel-
le ri ni Al lah’a an lat mış lar, ya ni de miş ler dir ki:- ‘Yap mış ol du-
ğum şu amel, sa de ce se nin rı za nı ka zan mak için di...

’Ben ce siz de ben zer bir şe kil de şöy le di ye bi lir si niz:- ‘Al-
lah’ım! Genç li ği min ba ha rın day ken, nef si is tek le ri mi is te di ğim 
an ye ri ne ge ti rir ken, ba na hi da yet et ti niz ve ka pan dım. Üni-
ver si te yi de oku ya bi lir dim. Hem de yi ne nef si is tek le rin ye ri ne 
ge ti ril me sin de pek de sa kın ca gö rül me yen bir or tam da oku-
yup bir çok öğ ren ci le rin ha ya lin de ki okul dip lo ma sı nı ala bi lir-
dim. Ze kam bu na mü sa it.Tüm bun la ra rağ men sa de ce se nin 
rı za nı ka zan mak için oku lu fe da et tim. Ai le içi her şey nor mal-
ken se nin rı za nı ai le min rı za sı na ter cih et tim. On ca bas kı la rı na 
rağ men ben se nin rı za nı ter cih et tim’.Al lah da şöy le der:-‘Ben 
sab re den ler le be ra be rim...’Siz şöy le an la yın:-‘Ben sab re den 
(Tu ba)ler le be ra be rim.’Ne mut lu si ze ki, Al lah si zin le be ra ber. 

Unut ma ki, Al la hu Te ala sev di ği in san la rın se vap ka zan-
ma sı ve gü nah lar dan te miz len me si için bir ta kım mu si bet ler le 
sı nar. Hem sa bır ni me ti ni tat tı rır, se vap ve rir, hem de mu si bet-
ler le gü nah la rı na ke fa ret kı lar. Bir taş la iki kuş...
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Ara dan bir kaç gün geç tik ten son ra Tu ba Ha nım’a, ai le-
si ne na sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni ve na sıl bir da vet te bu lun-
ma sı ge rek ti ği ni an lat tım:“Bis mil la hir rah ma nir ra him‘(Resu
lüm!)Sen,Rabbininyolunahikmetvegüzelöğütleçağırve
onlarlaengüzelşekildemücadeleet!Rabbin,kendiyolundan
sapanlarıeniyibilendirveOhidayeteerenlerideçokiyibi
lir!’ (Nahl, 125).Al la hu Te ala’nın sa na söy le dik le riy le ma ili me 
baş lı yo rum. İn şa al lah her şey yo lun da dır ve siz sa bır ni me tin-
den fay da la nı yor su nuz dur uma rım. Du amın siz ler den ve ai le-
ni zin ıs lah ol ma sın dan ya na ol du ğu nu ha tır la ta yım.An ne ve 
ba ba nı za  unut tuk la rı nı ya da bil me le ri ge re kir ken bir şe kil de 
öğ ren me dik le ri bil gi le ri an la tır ken, si ze olan muh te mel tep ki-
le ri ni an la yış la kar şı la ma nı zı tav si ye ede rim. 

Yi ne unut ma ki, ço ğu an ne-ba ba lar ev lat la rın dan pek de 
na si hat din le mek is te mez ler. Ha liy le on la ra yak la şı mı nız bi-
raz fark lı ol ma lı...”Son ra ki gün ler de ba ba sı na ne le ri an lat ma sı 
ge rek ti ği ni ma il yo luy la bil dir dim. Al lah’a ham dol sun, gü zel 
me saj lar gel di. Ai le si ar tık ka bul len miş ler ve ara da ki buz lar 
da eri miş...
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Fazla Açık Olmadığım İçin                                        
Günah Olduğunu Zannetmiyorum



 Ya lo va-Ye ni ka pı ara sı de niz oto bü sün de yim.Otur du ğum 
kol tuk kan tin le kar şı kar şı ya ve ara mız da sa de ce bir met re 
fark var. Kol tu ğa otu rup yaz dı ğım not la rı göz den ge çi ri yor-
dum. So lu ma faz la açık ol ma yan bir ba yan otur du. Yaz dı ğım 
not la rı okur ken bir ara göz ucuy la not la rı ma bak tı. Say fa nın 
en üs tün de kır mı zı tü ken mez le yaz dı ğım, ‘Bir  ba yan ni çin 
ör tün mek is te mez?’ baş lık lı  ya zı dik ka ti ni çek miş ola cak ki, 
göz le ri ni hiç ayır ma dı.Bu ki ta bım için iyi bir mal ze me ola bi lir 
bâ bın dan, ya nım da ki ba ya na ken di mi kı sa ca ta nı ta rak yaz dı-
ğım ki tap lar dan bah set tim.

Bir çok ba şı açık oku yu cu la rım la an ket ler yap tı ğı mı söy le-
ye rek;- ‘Eğer ra hat sız ol maz sa nız, ay nı so ru yu si ze de so ra bi lir 
mi yim? İs ter se niz adı nı zı da alı rım, yok is te mez se niz is mi ni zi 
ver mem’ de dim.- ‘İs mi mi ver mem de bir sa kın ca yok ve mem-
nun da olu rum. So ru nu zu ala bi lir mi yim?’ de di.- ‘Ki ta bı mı zın 
baş lı ğı nı so ru yo ruz. Bir ba yan ni çin ör tün mek is te mez? Evet;- 
‘Ay şe Ka ya Ha nım ni çin ör tün mek is te mez?’



Ay şe Ha nım: -‘Açık gi yi nen bir in san de ği lim. Ba şör tü ye 
kar şı da de ği lim. An nem ka pa lı dır. Ama şu gi yi ni şi min gü nah 
ol du ğu nu zan net mi yo rum’ de di.

Ay şe Ha nım’ın be lir le di ği gü nah sı nı rı nı öğ ren mek için 
bü fe önün de ki po şet lik der gi le ri gös te re rek;- ‘Siz ce şu fo toğ-
raf ta ki ler gü nah iş li yor lar mı?’ di ye sor dum. Te red düt süz;- ‘Ta-
bii ki!’ de di.

Ki ta bı mı zın baş la rın da gö rüş me le ri mi zi kay det ti ği miz Fe ri-
de Ha nım’la Ay şe Ha nım’ın ör tün me me ma ze ret le ri ne ka dar 
da bir bir le ri ne ben zi yor du...Ay şe Ha nım’a Fe ri de Ha nım’la 
olan di ya lo ğum dan bah se de rek, Al lah’ın, ne den ba yan la rın 
ör tün me sin den ya na ol du ğu nu sa de bir dil ile an lat tım. Ko-
nuş ma la rı mı dik kat le din le yen Ay şe Ha nım, yer yer sö ze ka-
tı lı yor du. 

Ay şe Ha nıma:- ‘Ben art ni yet li ol sam, ya da bir ba ya na ar-
ka daş lık tek lif et sem, ya da da ha da ile ri si ni dü şü ne rek iğ renç 
bir tek lif te bu lun mak is te sem, siz ce ba şı açık olan bir ba ya na 
mı tek li fi gö tü rü rüm, yok sa te set tür lü olan bir ba ya na mı? Ta-
bii yan lış an la şıl ma sın, ba şı açık la rın ta ma mı nın her tür tek li fi 
de ğer len di re ce ği ni söy le mi yo rum. Sa de ce şu nu vur gu la mak 
is ti yo rum;- ‘Ba şı açık bir ba yan is ter is te mez kar şı cin se her 
tür tek li fe açık ol du ğu nu söy ler ce si ne da ve ti ye çı ka rı yor. Bu 
de mek de ğil ki ba şı acık bir ba yan tek lif le ri de ğer len di re cek! 
Ge len tek lif le ri sert bir dil le red de de ce ği gi bi, din le mez lik ten 
de ge le bi lir...’İş te bu se bep le ba şı açık olan in san lar anah ta rı 
ka pı üs tün de unut muş ya da bı rak mış  mülk sa hip le ri ne ben-
zer ler...Yan lış an la ma yın Ay şe Ha nım, ba şı ör tü lü le ri me lek 
ye ri ne koy mu yo rum.Son sö züm çok ho şu na git miş ol ma lı ki:- 
‘Çar şaf al tın da ne dü men dön dü ren ler var!’ de di.

Ay şe Ha nım son cüm le yi şu psi ko lo jiy le söy le di:- ‘Al lah’ım! 
Ba şı mı ört mü yo rum; ama na mu su mu ko ru yo rum. Be nim şu 
ha lim, ör tü yü alet eden bir çar şaf lı dan da ha iyi. Ben kim se yi 
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ve se ni kan dır mı yo rum.’Ve şey tan, Ay şe Ha nım’ın ku la ğı na 
şun la rı fı sıl da ya cak:-‘Önem li olan ol du ğun gi bi gö rün mek-
tir. İn san la rı kan dı ra bi lir sin! Ya Al lah’ı? O’nu kan dı ra maz sın. 
On lar ba şör tü lü ol ma la rı na rağ men gü nah iş li yor lar (Zi na ve 
ben ze ri)...Sen ise ol du ğun gi bi sin. Ka pa lı bir şe kil de gü nah iş-
le mek ten se,  açık (gi yim) bir şe kil de gü nah iş le me mek en iyi si. 
Sen doğ ru bir yol da sın. Hep böy le kal Ay şe Ha nım!Ay şe Ha-
nım’ın kal bi çok fe rah. Ne faz la açı lıp sa çı lı yor, ne de giz li den 
giz li ye gü nah iş li yor.

Vak ti miz sı nır lı ol du ğun dan ko nu şa ma dık. De niz oto-
bü sün den inip oto büs le eve gi der ken Ay şe Ha nım’ın Al lah 
inan cı nı dü şü nü yor dum.‘Al lah’ın ba na gü nah ya za ca ğı nı zan-
net mi yo rum!’ di yen bir in sa nın Al lah inan cın da ki ek sik li ği bul-
ma ya ça lı şı yor dum. Ay şe Ha nım’ın il mi hal bil gi le rin den uzak 
kal dı ğı ke sin. Ay şe Ha nım’a Al lah’ı ya yan lış ta nıt mış lar ya 
da Ay şe Ha nım’ın ak lı na Al lah’ın ken di sin den na sıl bir ha yat 
talep et ti ği ni araş tır ma mış ya da sa de ce dün ya lık dü şü nen bir 
çev re si var. 

İm kan ol say dı da, Ay şe Ha nım’a sor say dık; 

- ‘Siz ce ma dem sa de ce açı lıp sa çıl mak gü nah,  ne den o 
za man Al lah ba şör tü sü em ret sin ki?’

Ay şe Ha nım da bel ki de far kın da ol ma dan Nur-31’e ek 
bir mad de ek li yor:

‘... Her ne ka dar Al lah ka pa nın de se de, açı lıp sa çıl ma-
dık tan son ra di le di ği niz yer de, di le di ği niz sa at te, di le di ği niz 
ki şi le rin ya nın da ba şı nı zı aça bi lir ve az da ol sa (faz la dik kat 
çek me mek şar tıy la) mak yaj ya pa bi lir si niz.’ (Ay şe Ha nım’ın 
inanç şek li, 31).

Ay şe Ha nım’ın bu inanç şek li üze rin de bi raz da ha araş tır-
ma ya pıl dı ğın da, far kın da ol ma dan Ay şe Ha nım Al lah’ın işi ne 
ka rış mış gi bi olu yor. Ya ni;
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- ‘Al lah’ım! Sen bir ba ya nın ya ban cı bir er ke ğin ya nın da 
na sıl ko nuş ma sı ge rek ti ği ni, na sıl ka pan ma sı ve kim le rin ya-
nın da açı lıp açıl ma ya ca ğı nı biz le re bil dir miş sin. Bu ra ya ka dar 
her şey gü zel...

Fa kat, bir ba ya nın ile ri ye git me me şar tıy la açıl ma sı nın 
hiç bir sa kın ca sı ol ma dı ğı nı be lirt me miş sin (ha şa)! Ba şı açık 
ol ma ma rağ men ne ge len tek lif le ri ka bul et tim, ne de bir er ke-
ğe ben tek lif gö tür düm...

Ba şı mı aç ma mın ki me ne za ra rı var? O yüz den si zin bu 
em ri niz (Nur, 31) ge çer li li ği ni yi tir miş (ha şa!) Ya ni bi le me miş-
sin!

şim di im kan ola cak tı da, bun la rı Ay şe Ha nım’a an la ta-
cak tık. Eğer Ay şe Ha nım şöy le de sey di:

‘Açık gi yin me yi Al lah’ın sev me di ği ni bi li yo rum. Ama nef-
si me ye nik dü şü yo rum.’ Al lah’ı eleş tir me miş olur du. Ama il-
kin de hem Al lah’ı bil gi siz lik le suç la mak var, hem de ken di si-
ni ka nun ko yu cu ola rak gör mek var... Af fe di lir bir ha ta de ğil 
bu!24

Dü şü nü yo rum da, her şe yi yer li ye rin da ya ra tan, su dan 
in san ya ra tıp ko nuş ma ka bi li ye ti ve ren, ak la ha ya le gel me ye-
cek çe şit te can lı ve can sız ya ra tıp bes le yen, on la ra ye te nek ler 
ve ren ve rı zık lan dı ran bir ya ra tı cı, pis bir sı vı dan in san ya ra-
ta cak ve ona ge rek li ak lı ve re cek ve o in san Al lah’ı bil gi siz lik le 
suç la ya cak! Aman Al lah’ım!

Ak lı ma Al lah’ın şey ta na sec de et em ri ile Ay şe Ha nım’a 
ka pan em ri gel di. Emir ay nı mer ci den... İm ti han için şey ta-
na sec de em ri, Ay şe Ha nım’a da (ba yan la rın tü mü ne) ka pan 
em ri... şey tan, em rin gel di ği mer ci yi unu tu yor ve ak lı güç lü-
nün güç sü ze bo yun eğ me si ne ta kı lı yor.

24 Tevbe müstesna.
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Ay şe Ha nım da ay nı şe kil de em rin Al lah’tan gel di ği ni, Al-
lah’ın gü cü nü ve ya ra tı lan her şe yin sa hi bi ol du ğu nu ve tek 
ta sar ruf yet ki si ne sa hip ol du ğu nu unu tup em rin ge ti ri ve gö-
tü rü sü nü dü şü nü yor.

şey tan, ken di si nin ateş ten ya ra tıl dı ğı nı, sec de ede ce ği 
var lı ğın da de ğer siz bir ça mur dan ya ra tıl dı ğı nı bil di ğin den bi-
raz da mad de ci dü şü ne rek;

- ‘Ba na ni ye em re di yor sun?’ de me yip,

- ‘So run da bir yan lış lık var Al lah’ım! (ha şa) Güç lü, güç sü-
ze na sıl bo yun eğer? Be nim şan, şe ref, onur ve gu ru ru ma çok 
ters ge li yor! Ha ta lı bir so ru! (ha şa) O yüz den ben sec de et mek 
is te mem!’ di yor.

Ay şe Ha nım da ay nı şe kil de:

- ‘Al lah’ım! Ka pa nın di yor sun da, ken di si ne gü ve nen bir 
in sa nı is tis na et men ge rek mez miy di? (ha şa!) Ya ni şöy le ola-
bi lir di;

- ‘Ey Mu ham med! Mü’min ba yan la ra söy le:

“Eğer if fet le ri ni ko ru ya cak la rı na gü ve ni yor lar sa, faz la açıl-
ma dan di le di ği kim se ya da kim se le rin ya nın da otu ra bi lir ler, 
to ka la şa bi lir ler, bir bir le ri ne (ka dın-er kek) sa rı la bi lir ler, di le di ği 
or tam da ça lı şa bi lir ler, di le di ği ki şi ler le ye me ğe çı ka bi lir ler (ye-
mek ye mek ha ram de ğil na sıl ol sa!)... Eğer bir ba yan ken di ne 
gü ve ne mi yor sa, mut la ka ka pan ma lı  ve be lirt ti ğim (Nur, 31) 
ki şi ler dı şın da ba şı nı aç ma ma lı...’

Ay şe Ha nım ve ben ze ri dü şü nen oku yu cu la rım dan, şey-
tan la ken di le ri ni kı yas yap ma ma kız ma ma la rı nı ri ca edi yo rum 
. Ha ni der ler ya, teş bih te ha ta ol maz!

Si ze şey tan gi bi si niz de mi yo rum. Sa de ce im ti han so ru su 
ben zer li ğin den ben zet me yap tım. Ama şu nu ra hat lık la söy le-
rim ki, şey tan na sıl ki Al lah’ı bil gi siz lik le suç la dıy sa, Ay şe Ha-
nım da ay nı şe kil de Al lah’ı bil gi siz lik le suç la dı. Ri ca edi yo rum 
abart tı ğı mı zan ne de rek;
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- ‘Ola yı bü yü tü yor sun! Ne ol muş ki? Sa de ce Al lah’ın ba na 
gü nah yaz dı ğı nı zan net mi yo rum di yor o ka dar!’. Demeyin.

O za man so ra rım si ze;

- ‘Ma aşı nı al mak is te yen Ay şe Ha nım’a, pat ro nu;

- ‘Bu ay ki ma aşı nı sa na ver mek is te mi yo rum. Ben de al-
ma yıp se nin adı na bir ha yır ku ru mu na ve re ce ğim ve yap tı ğım 
bu işin gü nah ol du ğu nu zan net mi yo rum’ de miş ol sa, Ay şe 
Ha nım ne dü şü nür?

Ya da evi ne gi ren bir hır sı zın cep ten Ay şe Ha nım’ı ara ya-
rak:

- ‘Al lah’ın ba na gü nah ya za ca ğı nı zan net mi yo rum de se 
Ay şe Ha nım ne dü şü nür?’

Çok teh li ke li bir söz... Di rekt inanç la ala ka lı... ‘Zan net mi-
yo rum’la bi ten bir sö zü ik na et mek çok zor. Ko lay ko lay ha ta-
sı nı an la ya maz. Na si ha ta ka pa lı dır. Hep öy le ka lır.

Ay şe Ha nım’ı dü şü nü yo rum da, ha ni de miş ti ya, faz la 
açı lıp sa çıl ma nın gü nah ol du ğu nu dü şü nü yo rum! Di yo rum ki, 
ken di si ni bir dü ğü ne ya da iş ar ka daş la rı nın ver miş ol du ğu bir 
par ti ye da vet et se ler... Aca ba de niz oto bü sün de ki gi bi gi yi ne-
rek mi gi der di? Sa kın ‘evet’ de me yin, inan mam!

Al kol kul la nan bir şa hıs da ay nı şey le ri söy lü yor. Az içer-
sen prob lem yok. Ama ge nel de çok içi liyor ve prob lem çok...

Yi ne dü şü nü yo rum da, ba şı açık olan bir çok ba yan Ra-
ma zan oru cu nu, hat ta üç ay la rı bi le tu tu yor lar. Aca ba ne den, 
yaz ay la rın da oru cun tu tu la ca ğı nı zan net mi yo rum. O yüz den 
ben ve da ya na ma yan lar gün düz le rin kı sa ol du ğu bir kış ayın-
da da tut sak, gü nah ola ca ğı na inan mı yo rum de mi yor lar da 
uzun ve sı cak bir yaz gü nü oruç tu tu yor lar? Hem de otuz gün 
bo yun ca, ara ma ra ver me den !..
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Ya da oruç es na sın da doy ma ya cak ka dar ye me ni zin gü-
nah ola ca ğı nı  zan net mi yo rum, de mi yor lar? Ger çek ten de 
me rak edi yo rum.

Aca ba ken di le ri ni kan dır dık la rı nın far kın da lar mı? Yok sa, 
mi na re yi ça lan kı lı fı ha zır lar mi sa li mi?

Yi ne im kan ol sa da Ay şe Ha nım’a ha ya tım dan bir ke sit 
an la tıp, ba zı şey ler sor say dım. Ön ce ya şa dı ğım bir anı yı an la-
ta yım, son ra da Ay şe Ha nım’la be ra ber ana liz ya pa lım:

2000 yı lın da be del li (28 gün) as ker lik için Sam sun’da yım. 
Gü neş al tın da be den ha re ket le ri yap tık tan son ra, ağaç al tın da 
göl ge le ni yo ruz. Di ğer as ker ler gi bi ça vuş da sır tı nı çam ağa cı-
na yas la mış , elin de si ga ra, gur be te du man üf lü yor... 

Baş ka bir ça vuş ne fes ne fe se ko şa rak;

- ‘Pa şa ge li yor, pa şa!’ der de mez bi zim ça vu şun aya ğa 
kalk ma sıy la, si ga ra sı nı sön dür me siy le ke pi ni tak ma sı bir ol du. 
Eği tim dı şı ağaç al tın da otur mak ve si ga ra iç mek ya sak de ğil-
di. Bu lun du ğu muz ye re gel dik ten son ra ça vu şun ha re ket len-
me si ni nor mal kar şı la rım. Ben de sey dim ki ça vu şa; ‘Ni ye bu 
ka dar pa nik ya pı yor sun? Ra hat ol!.. Pa şa nın bi ze kı za ca ğı nı 
zan net mi yo rum. Ha di otur ağaç al tı na da si ga ra nı bi tir!’ Ça-
vuş ba na ne der di?:

- Sen Pa şa’yı ta nı yor mu sun?
- Ver di ği di sip lin ce za sın dan ha be rin var mı?
- As ker li ği nin uza ma sı nı mı is ti yor sun yok sa?
- Pa şa’nın bir üs tü nü mü ta nı yor sun? (Ki, sa na do ku na-

ma sın)

- Ya da iş ken ce sa na zevk mi ve ri yor?

Ön ce ki say fa da da de di ği miz gi bi, teş bih te ha ta ol maz. 
Ay nı şe kil de biz de Ay şe Ha nım’a ve ken di si gi bi dü şü nen 
ba yan la ra so ra lım:
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- ‘Al lah’ı ne ka dar ta nı yor su nuz?’

- ‘Al lah’ı Kur’an’da mı ta nı dı nız, yok sa  çev re niz de ki le rin 
Al lah inan cıy la mı ta nı yor su nuz?’

- ‘Ken di emir ve tav si ye le ri ni ha fi fe alan bir in sa na ve re ce-
ği kar şı lı ğı hiç dü şün dü nüz mü?’

- ‘Al lah’ın gü cü üs tün de bir gü ce mi sa hip si niz?’

- ‘Ya da Al la hu Te ala ka nun la rı nı in san la rın ini si ya ti fi ne 
mi bı rak mış?’

Sa kın ola ken di ni zi kan dır mış ol ma ya sı nız? Sa kın ola Al-
lah’ın şu sö zü ne mu ha tap ol ma ya sı nız:

“Deki:‘Yanınızdabizeaçıklayacağınızbirbilgivarmı?Siz
zandanbaşkabirşeyeuymuyorsunuzvesizsadeceyalansöy
lüyorsunuz”(En fal, 148).

“Doğrusuonlar,zandanbaşkabirşeyinardınadüşmüyor
larveonlarsadeceyalansöylüyorlar.” (Yu nus, 66).

“Sizisadeceboşyereyarattığımızıvesizinhakikatenhuzu
rumuzagetirilmeyeceğinizimisandınız?” (Mü’mi nun, 114).

Bel ki de ba zı oku yu cu lar Ay şe Ha nım’a faz la yük len di ği-
mi ve ‘in saf’ sı nı rı nı aş tı ğı mı zan ne de bi lir ler. Ama ina nın me-
se le zan net ti ği niz gi bi ‘bir bez par ça siy la ne ola cak ki?’ gi bi 
de ğil.
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Genç Yaşta da Kapanmak Olmaz ki...                       
Yaşlanınca İnşaallah!



2004 yı lın da im za gü nü için An ka ra Ko ca te pe ki tap fu-
arın da yım. 

Oku yu cu lar la hem mu hab bet edi yo ruz, hem de ba şı açık 
(genç ve yaş lı ayırd et mek si zin) oku yu cu la ra, yaz ma yı dü şün-
dü ğüm ‘Bir ba yan ni çin ör tün mek is te mez?’ isim li ki ta bım dan 
bah se di yo rum. Bir bir le ri ne ya kın ma ze ret ler be yan edi yor lar-
dı.  Li se ça ğın da bir ba yan ve iki ar ka da şı ‘şey tan bu ki ta ba 
çok kı za cak!’ isim li ki tap la rı mı im za lat mak için is te di ler. On la-
ra da ay nı so ru yu sor dum ve;

- ‘Genç yaş ta da ka pan mak ol maz ki! Yaş la nın ca ya da 
ile ri de in şa al lah!’ de di ler. 

Ko nu şa cak mü sa it bir or ta mı ya ka la ya ma dık ve git ti ler. 
Öğ ren ci ba cı la rı mı zın bu sö zün de gö ze ba tan ilk prob lem za-
ma nın da ya pıl ma sı ge re ken bir iba de ti er te le mek is te me le riy-
di. Gö rü nüş te ba cı la rı mız ba şör tü sü ne kar şı de ğil di ler.



Sa de ce za man la ma ha ta sı ol du ğu nu dü şü nü yor lar. Üzü-
le rek söy lü yo rum ki, ba cı la rı mız da Al lah’ı suç lu yor lar. Ba cı la-
rı mız da (Nur, 31)’e ye ni bir bo yut ka zan dı ra rak;

‘Ey Mu ham med! Mü’min ka dın la ra de ki: Yaş la nın ca mut-
la ka ka pa nın...’ di yor lar.

Ba cı la rı mız Al lah’ı suç la dık la rı nın bel ki de far kın da de ğil-
ler di. İna nı yo rum ki far kın da de ğil ler di. Yaş la nın ca in şa al lah 
sö zü bir has ta lık be lir ti siy di. Hem de sal gın bir has ta lık. Ki mi-
le ri ne kı la ca ğı na ma zı er te le ti yor, ki mi le ri ne ya pa ca ğı hac cı, 
ki mi le ri ne de fark lı iba det le ri... Ger çek ten de üze rin de uzun 
uzun dü şü nü lüp çö züm ler üre til me si ge re ken sal gın ve ölüm-
cül bir has ta lık:

‘Er te le me has ta lı ğı!’

Er te le me has ta lı ğı na kuv vet li bir ilaç bu lu nul du ğun da 
bü yük bir ih ti mal le prob lem çö zü lür25 di ye dü şü nü yo rum. şu 
an ki ko nu mu zun ba şör tü ol ma sı ha se biy le sa de ce bu ko nu ya 
de ği ne ce ğim. Baş lı ğı mı zı ata lım:

Bir İn san İba de ti Ni çin Er te ler?

El bet te ki ki şi nin ya şı, kül tü rü, ai le ya pı sı, çev re si, mad di 
du ru mu, psi ko lo jik ya pı sı, bün ye si vs.’ne gö re de ği şir. 

Ki mi nin ya şı et ken dir, ki mi nin ai le ya pı sı... Ki mi mad di 
bo yu tu nu ön plana çı ka rır, ki mi ar ka daş çev re sin den et ki le nir. 
Ta bii bu ki tap ta hep si ni ge niş çe açık la ya ma ya ca ğım. Sa de ce 
on la rın ma ze ret le ri ni bir kaç cüm ley le pas ge çe ce ğim:

a) Dün ya yı Çok Sev dik le ri İçin: Her şe yin sa hi bi ve 
in san la rı gö ze tip kol la yan bü yük ya ra tı cı in sa noğ lu nun dün-
ya da gü zel ve so run suz ya şa ya bil me si için in sa noğ lu na ba zı 
sev gi le ri prog ram la mış:

25 Hidayet Allah’tan tabii..
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Bakıyoruz;

‘Nefsaniarzulara,

(Özellikle)Kadınlara,

Yığınyığınbiriktirilmişaltınvegümüşe,

Salmaatlara,

Sağmalhayvanlara,

Ekinlere

düşkünlükinsanaçekicikılındı.

Bunlardünyahayatınıngeçicimenfaatleridir.Halbukiva
rılacakgüzelyer,Allah’ınkatındadır.’(Al-i İm ran, 14).

Dik kat eder se niz, Al la hu Te ala dün ya ve için de ki le ri sev-
me yin de mi yor. Ba kın ne di yor?:

“Ey in san lar! Al lah’ın va adi ger çek tir, sa kın dün ya ha ya-
tı si zi al dat ma sın ve o al da tı cı (şey tan)  da Al lah hak kın da 
si zi kan dır ma sın!” (Fa tır, 5).

Ya ni öm rü nüz dün ya lık mal lar pe şin de ol ma sın. Dün ya ya 
faz la dal ma nız, Al lah’ı ve (emir, ya sak ve tav si ye le ri ne uy ma-
yı) unut tur ma sın. Al lah, in san la rın dün ya ya dal ma la rı na en-
di şe duy du ğun dan;
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“Sa kın dün ya ha ya tı si zi al dat ma sın...” di yor. Bu ayet-
le ri not lar ken ak lı ma genç ken oy na dı ğım fut bol maç la rı gel-
di. Fut bol oy na mak be nim için bü yük bir zevk ti. Cu mar te si 
der sa ne ye git mi yor, ar ka daş la rım la sa ba hın o er ken sa atin de 
okul bah çe sin de (abar tı sız) sa at ler ce top oy nu yor duk. Ak lı mı-
za ne der sa ne ge li yor du, ne ye mek, ne de na maz...

Fut bol zev ki ne ne le ri kur ban et me miş tim ki?

Zan ne der sem, Al lah’ın bah set ti ği “Dün ya ha ya tı si zi al-
dat ma sın!” buy du.

Oy na dı ğım fut bo lun her sa ni ye sin den zevk alı yor dum. 
Eza nın okun ma sı de mek bir sü re o zevk ten mah rum ka la ca-
ğım an la mı na ge li yor du. Ar ka daş la rım top oy nar ken ben ca-
mi ye gi de ce ğim, na maz kı la ca ğım ve tek rar sa ha ya dö ne ce-
ğim. Ca zip bir tek lif de ğil di o an!26

Ku mar ma sa sın da oyu na dal mış bir ku mar baz, zev ki için 
siz ce ne le ri fe da edi yor?

1- Sa lih amel le ri ni

2- Vak ti ni

3- Sağ lı ğı nı (si ga ra du man la rı vs.)

4- Ma lı nı

5- Ki şi li ği ni

6- Ai le si ni...

Za man da ku mar oy na yıp da son ra dan iman et miş ar ka-
daş la rım an lat tı lar:

- ‘Sa ba ha ka dar oy nu yor duk. Bi zi san dal ye den sa de ce tu-
va let ih ti ya cı kal dı rı yor du. Her sa ni ye sin de he ye can var dı. O 
an in sa nın ak lı na ne din ge lir, ne sağ lık ge lir, ne de ai le miz ge-
lir di... Ku ma rın özel bir zev ki var dı. Ze hir li özel bir zevk!’

26 Her top oynayan namazı erteler demiyorum. Tam bir bilinç olmad -
ğından ertelemiştim.
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Son ola rak ti ca re te da lan bir ta cir den mi sal ve re rek an lat-
tık la rı mı şab lon ha lin de su na lım.

Mal bi rik tir me yi ve in san la ra hük met me yi se ven in sa noğ-
lu, he la lin den ti ca ret yap mak is ter. Gün ge lir, Al lah onu zen-
gin lik le im ti han et mek için o ku lu na um ma dı ğı yer den rı zık 
ve re rek ti ca re ti ni zen gin leş ti rir.

İş le ri ol duk ça yo ğun dur ar tık. Ön ce na ma zı nı vak tin de kıl-
ma ya rak ilk ta vi zi ni ve rir. Zi ya ret için git ti ği niz de ikin di ye beş 
da ki ka ka la onu na maz da gö rür sü nüz. Ne de hız lı kı lar! İkin di 
okun du mu? so ru nuz bir hay li ca nı nı sı kar na maz za de nin...

Genç yaş ta zen gin olur ve hac mev si mi yak la şır... Ön ce 
ev de ki yaş lı la rı gön de rir. On lar da ken di ba ba la rı nı gön der-
miş ti. Gen ci miz ti ca re ti ni ra yı na oturt mak is ter. Açı lan her bir 
şu be, ti ca re tin otur ma dı ğı nı gös te rir. Ve da ha çok uğ raş is ter.

Ön ce na ma zı er te ler, son ra da hac cı nı... Ge rek çe le ri ne 
ka dar man tık lı, bil mi yo rum!
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Kendini ticarete kaptıran tüccar. (Her türlü tüccar için demiyorum)

Al lah’ın emir, ya sak ve tav si ye le ri ni er te le ten ame lin cin si 
ve şek li ne olur sa ol sun cid di bir prob lem ola rak al gı la ma lı.

şim di lik il gi ala nı mız ba şör tü ol du ğu için tek rar ko nu mu za 
dö nü yo ruz.

Bir ba yan na sıl olur da ba şör tü sü nü bir dö nem 
da hi ol sa er te ler?

Şu na yüz de yüz ina nı rım;

‘Gü nah iş le me po ta sı na gi ren, iş le ye rek çı kar.’

Önem li olan sı nır la ra yak laş mak.
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He le de gü nah iş le me ye ka rar ve ril mişse, ya ni bir ba yan, 
or ta okul, li se, üni ver si te de yi oku ma ya ka rar ver miş se, gü nah 
po ta sı na gir miş tir. O ba yan en az 10 yıl gü nah iş le me yi gö ze 
al mış tır. Ken di ken di ni de şöy le kan dı rır:

- ‘Al lah’ım! Sa na söz ve ri yo rum, if fe ti mi ko ru ma ya ça lı-
şa ca ğım. Öğ ren ci ar ka daş la rı ma İs lam’ı an la ta ca ğım ve okul 
bit ti ğin de ken di mi İs lam’a ada ya ca ğım!’

Baş ka bir aday da şöy le der:

- ‘Na maz kı lan ve İs lam’ı bi len bir ba yan oku maz sa okul-
da ki di ğer ba yan la ra kim İs lam ’ı an la ta cak? Hem hiz met ede-
ce ğim hem de oku ya ca ğım!’

An cak öy le te la fi ede ce ği ni zan ne di yor lar.

Bak kal ve ka sa ba borç la rı var, bak ka la olan bor cu nu öde-
me, ka sa ba faz la sıy la ver... Yok böy le bir şey!

İş le ne cek bir ha ra mın cin si ne olur sa ol sun. Ka rar ve ril-
dik ten he men son ra, ya ni;

- ‘En az 10 gün, ya da 3 yıl sü re cek gü nah iş le me ye ka rar 
ve ren bir in sa nın ima nı za yıf lar. Bit mek üze re olan bir fe ner 
pi li gi bi faz la uza ğı gös ter mez.

Za yıf la yan bir iman da, gü nah iş le me po ta sın day ken eleş-
ti ri le re pek de al dı rış et mez. Çün kü bir ta rih be lir le miş tir. O 
ta rih ler ara sı ful gü nah iş le ye cek tir. Ta rih ta mam lan dı ğın dan 
he men son ra (hiç ara ver me den) gü zel bir tev be ede rek işi 
sağ la ma ala cak tır. Gü nah iş le me dö ne min de vic da nen ra hat-
la ma sı için de de ği şik ba ha ne ler üret mek zo run da dır. Ya rın 
Al lah’ın hu zu ru na çık tı ğın da sı ğı na ca ğı ma ze ret le ri ol ma lı...’

-‘Al lah’ım! Tüm uya rı la rı na rağ men ba şı mı en az 10 se ne 
aç tım. Ya ni 10 se ne bo yun ca ge rek çe ler uy du ra rak se nin em-
ri ni çiğ ne dim. Ama 10 se ne bo yun ca boş dur ma dım!27

27 Abdestsiz namaz kılmak gibi bir şey...
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İna nın ba şı nı bir dö nem açan bir ba cı nın he sap gü nün de 
na sıl bir ge rek çe be yan ede ce ği ni çok me rak edi yo rum.

şu 10 se ne sü re cek olan gü na hı bir da ha ma sa ya ya tır-
mak is ti yo rum:

Or ta okul (3 yıl) + Li se (3 yıl) + Üni ver si te (2 ya da 4 yıl) 
. Bir oku lun mev cu du nu 1000 ile 1500 ara sı dü şü nür sek, en 
az750 er kek öğ ren ci nin bir ço ğu ba şı açık olan bir ba cı ya bir 
şe kil de ba ka cak... Bak ma la rı na ve si le ol du ğu için gü nah ka-
zan mış ola cak... Her gün on lar ca gü nah!..

Ba cı mız ders an lat mak için aya ğa ya da tah ta ya kal ka-
cak, tüm göz ler üze rin de ola cak. Her hal de her kes o ba cı nın 
an lat tı ğı na ku lak ve rip not lar al ma ya cak! Aman Al lah’ım! Her 
sa ni ye gü nah iş le mek!

Be nim bil di ğim, iş le nen gü na hın he men aka bin de Al-
lah’tan özür di le nir. Ara ve ril mez. Ba ka lım Al lah (cc) ne di-
yor:

“Al lah si zin tev be ni zi ka bul et mek is ter; şeh ve te 
uyan lar (kö tü ar zu la rın esi ri olan lar) ise büs bü tün yol dan çık-
ma nı zı is ter ler.’ (Ni sa, 27).

Çok gü zel!.. Al lah (cc) tev be le ri ka bul et mek is te di ği ni 
söy lü yor. Ne gü zel! Aca ba tev be nin vak ti ve za man la ma sı için 
bir şart ko şu yor mu, ona ba ka lım:

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

Eve et! Bir tev be nin ka bul edi le bil me si için gü na hın he-
men aka bin de tev be et me şar tı ko şu lu yor. Bu nun bi le ye ter li 
ol ma dı ğı nı baş ka bir ayet te şöy le di le ge ti ri yor:

“Kim tev be edip iyi dav ra nış gös te rir se, şüp he siz o, tev be si 
ka bul edil miş ola rak Al lah’a dö ner.” (Fur kan, 71).
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Me se le şu; 10 yıl gü nah iş le me yi gö ze alan bir ba yanın 
oku lun ilk gü nün de iş le di ği gü na hın ba ğış lan ma sı için;

1- İş le di ği gü nah tan he men tev be ede cek. (Ya ni ilk te nef-
füs te ba şı nı ka pa tıp evi nin yo lu nu tu ta cak).

2- Tek rar ka pan dık tan son ra da ekst ra dan bir sa lih amel 
iş le ye cek.

Ya ni iş le nen bir gü na hın tev be si on se ne son ra ol maz. Ha-
fi fe al mak gi bi bir şey!

b) Bir in san ölü mü unut tu ğu için ba zı iba det le ri 
er te ler

En az on se ne ba şı nı aça rak bir çok ka nal dan gü nah iş le-
me yi gö ze alan bir ba yan, ölü mün okul dö ne min de de ola bi-
le ce ği ni he sap la ma mış tır. Bel ki de ken di sı nı fın da ya da oku-
lun da her han gi bir se bep ten ölen bir öğ ren ci yi işit tik le rin de 
bir an lık;

- ‘Ya ölüm ba na da ge lir se?’ di ye dü şü ne bi lir ler. Emi nim ki 
ken di le ri ni şöy le sa kin leş ti re cek ler;

- ‘İlim yo lun da öl mek se vap ge ti rir’ doğ ru ama han gi ilim 
yo lun da ve han gi şart lar da!

İn sa noğ lu nun en za yıf yer le rin den bi ri de çok son ra la ra 
he sap yap mak. Ak lı ma ko nu muz la ala ka lı bir fık ra gel di. Onu 
an la ta yım;

Ki ra cı bir ai le yi evin den çı kar mak is te yen bir ev sa hi bi nin 
ak lı na müt hiş bir fi kir ge lir. So lu ğu ki ra cı sın da alan ev sa hi bi:

- ‘Bir ay için de evim den çı kar san se vi ni rim!’ der.

Ki ra cı: -‘Ne den?’

- ‘Ben ye ni ev li yim. Bi zim ço cu ğu muz ola cak, bü yü ye cek, 
oku ya cak, ev le ne cek... Bu da ire yi ona ver me yi dü şü nü yo rum 
da!
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Ma ale sef biz in sa noğ lu nun en za yıf ye ri... şey tan da za yıf 
ye ri mi zi bil di ği için plan ve pro je le ri ni ona gö re şe kil len di ri yor.

Dü şü nü yo rum da, her han gi bir se bep ten üni ver si te oku-
yup dip lo ma al mak için or ta oku la kay dı nı yap tı ran bir ba yan, 
on se ne za man zar fın da sı nıf ta kal ma yı, mad di bir prob lem-
den do la yı or ta iki ya da or ta üç te ay rı lma durumunda olmayı, 
ya da li se de sı nıf ta kal ma yı ya da üni ver si te yi ka za na ma ya bi-
lir ola sı lı ğı nı hiç dü şün mü yor mu?

Ya da okul dö ne min de ba şı açık bir şe kil de öle ce ği ni?...
şey tan bu!.. Boş dur maz ki!.. Çok ile ri ye yö ne lik plan pro-

je ler yap ma mı zı is ter. Oy sa ki ölüm ne ka dar da ya kın...

c) Bir in san ahi re ti unut tu ğu için ba zı iba det le ri 
ko lay ca er te ler

Ka za na ca ğı ödü lün de ğe ri ni bil me yen ya da ka za na ca ğı ödü-
lü hiç işit me yen bir ya rış çı nın ba şa rı ola sı lı ğı ol duk ça za yıf olur.

Üni ver si te sı na vı na ha zır la nan bir öğ ren ci ye de nil se ki;

- ‘Or ta do ğu Üni ver si te si’nde, ‘Hi-tec po int’28 fa kül te si ya 
da bö lü mü var. İs ter sen ter cih for mu na bu fa kül te yi de işa ret-
le. Siz ce ak lı ba şın da olan bir öğ ren ci ne der bu tek li fe?

Ön ce gi re ce ği bir fa kül te yi ta nı ma ya ça lı şır. Bi ti rin ce ne ola-
ca ğı nı,  o bö lü mü oku ma ya ze ka ya da bil gi-bi ri ki mim uy gun mu, 
de ğil mi? O fa kül te me zun la rı iş bu la bi li yor lar mı? Bir sü rü so ru...

Ver miş ol du ğum ör nek mi sa li Al la hu Te ala da Cen net fa-
kül te sin den bah se di yor. O üni ver si te de genç li ği ni do ya sı ya 
ya şa mak da bir be del is ter. O fa kül te nin de ol maz sa ol maz 
ev rak la rı ve im za la rı var. O fa kül te ba şı açık re sim ka bul et-
mi yor.

Sı nır sız bir ha yat ya şa na ca ğı için im ti han sü re si 3 sa at le 
sı nır lı de ğil. İm ti han sü re si

28 Bir milyona aldığım ve şu an yazmakta olduğum bir pilot kalemin 
markası.
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So ru ki tap çı ğı  her an alı na bi lir. 3 yıl son ra, 3 ay son ra, 
40 yıl son ra vs. Kar şı lı ğın da ise ak la ve ha ya le gel me yen sı-
nır sız gü zel lik ler... İş bul ma der di yok, ki ra cı lık yok, okul yok, 
ça lış mak yok, ga ri ban lık yok. Her kes pat ron ora da. Hem de 
ölüm yok!

O gü ze lim me kan lar al tı üs tü bir dip lo ma ya fe da edi li yor. 
Oku la kay dı nı yap tı ran bir ba yan ba şı açık fo toğ raf çek tir me-
den ön ce Kur’an ve ha dis ler de cen ne tin fo toğ ra fı nı çek tir sin 
ve ne le ri kay bet mek üze re ol du ğu nu bir bir gör sün!

Ta bii bir de bu nun ce hen nem fa kül te si var.

Cen net fa kül te si ni ka za na ma yan la rın ba şı açık bir şe kil de 
ka yıt yap ma la rın da bir sa kın ca ol ma yan ce hen nem fa kül te si 
var. şim di lik de ğin me ye lim ora ya.

‘Yaş la nın ca ka pa nı rım’ sö zü sa de ce öğ ren ci le re ait olan 
bir söz de ğil dir kuş ku suz. Bu sö zü bir öğ ren ci den işi te bi le ce-
ğin gi bi, bir ev ha nı mın dan da işi te bi lir sin. Bun lar, baş tan pes 
et miş ler, sa ha yı beş sı fır ye nik gi ri yor lar.

Ya ni di yor lar ki;

-‘Al lah’ım! Her ne ka dar da bir ba ya nın ka pan ma sı nı is-
ti yor san da; ben, şim di lik ka pan ma yı dü şün mü yo rum! Eğer 
öm rüm ye ter se, er kek ler ben den il gi ve ala ka yı ke ser ler se, ya-
pa ca ğım mak yaj lar es ki gü zel li ği mi ko ru maz sa, saç la rım ağa-
rır ya da dö kü lür se, söz, ka pa na ca ğım!’

Evet... Yaş lı bir ba yan an cak yu ka rı da ki se bep ler den ka-
pa nır. Ya ni Al lah kapanın de di ği için de ğil.

Ha di öğ ren ci le ri an la dık di ye lim29, pe ki bun lar han gi psi-
ko lo jiy le “Yaş la nın ca ka pa nı rım!” di yor?

29 Aslında anlamadık.
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Ka na atim ce ce sa ret edip;

-‘Ka pan ma yı dü şün mü yo rum!’ di ye mi yor lar. Mut la ka ai-
le sin de ya da bi rin ci de re ce de ak ra ba la rın da ya rım ba şör tü lü 
de ol sa mut la ka bi ri var ve az da ol sa onun pa yı var, di ye 
dü şü nü yo rum.

İm kan ol sa da sor sak;

- ‘Ger çek ten de yaş la nın ca ka pa na ca ğı na ina nı yor mu su-
nuz?’

- ‘Yaş la nın ca ka pan mak is te me ni zin se be bi ne?’

- ‘Al lah em ret ti ği için mi, çir kin li ği ni zi giz le mek için mi?’

Eğer çir kin li ği ni zi giz le mek için ör tü yor sa nız, Al lah’tan bir 
se vap bek le me yin. Ba zen cad de de, so kak ta, oto büs du rak la-
rın da zor la na rak yü rü yen ba şı açık ve do ğa da ki tüm renk le ri 
yü zün de ser gi le yen yaş lı tey ze ler gö rü rüz. İna nı yo rum ki, bir 
kıs mı yaş la nın ca ka pa nı rım de miş ler di.

Kız ma ya cak la rı nı bil sem, o yaş la rı na rağ men ki me gü-
zel gö zük mek için mak yaj ya pı yor su nuz, hiç ay na ya da mı 
bak ma dı nız? Yok sa ken di ni zi hâ lâ genç mi his se di yor su nuz? 
45’lik bir de li kan lı dan “Çı ka lım mı tey ze?” tek li fi ni mi bek li-
yor su nuz? di ye so rar dım.

Her be den yaş la nın ca  es ki ta ze li ği ni kay be der. Gü zel lik 
gi der. Yaş lan mak ve gü zel li ğin kay bol ma sı suç de ğil. Ama ina-
nın yaş lı lı ğın bi le fark lı gü zel li ği var. Ha ni de riz ya, nur yüz lü 
ni ne, nur yüz lü de de! Ger çek ten de öy le dir. Yaş lı la ra bi le fark lı 
bir gü zel lik ve rir ba şör tü sü.

‘Yaş la nın ca ka pa nı rım’ di yen bir in san san ki, “Ba na hi-
ka ye, ga zel an lat ma kar de şim! Ta mam, an la dık, yaş la nın ca 
ka pa nı rız! Bak sa na ta rih ver dim. Ar tık o sa ate ka dar ba na 
ba şör tü den bah set mi!’ di yor muş gi bi me ge li yor.

Her han gi bir şe kil de gü nah iş le me ye ka rar ve ren bir in-
san, iş le ye ce ği gü na ha bir za man ve rir. Ya ni, şu şu ta rih ler ya 
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da şu sa at ler ara sın da gü nah iş le ye ce ğim. Ama son ra dan da 
tev be ede ce ğim. Her hal de bir de fay la bir şey ol maz. Tev be 
eder sin ge çer.

Sa de ce okul için gü nah iş le me ye ka rar ve ren bir ba yan 
10 se ne yi gö zün den çı kar mış tır. Ama nef si ni ra hat lat ma sı için 
10 se ne so nu na gü zel ya tı rım lar ya pa ca ğı nı va ad eder.30

Zi na yap ma ya ka rar ve ren bir in san bir kaç sa ati ni gü na ha 
ayı rır. O za man zar fın da eleş ti ri ve na si ha ta ku lak la rı tı ka lı dır. 
Din le mez...

Gıy bet yap mak is te yen bir in san bir ile beş da ki ka ara sı 
gü nah iş le me ye ka rar ver miş se, kim se onu tu ta maz. Gıy be ti ni 
ya rı da ke sip tev be eden in sa na az rast la nır.

şu nu de mek is ti yo rum; her kim olur sa ol sun, gü nah iş le-
me ye ka rar ve ren bir in san, ka rar anın da ima nı za yıf la mış tır. 
Gü na ha gi riş yap ma dan ön ce, ken din ce ge çer li bir ma ze ret 
ayar la mış tır. Gü na ha gi riş ya pıp çı kın ca ya ka dar ne ayet ten 
an lar, ne de ha dis ten...

(O-50) ara sı, şey tan;

30 ‘Yani kendimi islam’a vereceğim. Müslümanlara yardım edeceğim. 
Kazancımı infak edeceğim’ derler. Kara parayı aklamak gibi kara ya-
şamı aklayacaklarını zannederler.
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- ‘Bir de fay la bir şey ol maz. Tev be eder sin ge çer. Bu gün 
ol maz sa ya rın mut la ka o ey le mi ya pa cak sın. Fır sat var ken 
ben ce şim di de ğer len dir’ di ye rek ilk ves ve se yi ve rir.

(50-70) ara sı ka rar ve ril miş tir ama tek rar vaz geç me ola sı-
lı ğı da yok de ğil. Ola sı bir na si hat le ge ri adım atı lır.

(70-80) ara sı mad di bir en gel ol ma dık ça ge ri adım at mak 
çok zor. O an Al lah’ın ve re ce ği ce za pek de ak la gel mez.

(80-100) iş le ne cek gü na hın bü yük lü ğü ve cin si ne olur sa 
ol sun, adım lar hız la nır, ak la din, iman, ki tap gel mez.

(100-Gü nah) göz ler kör ol muş, ku lak lar sa ğır ve iman en 
za yıf de re ce si ne düş müş tür.

Son bir tab lo da ha çi zip bu baş lı ğı mı zı da nok ta la mış ola-
lım.
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Oh! Ne gü zel! 10-25-50 se ne (sa at de ğil) ful gü nah iş le, 
yıl lar son ra Al lah’tan özür di le! Aman Al lah’ım, ne man tık!

Ba zı iba det le ri er te le me ya da kö tü alış kan lık lar dan uzak-
laş mak için ile ri bir ta rih ver mek, şey tan ta ra fın dan iyi şı rın-
ga lan mış.

Ben ze ri bir du rum be nim ba şım da şöy le ce re yan et ti:

On yıl si ga ra iç tik ten son ra, ar tık bı rak mam ge rek ti ği ni 
dü şün düm. Çok kez bı ra kıp tek rar baş la mış tım. Si ga ra pa ke ti-
ni kı rıp 3-4 sa at son ra ya da bir haf ta son ra tek rar al dı ğı mı çok 
iyi ha tır la rım. Bu on yıl böy le de vam et ti.

Ke sin bı rak ma ya ka rar ver di ğim de, 55 bin li ra ya al dı ğım 
par la ment si ga ra sı hâ lâ ce bim dey di. Bu kez pa ke ti kı rıp at-
ma dım. Ön ce bey nim de ki pa ke ti kır mam ge re ki yor du ve bir 
şe kil de onu kır dım. Er te le me has ta lı ğı be lir ti si baş la dı ve pa-
zar te si sa ba hı ke sin kes bı ra ka ca ğı ma ka rar ver dim. Ken dim-
den emin ol du ğum için bu kez ye min et me dim. Per şem be ya 
da cu ma gü nüy dü. Ar kam dan at lı lar ge li yor muş ça sı na si ga ra 
üze ri ne si ga ra içi yor dum. Pa zar ge ce si sa at iki ye ka dar iç tim.

Er te si sa bah ken di ni boş luk ta his se den Fey zul lah, si ga-
ra sız bir ha ya ta mer ha ba de di. Bu ha ya ta se lam ve re li on yıl 
geç ti. İn şa al lah bu se la mım ömür bo yu de vam eder.

Di yo rum ki er te le me has ta lı ğı cid di bir has ta lık tır. Bu dün-
ya da en faz la öl dü rür. Ama di ğer ta raf ta ke sin lik le sü rün dü-
rür.
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- 7 -

Tekrar Açılırım Düşüncesiyle                                      
Kapanmıyorum



Ba şör tü nün Al lah’ın bir em ri ol du ğu nu in kar et me yen, 
şey ta nın ken di si için ha zır la dı ğı dra ma tik bir fil mi tek rar tek-
rar iz le yen, ba şı açık in san lar la sa mi mi bir ar ka daş lı ğı olan, 
ar ka daş çev re sin de ba şör tü lü in san la rın pek de ol ma dı ğı (ve 
bi raz dan bir kaç ma ze ret da ha sı ra la ya ca ğım) açık bir ba ya na 
ait olan bir ör tün me me ma ze re ti;

‘Tek rar açı lı rım dü şün ce siy le ka pan mı yo rum’.

Böy le dü şü nüp de ka pan ma yan bir ba yan Nur, 31’e do-
kun mu yor. Ne ek le me ler de bu lu nu yor, ne de ba zı mad de le ri 
cım bız lı yor. Ta ma men şey tan ve ar ka daş la rı nın te si rin de. Te-
da vi si ko lay bir ma ze ret. Ta bii ki ba ya nın sa mi mi ye tiy le de 
ala ka lı.

Ba şı açık oku yu cu la rım dan ge len mek tup ve ma il ler de ki 
ör tün me me ma ze ret le rin den bi ri de buy du:

‘Tek rar açı lı rım dü şün ce siy le ka pan ma yı dü şün mü yo rum.’ 
Üze rin de uzun ca dü şün dü ğüm; ‘Bir ba ya nın aca ba ile ri ye yö-



ne lik dü şün ce sin de han gi et ken ya da et ken ler ba şör tü sü nü 
teh dit et mek te dir?’ so ru su na ce vap bul du ğum an re çe te yi ha-
zır la ya bi lir dim.

Bir ba yan ne den tek rar açı lı rım di ye dü şü nür?

Ya da ‘Bir ba yan, ka pa nır sam ile ri de ol sa, da ha da ile ri de 
ol sa, ba şı mı aça ca ğı mı dü şün mem’ de mez?

Ara da ki nü an sı tes pit ede rek baş lı ğı mı zı ay dın lat ma ya ça-
lı şa lım.

1- Tek rar ba şı mı aça rım dü şün ce siy le ka pan mak is te-
mi yo rum.

2- Ka pa nır sam, iler de de ol sa, ba şı mı aç ma yı is te-
mem.

Zan ne der sem ara da ki fark da ha net gö rü lü yor.

Bi rin ci de, ba şör tü süy le ara sın da ki en gel ya da en gel le ri 
gö zün de çok bü yü tü yor. Ya da mü ca de le ede cek gücü ken di-
sin de bu la mı yor ya da ara sın da ki en gel le rin cid di bir ge çer li 
ma ze ret ol du ğu na inan dı ğın dan en gel le rin ol ma sı pek de ra-
hat sız et mi yor!

İkin ci de, ‘ka pa nır sam’ di yen bir ba yan için en gel le rin şek-
li şe ma ili ve gü cü o ka dar da önem li de ğil. Hiç bir güç ve ya-
şam zev ki şek li ba şör tü yü ba şın dan in di re mez. Bir çok şe yi 
fe da et me ye ha zır.

Şim di ara baş lı ğı mı zı ata bi li riz.

1. Se bep: Ba şör tü nün ge rek li li ği ni, ağır lı ğı nı   
kav ra ya ma dı ğın dan

Ki ta bı mı zın bu say fa sı na ka dar ki ya zı la rı oku yan bir ba cı-
mız, ba şör tü nün ne ka dar da önem li ve ge rek li ol du ğu nu kav-
ra mış tır di ye dü şü nü yo rum. Ye ni bir ya zı, tek rar ola ca ğın dan 
yaz ma ih ti ya cı his set mi yo rum.
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2. Se bep: Ar ka daş çev re si

Ben ce en önem li se bep ler den bi ri. Gü nü mü zün bü yük bir 
kıs mı ya kın ar ka daş ve dost lar la be ra ber ge çer. On lar la gü ler, 
on lar la ağ lar, on lar la sır la rı mı zı, gü nah la rı mı zı31 pay la şı rız. 

Sı kı bir ar ka daş lık ta ka rak ter ler, huy lar, özel zevk ler za-
man la ben zer lik gös te rir. Ar tık ay nı fil mi iz ler, ay nı tat lı çe şi di ni 
se ver ve ben zer tarz gi yin me ye baş lar lar. Bu ara da ta raf lar dan 
bi ri, her han gi bir gü na hı iş le me yi dü şün düğünde, en ya kın ar-
ka da şı nı ay nı gü na ha or tak et mek is ter.

Böy le lik le hem ar ka da şın dan ce sa ret bu lur, hem de ar ka-
daş lık ba ğı nın da ha da sağ lam la şa ca ğı na ina nır. Ar tık, gü nah-
ta  da ar ka daş tır lar.

Gün ge lir, ar ka daş lar dan bi ri ne ba şör tü nün ge rek li li ği 
an la tı lır. O, bir ta raf tan ba şör tü sü na si ha tı nı din ler ken, di ğer 
ta raf tan ar ka daş la rı na na sıl he sap ve re ce ği ni ve aca ba ka pa-
nır sam be ni tek rar ara la rı na alır lar mı, ya da ‘ba na ne der ler’ 
di ye dü şü nür.

Ve ba cı mı zın göz le ri önün de şöy le bir tab lo can la nır:

31 İşlediğimiz günahları en yakın arkadaşımıza anlatarak paylaşırız. A -
latmamak, en doğru olanı...
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Şey tan, ka pa na ca ğı nı ha yal eden bayana, ha ya li bir se-
nar yo çi ze rek, bayanın ar ka daş la rını ko nuş tu ru r. şey tan hiç şu 
şu ko nuş ma la rı yap tı rır mıy dı?:

- ‘Ba şör tü ne ka dar da ya kış mış!’

- ‘Na sıl ka rar ver din ka pan ma ya?’

- ‘Ben ce hiç çı kar ma!’

- ‘Ha di, duy gu la rı nı bi ze de an lat. Olur ki biz de doğ ru la rı 
bu la bi li riz!’

Bir yan dan ba şör tü na si ha tı, di ğer yan dan ar ka daş la rı nın 
ala ya alan ko nuş ma la rı. Ba cı mız şu nu unu tu yor:

‘Na si hat eden ba cı mız can lı can lı ko nu şu yor, ar ka daş la rı 
ise şey tan ta ra fın dan ko nuş tu ru lu yor. Ya ni kan dır ma ca ni yet li 
bir ha ya li ko nuş ma...’

Na si hat de vam eder, ba cı mız ka rar lı ka rar lı din ler ken, ba-
cı mı zın pür dik kat din le di ği ni gö ren şey tan, ti yat ro nun 2. per-
de si ni oy na tır.

Bu kez ar ka daş la rı nı şöy le ko nuş tu rur:
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İlk ala ya al ma ko nuş ma la rı pek de et ki li ol ma ya bi lir di. 
Ama ti yat ro nun ikin ci per de si nin nar koz et ki si ol duk ça faz la:

Bir yan dan na si hat eden ba cı mı zı din ler ken, di ğer yan-
dan ba şör tü süy le ara sı na en gel le ri tek tek ko ya rak şöy le bir 
kı yas yap ma ya baş lar.

Ka pa nır sam

1- Yıl lar dır sır la rı mı pay laş tı ğım ar ka daş la rım dan uzak la-
şa ca ğım.

2- Özel zevk le rim den mah rum ka la ca ğım.

3- Si ne ma ve par ti le re gi de me ye ce ğim.

4- ‘Çok gü zel sin’ sö zü nü işi te me ye ce ğim.

5- Er kek ler le çı ka ma ya ca ğım.

6- Genç li ği mi ya şa ya ma ya ca ğım.

Ka pan maz sam

1- Çev re de ği şik li ği zor lu ğu nu ya şa ma ya ca ğım.

2- Genç li ği mi do ya sı ya ya şa yaca ğım.

3- Flör tün zev ki ni ta da ca ğım.

4- Si ne ma, par ti, ge zi ler ha ya tı mın en önem li par ça la rı. 
On lar dan mah rum kal ma ya ca ğım.

5- Gü zel söz ler işi te ce ğim.

Şey ta nın da yar dı mıy la , na si hat eden ba cı mı zın doğ ru 
an la tım la rı bir den ne ga ti fe dö nü şe rek;

-‘Zevk ten, ta ma men mah rum bir ha yat’ tek li fi ola rak al gı-
la ya cak. İş te o an ka rar anı dır.
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- ‘Aca ba han gi si ni ter cih et sem?’ di ye cek. şim di lik nok ta yı 
ko ya lım, tek rar de vam ede ce ğiz.

Di yo rum ki, ba şör tü sü için ka rar anın da, bir ba ya nın ba-
şör tü sü nü ter cih et me si için;

1- Da ha ca zip bir tek lif te bu lu nul ma sı la zım.

2- Ba şı açık bir ha ya tın hem dün ya da hem de ahi ret te ki 
kar şı lı ğı nın an la tıl ma sı la zım.

3- İn sa nın ba şı boş ya ra tıl ma dı ğı nın an la tıl ma sı la zım.

4- Ba zı şey le rin ne den ca zip kı lın dı ğı nın an la tıl ma sı la-
zım.

5- Al la hu Te ala’nın, ne den bir in sa nın özel zev ki ne mü da-
ha le edip ya sak la mak is te di ği nin an la tıl ma sı la zım.

6- Al ter na tif bir or ta mın su nul ma sı la zım.32

Ba şör tü yü ter cih eden bir ba yan, çev re sin den ko lay ko lay 
ko pa ma ya cak tır. Ak si hal de do ku uyuş maz lı ğı ola cak ve ye ni 
prob lem ler baş la ya cak tır. Ba şör tü yü ter cih eden bir bayan, 
es ki ar ka daş la rıy la her or tam da kar şı la şa ma ya cak kuş ku suz. 
Ar tık fark lı za man lar da ve me kan lar da te va fu ken kar şı la şı la-
cak.

32 Başörtülü arkadaş çevresi.
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Ka rar lı bir şe kil de ka pa nan bir ba cı, es ki ar ka da şıy la kar-
şı laş tı ğın da,

-‘Ön ce den ben de bil mi yor dum. Bel ki de ben de ba şör-
tüy le / ba şör tü lü ler le dal ga ge çi yor dum. Ama ya nıl mı şım. 
şim di bu ar ka da şım da ön ce ki duy gu la rı mı ta şı ya bi lir’, de yip 
du rum de ği şik li ği ni çok sa kin ve yu mu şak bir dil ile, hiç de gö-
rün dü ğü gi bi in sa nın öz gür lük le ri ni kıs ma dı ğı nı an la tır.  Ba şı 
ör tü lü bir ha ya tın  dil ve be den le ya pı lan  bir çok sar kın tı lık tan 
ko ru du ğu nu ve in sa nın de ğer ka zan dı ğı nı an la tır.

Ka rar aşa ma sın da olup da ba şör tü ko nu sun da tam ik na 
ola ma mış bir ba yan ar ka daş la rı ma na sıl izah ede bi li rim ki di-
ye cek ve tek rar açı la bi li rim kor ku suy la ka pan ma yı dü şün me-
yen ler ku lü bü ne üye li ği ni yi ne le ye cek.

De rim ki,

-‘Ya, ba şör tü nün ge rek li li ği ni yan lış  an lat tı nız, ya da ba-
şör tü lü bir ha ya tın dün ya day ken bi le ca zip yön le ri ni ve öz gür-
lük alan la rı nı an lat ma dı nız.’

Yok sa ne den es ki ha ya tı na de vam et me yi dü şün sün ki?

Ka rar aşa ma sın da olan ba cı la rı mı za de rim ki;

-‘Evet, hak lı sı nız! Ar ka daş çev re si ne ka pan dı ğı nı zı ya da 
ka pa na ca ğı nı zı izah et mek çok zor. Ko lay ol ma dı ğı nı bi li yo-
rum; ama üs te sin den ge le bi lir si niz. Ba zı ar ka daş la rım na ma za 
baş la ma aşa ma sın da bir dö nem ar ka daş çev re si ne na sıl izah 
ede rim di ye dü şün müş ve ba ya ğı er te le miş. İna nı yo rum ki, 
son ra da;

- ‘Ya, ne den bun lar la (ar ka daş la rıy la) be ra ber ken, na ma zı 
terk edi yo rum da, ol ma dık la rın da ak sat ma ma ya ça lı şı yo rum? 
Ne den çe ki ni yo rum ki? di ye dü şün müş. Tam o aşa ma da ar-
ka da şım la şey tan ara sın da ka na atim ce şöy le bir di ya log ya-
şan mış:
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- ‘Sen za ma nın da ar ka daş la rın la  be ra ber gü nah lar iş le din. 
On lar la be ra ber her ko nu da mu hab bet le ri niz ol du. Sen is te di-
ğin ka dar na ma zı nı kıl! De mez ler mi ada ma, 

- N’olu yo ruz?

Ves ve se nin şey tan kay nak lı ol du ğu nu his se den ar ka da-
şı mız, ar ka daş la rıy la be ra ber ken ezan oku nur ve ar ka daş ca-
mi ye git mek is ter. Ar ka daş la rı ilk kez böy le bir şey işi tir ar ka-
da şın ağ zın dan. Gün ler den de ne cu ma, ne ra ma zan, ne de 
bay ram.

Ar ka da şı mız ge le cek tep ki yi ol duk ça me rak edi yor. şok bir 
tep ki şey ta nı hu zur suz edi yor;

- ‘Ha di biz de gi de lim!’

Oy sa ki şey tan, ar ka da şı mı za film iz le tir ken hiç bir za man 
ar ka daş la rı nın ağ zın dan bu cüm le yi söy let me di. Ve ar ka da-
şım;

- ‘On ca va kit na maz la rı mı bo şu bo şu na ka çır mı şım.’ de di.

3- Di ni gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re me me                 
kor ku sun dan

Çok ma sum ca söy le nen ve san ki Al lah’a kar şı ya pı lan 
bir say gı dan do la yı söy le ni yor muş gi bi bir çağ rı şım ya pı yor 
ba na... Ya ni;

- ‘Al lah’ım! Se nin di nin o ka dar hoş, gü zel ve ha yat do lu 
ki! Emir, ya sak ve tav si ye le ri nin ta ma mı in san la rın bu dün ya-
da ki mut lu lu ğu için...

İn san la rı ha va, su, gı da, eş, ço cuk, ak ra ba, ara ba vs. ile 
rı zık lan dı rı yor sun. Ve in san lar dan da hak lı ola rak bir te şek kür 
bek li yor sun. Ve sa na na sıl min net tar olu na ca ğı nı da Kur’an ve 
ha dis ler le biz le re öğ ret miş sin. Yap ma mız ge re ken ler ara sın da 
ba şör tü sü kul lan mak da var. Ama;

Ben bir de fa baş tan kay bet mi şim! Ba şı mı ör tüp de iba-
det le ri mi ak sat mak tan sa, ört me me yi ter cih ede rim! Hem se ni 
kan dır ma mış olu rum Al lah’ım! 

Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?102 -  



Ha ya tım ha ta lar la do lu! Sa na ha ta sız bir şe kil de iba det 
ya pıl ma lı. Ama ben in sa nım ve nef si me hep ye nik dü şü yo-
rum. Sa na iba det için söz ve ri rim ama ya sö züm de du ra maz-
sam? Ben se ni kan dır mak is te mi yo rum Al lah’ım! Sa na ya kı şır 
bir in san ola ma ma kor ku sun dan ka pa na mı yo rum!

Ken dim ce hak lı yım! Ya tam yap ma lı, ya da yap ma ma lı! 
Si yah ya da be yaz... Gri ton lar kan dır ma ca olur.

İna nı yo rum ki, di ni gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re me me kor ku-
sun dan ka pan ma yan la rın ge rek çe le ri bun lar.

şey tan na sıl da kan dır mış! Bil mi yor lar mı ki ba şör tü lü bir 
in san ha ta ya par, gü nah iş ler, iba det ler de ak sak lık lar ya pa bi-
lir.33

‘Ba şı nı ör tü yor san, ha ta sız ola cak sın’ man tı ğı yan lış. şey-
tan bi li yor ki, her in san ha ta ya par. Ba şı nı ört sen de ha ta yap-
mak tan kur tu la ma ya cak sın. Ama şey ta nın;

‘Ba şı nı ör tü yor san iba de ti ni tam ya pa cak sın ve ha ta sız 
ola cak sın’ ves ve se si ne yem ol muş bir ba yan, sa ha ya çık ma-
dan mağ lup olur. Bu şu mi sa le ben zer;

‘Rin ge çık, ama da yak ye me!’

Rin ge çı kan her in san az da ol sa da yak yer. Eğer bu man-
tık doğ ru ol say dı, rin ge çık ma mak en doğ ru su olur du. 

‘Ba şı nı ört; ama sı fır ha ta yap!’

Ne kur naz ca söy le nen bir söz. Val la hi ze hir den de ze hir. 
şey tan bi li yor ki, her in san ha ta ya par!

Ey! Bu se bep ten do la yı ör tün me yen ba cım! Ba şı açık ola-
rak her sa ni yen gü nah la ge çi yor! şey tan se ni en za yıf ve en 
ma sum ye rin den ya ka la mış. 

33 Olur, demiyorum ama bazen nefse yenik düşülüyor ve ertelemele -
den bazı ibadetler nasibini alıyor.
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Ba şı nı ör ten bir ba ya nın me lek gi bi ol ma sı is ten mez ve 
ol maz da! Ba şı ör tü lü ler de gü nah iş ler ler. Ki ta bı mın ba şı na 
al dı ğım bir oku yu cu nun yap mış ol du ğu bir gü nah var dı. Zan-
net me yin ki ka pa lıy ken ya pı lan bir gü nah, af fe dil mez.

Al lah’ın tev be ka pı sı na açık lar ka dar ka pa lı lar da muh-
taç tır.

Ama unut ma yın ki, ba şör tü nüz ve ör tüy le bü tün le şen 
uzun ve ge niş bir el bi se niz si zi bir çok gü nah lar dan uzak tu ta-
cak tır. Ya ni, ba şör tü sü si zin men fa ati ni ze...

Bu ra da Al lah’ın hiç bir men fa ati ya da çı ka rı yok tur. O, 
hiç bir şe ye ih ti yaç his set mez.

Za man geç me den ba şör tü sü me se le si ni tek rar göz den ge-
çi rin ve şey ta nın oyun la rı üze ri ne uzun ca dü şü nün. Unut ma-
yın ki, şey tan si zi sev mi yor ve o hal de kal ma nız dan ya na.
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Bazı Özgürlüklerimin Kısıtlanacağı                              
Düşüncesiyle Kapanmak İstemiyorum



İki fark lı ni yet le söy le nen bu sö zü, da ha çok, çağ daş gi-
yin me ye34 ve ya şa ma ya ça lı şan, öz gür lük sı nır la rı nı ka rış tı ran, 
iş le di ği gü nah tan vaz geç me yi dü şün me yen bir ba ya nın sı ğın-
ma ya ça lış tı ğı bir ma ze ret.

Eğer şöy le den sey di;
‘Ba şör tü sü in sa nın tüm öz gür lü ğü nü kı sıt lar.’
Suç la ma nın tek ad re si Al lah olur du ki, bu cid di bir prob-

lem.
Ama, ba şör tü sü ne kar şı ol ma yan, fa kat fe da kar lık ya pa-

ma ya ca ğı ba zı alış kan lık lar dan do la yı ör tün me yi dü şün me-
yen bir ba yan san ki şöy le der:

- ‘Al lah’ım! Ba şı nı ört mek is te yen bir ba yan;
-Er kek ler le gez mek ten, flört yap mak tan,
-Sa hil ler de (ka rı şık) de ni ze gir mek ten,

34 Çağdaş kavramına ileriki sayfalarda değineceğiz. Unutmayalım ki, 
ormandaki yamyamla aynı çağda yaşıyoruz.



-Yal nız do laş mak tan,
-Gü zel li ği ni ya ban cı lar la pay laş mak tan,
-Er kek ler le ay nı or tam da ça lış mak tan,
-Par ti le re ka tı lıp dans et mek ten vs. vaz geç me yi gö ze al-

mış tır.
Çün kü bu sı ra la dık la rım ba şör tü süy le bağ daş mı yor. Ben 

bir ka çın dan fe da kar lık ta bu lu nu rum, ama er kek ler le mu hab-
bet kur mak tan vaz ge çe mem ya da gü zel li ği mi pay laş mak tan 
vaz ge çe mem. 

İş te bu se bep ten ka pan ma yı  dü şün mü yo rum!
İki dü şün ce ara sın da çok cid di fark lar var. İki si ni de ay rı 

baş lık lar ha lin de in ce le ye lim.

a) Ba şör tü sü bir ba ya nın öz gür lü ğü nü kı sıt lar      
dü şün ce si

As lın da doğ ru bir söz. Bir ba şör tü sü, bir ba ya nın öz gür lü-
ğü nü kı sıt lar. Ama han gi öz gür lü ğü nü kı sıt lar? Han gi şart lar da 
ve ne ka dar bir za man di li min de kı sıt lar?

Ba şör tü sü, bir ba ya nın eşiy le baş ba şa ye mek ye me öz-
gür lü ğü nü kı sıt la maz, ba lık tut ma öz gür lü ğü nü kı sıt la maz, 
ma ğa za da alış ve riş yap ma öz gür lü ğü nü, pik nik yap ma öz gür-
lü ğü nü, bal ko na ça ma şır as ma öz gür lü ğünü, di len ci ye pa ra 
ver me öz gür lü ğü nü, Tv iz le me öz gür lü ğü nü kı sıt la maz...

Ba şı nı ört mek is te yen ve ne şe kil de ör tül me si ge rek ti ği ni 
bi len bir ba yan da ha ba şı nı ört me den ön ce Al lah’ın ken di si ne 
sı nır la rı nı çiz di ği bir öz gür lük için de ör tü nür ve o ör tü, o ba ya-
nın öz gür lü ğü nü kı sıt la ma mış olur.

Üze rin de dü şün me miz ge re ken ya da fa ili ni tes pit et me-
miz ge re ken bir ko nu var:

‘Bir ba ya nın öz gür lük sı nı rı nı kim ya da kim ler be lir ler? 
Ya da bir in sa nın sı nır sız öz gür lük is te ği ne en gel olun ma sı ne 
de re ce doğ ru dur?’
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Evet, so ru la rı mı za man tık lı bir ce vap bu la bi lir sek, baş lı ğı-
mı zı önem li öl çü de ay dın lat mış olu ruz. 

1- Öz gür lük sı nı rı mı Al lah be lir ler:

Bir ba yan, ‘Be nim öz gür lük sı nı rı mı  Al lah be lir ler. Çün kü 
be de nim ve vak tim O’nun. Ema ne ten ver di ği bu be de ni na sıl 
kul la na ca ğı mı ken di si be lir ler. Ha liy le ben ra zı ol duk tan son ra 
ba şör tü sü, öz gür lü ğü mü kı sıt la ma mış olu yor.’ der. 

Di ye lim ki ba şör tü sü bir bayanın çok zevk al dı ğım bir özel 
zev ki ne en gel, ne yap ma lı?

-Ma dem ben Al lah’ı, se vi yo rum, o za man iki se çe nek ten 
bi ri ni ter cih eder ken, sev di ği min sö zü nü din le ye ce ğim! Nef-
sim ba na ‘aç ba şör tü nü de şu zev ki ya şa’ der, Al lah ise ‘be ni 
se vi yor san aç ma’ der, ben de aç mam! O an lık öz gür lü ğü mün 
kı sıt lan dı ğı nı dü şün mem bi le. O zev ki mi he lal ka nal lar dan gi-
der me ye ça lı şı rım’ der.

2- Öz gür lük sı nı rı mı eşim be lir ler:

Böy le dü şü nen bir ba yan, far kın da ol ma dan be de ni ve 
ha ya tı üze rin de tek söz sa hi bi olan Al lah’ın elin den ta sar ruf 
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yet ki si ni alır ve eşi ne dev re der. San ki be den ve yir mi dört sa-
ati nin sa hi bi o. Ar tık o ne der se o ola cak.

As lın da Al la hu Te ala ba zı sı nır lar da hi lin de er ke ğin ka dı-
nı üze rin de öz gür lü ğü ne mü da ha le yet ki si ver miş tir. Ne den? 
Çün kü er ke ğin eşi üze rin de ha tı rı sa yı lır hak la rı var dır. Ba şı 
açık olan bir ba ya nın eşi;

-‘Mi ni etek giy me ni is te mi yo rum’ de di ğin de, o ba ya nın,

-‘Ku su ru ma bak ma ama sen ka rı şa maz sın!’ mı di ye cek. Ya 
eşi nin sev gi si ağır ba sa cak ve o zev ki ni terk ede cek, ya ik na 
et me ye ça lı şa cak ya da iç hu zur suz luk lar ya şa na cak.

Ben ka pan mak is te sem bi le, bu na eşim ka rar ve rir di yen 
bir ba yan iyi ni yet li gi bi, ya da aman aman ma sum muş gi bi 
gö rün se bi le Al lah’ın in san (ken di si) üze rin de ki ta sar ruf yet ki-
si ni eşi ne ver miş olu yor. Ya ni eşi ni Al lah ye ri ne ko yu yor.

Ha di di ye lim, eşi;

- ‘Ka pan ma nı is ti yo rum’ de di. Ne ya pa cak sı nız?

Al la hu Te ala ka pa nın di yor, siz ka pan mı yor su nuz, eşi niz 
ka pa nın de yin ce, ‘pe ki’ di yor su nuz. Eşi ni ze olan sev gi ve say-
gı nız Al lah’a olan sev gi den faz la ol muş ol du. İş te Al la hu Te ala 
bu du ru mu hak lı ola rak sev mi yor.

Bir de ter si ni dü şü ne lim:

Siz ka pa lı sı nız ama eşi niz ba zı yer ler de ba şı nı zın açıl ma sı-
nı is ti yor. Ne ya par sı nız?

‘Ne der se ya pa rım’ mı di ye cek si niz? O za man ne den ka-
pa nı yor su nuz?

3- Öz gür lük sı nı rı mı an nem-ba bam be lir ler:

An ne ve ba ba nın ev lat la rı üze rin de cid di bir hak la rı var-
dır. Ve ev lat lar on la rın söz le ri dı şı na çık ma mak la yü küm lü ler. 
An ne ve ba ba lar ev lat la rı na kar şı çok mer ha met li dir ler. On la-
rın kı lı na bi le za rar gel me si ni is te mez ler. ‘Hep mut lu ol sun lar, 
ama da ha genç ler’ der ler.
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Gün ge lir genç ler ka pan mak, na ma za baş la mak, ki tap 
oku mak is ter ler. An ne ve ba ba ev lat la rı gi bi dü şün mü yor sa, 
kı ya met ko par. Ve ev lat la rı psi ko lo jik bir bas kı al tı na ala rak,

-‘Üze ri niz de hak la rım var!’ di ye rek göz le ri ni kor kut mak 
is te ye cek ler dir. Dik kat eder se niz, ha yat la rı nor mal sey rin de 
de vam eder ken prob lem yok tu. Ne za man ki fark lı bir kim-
lik ter ci hiy le kar şı la şıl dı, an ne ve ba ba ta ra fın dan, ço cuk la rın 
unut tu ğu bir ger çek ha tır la tıl dı:

-‘Üze ri niz de hak la rı mız var!’

İş te Al la hu Te ala da ay nı ‘Üze ri niz de hak kım var!’ di yor.

Al la hu Te ala an ne ve ba ba ya ev lat la rı üze rin de ba zı hak-
lar ver miş ama ken di sı nır la rı na do ku na rak de ğil. 

Ya ni bir an ne ve ba ba, ev la dı nın  ba zı öz gür lük le ri ni sı nır-
la ya bi lir! Me se la, si ne ma ya git me le ri ne izin ver me ye bi lir. Ve-
lev ki, film İs la mi de ol sa!

Ama Al lah’ın he lal kıl dı ğı nı ya sak la yıp ha ram kıl dı ğı na da 
ser best si niz di ye mez! Öy le bir yet ki le ri yok tur. Al lah, ken di le ri-
ne o ser bes ti ye ti ver me miş tir. Ba ka lım;

“Eyimanedenler!Eğerküfrüimanatercihediyorlarsa,baba
larınızıvekardeşlerinizi(bile)veliedinmeyin.Sizdenkimonları
dostedinirse,işteonlarzalimlerinkendileridir” (Tev be, 23).

De mek ki Al lah’ın çiz di ği sı nı ra kim se nin mü da ha le hak kı 
yok! Ve lev ki an ne-ba ba nız da hi ol sa.

An ne ve ba ba, ev lat la rı nın kö tü lü ğü nü is te mi yor, san ki 
Al lah is ti yor! Yok böy le bir şey!

4- Öz gür lük sı nı rı mı dev le tim be lir ler: 

Ya ni okul ve ka mu iş le rin de söz hak kı dev le ti min! Aç der-
se aça rım, ka pa der se ka pa nı rım. Gü na hı da, ve ba li de, se va-
bı da ken di le ri nin!
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Madem top rak la rın da ya şı yo ruz, ma dem biz ler için öğ ret-
men le ri ni se fer ber et miş, ma dem ça lış ma mız için ka mu alan-
la rı oluş tu rup, emek li olun ca ma aşa bağ la ya cak lar, o za man 
on la rın üze ri miz de bir ta kım hak la rı ol ma lı!..

Ma dem hü kü me ti mi zi ken di el le ri miz le seç tik, o za man 
ka rar la rı na say gı du ya ca ğız.

Ya ni dev le tin, ’10 yıl (okul) ile 20-25 yıl (dev let da ire sin-
de gö rev) ba şı nı aça cak sı nız’ ta le bi ni nor mal kar şı la ya cak sı-
nız. Ger çek ten böy le dü şü nü lü yor sa, baş ka bir şey di ye mem. 
Ken di le ri, Al lah’ın ba zı yet ki le ri ni hü kü me ti ne ver miş ve hü-
kü me ti ni Al lah ye ri ne koy muş tur.

5- Öz gür lük sı nı rı mı pat ro num be lir ler:

As lın da doğ ru bir söz. Bir iş ye ri sa hi bi, ça lı şa cak ele man-
lar dan hem ba zı va sıf lar is ter, hem de bir iş di sip li nin den bah-
se de rek ba zı şart lar su nar. Sun du ğu şart lar ba zı aday la rın ba zı 
öz gür lük le ri ni sı nır la ya bi lir. Me se la her sa at bir si ga ra içen bir 
in san ay nı öz gür lü ğü ça lı şa ca ğı o iş ye rin de bu la maz. Ha liy le 
iş ye ri sa hi bi o şah sın si ga ra öz gür lü ğü nü kı sıt la mış olur.

Am ma! ‘İş ye rin de ba şör tü is te mi yo rum’ di ye bi lir mi bir 
pat ron?

-‘Evet, di ye bi lir!’ Öy le bir öz gür lü ğü var. Ama ba şör tü lü 
bir ba yan;

-‘Val la ne ya pa yım? Rız kı mı dü şün mek zo run da yım, ek-
mek pat ro nun elin de!’ di ye bi lir mi?

Ce vap: Al lah’ın, in san la rın rı zık la rı nı üst len di ği ni, pat ron-
la rın da hi rız kı nı Al lah’ın ver di ği ni unu tu yor sa, ya da bil mi-
yor sa, der ve iş için ba şı nı açar.

Ve ba cı mız da bel ki de bil me den Al lah’ın rez zak sı fa tı nı 
pat ro nu na dev ret miş ola cak. Ne bü yük yan lış!
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Kapanmak Önemli Değil,                                       
Önemli Olan Kalbinin Temizliği



Ba na pek de inan dı rı cı gel me yen, el le tu tu lur bir ya nı ol-
ma yan, izah et mek te zor la na ca ğım bir ma ze ret. Bir yan dan 
ba şör tü yü ge rek siz ve te fer ru at ola rak gör, di ğer yan dan tef tiş 
et me hak kı nı kim se ye ver me den, kal bi nin te miz ol ma sı ye ter-
li dir de! Avu kat da ken di le ri, ha kim de...

Kalp te miz li ği de yin ce, ne den se ak lı ma ‘niyet temizliği’ 
ge li yor.

Ya ni ni ye tin iyi ol duk tan son ra, kö tü lük dü şün me dik ten 
son ra, kim se nin ma lın da, na mu sun da gö zün ol ma dık tan son-
ra, in san la rın hep iyi li ği ni dü şün dük ten son ra, kal bi ni te miz 
tu tu yor sun de mek tir. Doğ ru an la mış sam, de vam edi yo rum;

Böy le dü şü nen in san la rı, ba kın Al la hu Te ala ki ta bın da 
na sıl an lat mış:

“...Nefsinikötülüklerdenarındırankurtuluşaermiş,onu
kötülükleregömendeziyanetmiştir.” (şems, 10).

Şu na da inan mı yor de ği lim: ‘Ne fis mut la ka kö tü lü ğü em-
re der.’ Zan ne der sem şu so ru yu sor ma za ma nı gel di: 



Ey! Kal bi te miz ol du ğu için ka pan ma yı dü şün me yen ba-
cım! Kö tü lü ğü em re den nef si ni na sıl sa kin leş ti re rek kal bi ni te-
miz kıl dın? Ne dir bu nun for mü lü?

İşin il ginç ya nı, ha pis ha ne ler kal bim te miz di yen ler le do lu. 
Ha ngi hır sız kal bim kir li der? Ya da han gi ha yat ka dı nı kal bim 
kir li der?

Ola yı da ha iyi kav ra mak için bir an lık em pa ti ya pa rak 
ken di mi zi ha kim kar şı sın da he sap ve ren bir hır sı zın ye ri ne ko-
ya lım. Ha kim so ru yor:

- ‘Ne den hır sız lık yap tın?’

- ‘Ha kim Bey! As lın da ben iyi bir in sa nım. Bu gü ne ka dar 
hiç bir sa bı kam ya da kö tü lü ğüm ol ma dı. İh ti ya cım var dı ve 
hır sız lık yap tım. Ya ni ni ye tim iyi, ame lim iyi de ğil.

Baş ka bir hır sız, ha kim kar şı sın da ve ay nı so ru:
- ‘Ne den hır sız lık yap tın?’
- Ben de iyi bir in sa nım. İh ti yaç tan ol du ha kim bey!
Hay di ayık la yın pi rin cin ta şı nı!
İkin ci hır sız bel ki de şeh rin en tec rü be li hır sı zı...
İna nın ki bu gü ne ka dar kal bim kir li, ben den uzak la şın, 

ba na yak laş ma yın di yen hiç bir in sa na rast la ma dım.

‘Kal bim te miz, ni ye ka pa na yım ki?’ di yen bir in san, san ki, 
ba şör tü sü kal bi te miz ol ma yan lar için dir, di yor muş gi bi me ge-
li yor! Ya nı lı yor mu yum yok sa?

İl ginç tir, kal bi nin te miz li ği ne sı ğı nan la rın bir ço ğu or tak 
özel lik le re sa hip.

- Ki tap oku maz lar
- Di zi le ri ka çır maz lar
- Ma ga zin ga ze te le ri okur lar
- Dü zen le dik le ri ‘gün’le ri ak sat maz lar
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- Ge nel kül tür dü zey le ri ol duk ça dü şük tür
- Na si hat din le me yi sev mez ler
- Ahi ret en di şe le ri yok tur
- Tar tış ma ya gir mez ler
- Hal le rin den ol duk ça da mem nun dur lar

Az ön ce de de dim ya, izah et mek te zor la na ca ğım bir ma-
ze ret...

Sa hi, ka pan dık la rın da aca ba kap le ri mi kir le ni yor? Eğer 
‘kir len mez’di yor lar sa o za man ne den ka pan mı yor lar?

Ben kalp te miz li ği ma ze re ti nin al tın da ya tan ma ze ret le-
re ulaş mak is ti yo rum. Kalp te miz li ği pek inan dı rı cı gel mi yor 
doğ ru su. Aca ba şey tan na sıl yak laş mış bun la ra? Bu ma ze ret 
mik ro bu nu na sıl bu laş tır mış?

Bir in sa nın ni ye ti iyi ola bi lir! Ama o iyi ni ye ti kar şı da ki ne 
izah ede me ye bi lir! Si zin iyi ni ye ti ni zi su iis ti mal ede bi lir ler. İyi-
ni yet li bir ba ya na sar kın tı lık eden bir sa pık, as lın da kö tü ni-
yet li ol ma dı ğı nı ; fa kat iyi ni yet li (kal bi te miz) olan kı zın gü zel-
li ği ne da ya na ma dı ğı nı söy le miş ol sa, aca ba te ca vüz ze de olan 
ba yan, o sa pı ğın kalp te miz li ği ne ne ka dar ina nır!

Öy le ya; te ca vüz et, son ra da kal bim te miz dir de, işin için-
den sıy rıl! Yok böy le bir şey!

İşin en zor kıs mı na ge li yo rum;

Ör tün me yen bir ba yan, ne den kal bim te miz der?

şu na yüz de yüz inan ma lı yız ki, bu mik ro bu şey tan aşı la dı. 
Pe ki na sıl inan dır dı? Her yaş tan ve kül tür den ina nan lar var! 
Bu mik ro bun kay na ğı na mut la ka ula şıl ma lı. 

Ay lar ön ce bir ki şi sel ge li şim ki ta bın da bir ya zı oku muş-
tum. Ko nu muz la yüz de yüz ala ka lı ol du ğu için an lat ma ih ti ya-
cı his set tim.
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Bir fab ri ka sa tış mü dü rü müş te ri siy le bir lik te fab ri ka için-
de ge zi yor lar. Yer de ki yağ bi ri kin ti si müş te ri nin gö zün den kaç-
mı yor ve mü dü re:

- ‘Bu yağ da ne böy le?’ di yor. Mü dür, bir şe fi ça ğı ra rak te-
miz le me si ni söy lü yor ve şef de te miz le me ye baş lı yor. şef, yer-
de ki ya ğı te miz ler ken müş te ri, mü dü re:

-‘Şe fe sor ba ka lım, bu yağ ne re den gel di?’
Mü dür şe fe so rar. şef:
-‘Yu ka rı da ki bo ru dan dam la mış sa yın mü dü rüm!’ der.
Müş te ri, mü dü re;
- ‘Sor ba ka lım, bo ru dan ne den dam la mış?’
Mü dür şe fe so rar ve şef:
- ‘Con ta za yıf, o yüz den’ der. Bu kez mü dür:
- ‘Ça buk con ta yı de ğiş tir’ der. Müş te ri mü dü re tek rar so-

rar:
- ‘Sor ba ka lım, con ta ne den za yıf?’
Mü dür de şe fe so rar. şef:
- ‘Sa tın al ma mü dü rü müz ucuz ol sun di ye ikin ci ka li te 

con ta al dı. O yüz den... 
Mü dür, bi rin ci ka li te con ta alır ve bir da ha da yağ dam-

la maz.

De mek ki yer de ki yağ bi ri kin ti si ni te miz le mek so ru nu çöz-
mü yor. Müş te ri prob le min üze ri ne git ti ve prob le min asıl kay-
na ğı na ulaş tı.

Biz ler de bu mi sal den ha re ket le sal gın bir has ta lık olan 
kalp te miz li ği vi rü sü nün kay na ğı na ulaş ma ya ça lı şa lım.

‘Kal bim te miz, o yüz den ka pan mı yo rum’ di yen bir ba ya-
nın ba şör tü ye kar şı ol ma dı ğı nı, an cak ken di le ri ne hak lı ge rek-
çe le ri ol du ğu nu an la ya bi li riz. Ma dem kar şı de ğil ler, o za man 
Al lah’ın bir em ri ol du ğu na ina nı yor lar. Al lah em re di yor, bun lar 
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ra hat bir şe kil de ma ze ret ler uy du ru yor lar. San ki şey tan bun la-
rı Al lah ile kan dır mış. Ya ni öy le bir Al lah inan cı şı rın ga la mış ki, 
iş le di ği gü nah lar dan yüz le ri kı zar mı yor. Ol duk ça ra hat lar.

İş te bu ra hat lık be nim ca nı mı sı kı yor. Kalp te miz li ği ma-
ze re ti ni hiç se ve me dim. Bun la rın ra hat lı ğı nı an la ya bil mek için 
şu mi sa li ve re lim:

Az ön ce ye mek ten kalk mış bir in sa na en sev di ği ye me-
ği ma sa sı na tek rar koy san, ye mek is ter mi? Ra hat bir şe kil de 
red de der. Çün kü yemek ih ti ya cı nı gi der miş.

Zan ne der sem şey tan kal bi te miz ze de le ri Al lah inan cıy la 
kan dır mış. Baş ka bir se bep bu la mı yo rum. 

Ya ni şey tan bun la ra şu ves ve se yi  fı sıl da mış;

- ‘Al lah, siz le rin amel le ri ni zi dik ka te al maz. Sa de ce kal bi-
ni ze ba kar. Eğer kal bi niz de, di ğer in san la ra kar şı bir art ni yet 
bes ler se niz, ya da do ğa ya ve di ğer can lı la ra mad di ya da ma-
ne vi bir za rar ve rir se niz, si zi af fet mez! 

Ya ni iyi ni ye ti ni zi mu ha fa za et tik ten son ra is te di ği niz gi bi 
ya şa yın!

Mü kem mel bir tek lif! Bu ta raf ta is te di ğin gi bi ya şa, di ğer 
ta raf ta kral lar gi bi kar şı lan!

Ya pa ca ğın tek şey, iyi ni ye ti ni mu ha fa za et mek, o ka dar.

Pe ka la, bu tek lif (vi rüs) han gi va sıf lı in san lar ta ra fın dan 
ka bul edi le bi lir? Ya ni bu vi rü sü ka pa cak bir bün ye la zım.

Az ön ce de de di ği miz gi bi, araş tır ma ya pa cak ka pa si te-
de ol ma yan in san lar, Kur’an’dan uzak kal mış, te le vo le le rin et-
ki sin de kal mış, sa de ce ra ma zan ayın da tak vim yap ra ğın da ki 
bil gi ler le ayak ta ka lan in san lar için vaz ge çil mez bir tek lif. Ve 
çar ça buk ka bul gö rür.

Ar tık mi na re de ha zır, kı lıf da...

Ye min ede yim, ger çek ten de sa de ce kalp te miz li ği ye ter li 
ol say dı, ben bu ki ta bı yaz maz dım. Uzun la fın kı sa sı , şey tan 
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kalp te miz li ği ni ba ha ne ya pa rak ör tün mek is te me yen bir ba-
ya nı Al lah ile kan dır mış!

Pe ki ne yap ma lı? Kalp te miz li ği ni ba ha ne eden bir ba ya-
na şun la rı tav si ye ede rim:

1- Al lah’ı ta nı ma ya ça lı şın. Bu nun için ba sıl mış ne ka dar 
Es ma-ül Hüs na ki ta bı var sa, im kan la rı nız da hi lin de alın.

2- Al lah, in sa nı ni çin ya rat tı ve in san lar dan ne bek li yor? 
so ru su na ce vap bul ma ya ça lı şın.

3- Al lah, ni çin ba şör tü sü nü em re di yor? Ve ba şör tü sü nün 
ne tür kö tü lük ler den mu ha fa za et ti ği ni dü şü nün.

4- Dün ya nın boş bir eğ len ce den iba ret ol du ğu nu ve asıl 
gü zel ve sı nır sız öz gür lük le rin ahi ret te ol du ğu nu unut ma yın.

5- Kur’an me ali ve il mi hal ki tap la rın dan en az bir ta ne 
evi niz de bu lun du run.

6- şey ta nın tu zak la rı nı oku yun.

7- Çok ki tap oku yun.

8- Za ma nı nı zı ça lan hır sız la rı (TV, ge yik mu hab be ti vs.) 
tes pit ede rek, ça lı nan za man la rı nı za ka vu şun.

9- Al lah’ın emir ve ya sak la rı nı bi re bir in ce le yin.

10- Al lah’ı sev me ye ve ona dost ol ma ya ça lı şın.

11- Ba şör tü lü le re ne den ör tün dük le ri ni ve na sıl ka pan-
dık la rı nı, ön ce den ne den ka pan ma dık la rı nı so run.

12- Ba şör tü lü bir ha ya tın ge ti ri siy le ba şı açık bir ha ya tın 
ge ti ri si ni kı yas la yın.

13- Bir gün de ol sa ka pa lı bir şe kil de dı şa rı çı kın ve o anı 
ya şa yın.
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Evlenince Kapanırım.                                                
‘Kızım, Evlenince Kapan!’



Be kar olup da ka pan mak is te me yen le rin sı ğın dık la rı bir 
ma ze ret. Bun lar da da er te le me has ta lı ğı var. Bun lar da son 
ta ri hi bel li ol ma yan bir gü na ha ra zı ol muş lar. Gü na hı şim di 
iş li yor lar, tev be yi ev le nin ce ya pa cak lar!

Ye min ede yim, şey tan bi le gü lü yor dur!

Hiç dü şün mü yor lar mı, ya ev le ne mez ler se, ya dü ğün 
gü nü ölür ler se, ya ev le ne ce ği eşi ba şör tü is te mez se?35 Yi ne 
dü şün mü yor lar mı, ev le ne ce ği bir ba yan dan ba şör tü ara yan 
bir da mat ada yı ba şı açık olan bi ri ne ta lip olur mu?36

Ev le nin ce ‘ka pa nı rım’ di yen bir ba yan, ba şör tü sü nü Al-
lah’ın em ri de ğil de bir ge le nek miş gi bi al gı lı yor gi bi me ge li yor. 
Ya ni mem le ket le rin de hep öy le ol muş tur. Ev li lik ça ğı na ge len 
bir ba yan, ba şör tü sü ne ka vuş mak için dü ğün gü nü nü bek ler. 
O yö re nin ade ti dir bu!

35 Neden istesin ki, görüşme esnasında başı açıktı.
36 Çok nadir de olsa tek tük işittik.



Ön ce ge lin lik, son ra ör tü... Ya da ne za man ge lin lik, son ra 
ba şör tü sü!

‘Ey! Çe yi zin de iş le me li bez için de Kur’an bu lu nan ba cım!’

Aç Kur’an’ı ve bak Nur, 31’e... ‘Ev le nin ce ka pa nın’ ila hi 
uya rı sı var mı?

Ya da ne den ev le nin ce ka pa na ca ğım di yor su nuz, ni şan-
la nın ca de yin, söz le nin ce de yin, is te me ye ge len ler olun ca de-
yin... Ya da ev li lik ça ğı na ge lin ce ka pa na ca ğım de yin... Hem 
iş le ye ce ği niz gü na hı da mi ni mu ma in dir miş olur su nuz...

Hem ne den ev le nin ce? Za ten ev le nin ce gü nü nü zün bü-
yük bir kıs mı evi niz de ge çe cek. Eğer ka pan mak is te me niz de-
ki amaç, er kek le rin iyi ya da kö tü ba kış la rın dan ko run mak sa, 
be kar ken da ha çok dı şa rı da ola cak sı nız ve da ha çok ra hat sız 
edi le cek si niz.

Üzü le rek söy lü yo rum ki, ev le nin ce ka pa nı rım di yen bir 
ba yan iba det le ri er te le me vi rü sü nü ta şı yor.

Na dir de ol sa ca mi av lu sun da ta bu du na du vak ko nan ce-
na ze le re de şa hit ol dum. Ya ni er te le di ği gü ne ka vuş ma dan 
öl müş. Ar tık ne an lar sa nız!

‘Kı zım ev le nin ce ka pan!’

Bu kez ör tün me is te ği bir ba yan dan, er te le me tek li fi bir 
an ne ya da ba ba dan. Eğer bir ebe veyn ile ri bir ta rih de ol sa 
ka pan ma iz ni ve ri yor sa, ba şör tü ye kar şı gel mi yor an la mı çık-
maz. 

Sor maz lar mı o an ne-ba ba ya; -‘Kı zı nı zın ev len dik ten son-
ra ba şı nı ör tüp ört me ye ce ği ne siz mi ka rar ve re cek si niz?

Bi ri ka pa lı, di ğe ri açık iki kı za sa hip olan bir an ne-ba ba-
yı dü şü nü yo rum da; kı zı nın ka pa lı ol ma sı, ne den ken di le ri ne 
ba tı yor? Gü nün bü yük bir kıs mı nı dı şa rı da ge çi ren bir ba ba 
ne den ba şör tü yü kı zın dan ra hat sız olu yor?
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Kar deş ler ara sın da prob lem çık ma ma sı na rağ men ne den 
an ne ve ba ba yı bir ba şör tü sü ra hat sız eder? He men bir baş lık 
ata lım:

Bir ba ba ba şör tü lü kı zın dan ne den ra hat sız olur?

Ba şör tü yü her han gi bir se bep ten sev me yen bir ba ba, ba-
şör tü lü kı zı nın her ha re ke ti ni eleş ti rir. Se ve mez... Ağ zıy la kuş 
da tut sa gön lü nü ala maz ba ba sı nın.

Eğer ba şör tü lü bir kız, ba ba sı nın ba şör tü sü ne mü da ha-
le si ni kü für le kar şı la yıp ba ba sı nı tek fir edi yor sa, o ev de din 
sa va şı var de mek tir. Ba cı mı zın, ba ba sı na hep te bes süm le yak-
laş ma sı na rağ men, dün ye vi is tek le ri ne kar şı gel me den ita at 
et me si ne rağ men, bir ba ba hâ lâ kı zı na kaş la rı nı ça tı yor sa, o 
ba ba yı mer cek al tı na al ma lı yız. Ka na atim ce;

a) Ba şör tü lü kı zı nı gö ren bir ba ba di ni so rum lu-
luk la rı nı ye ri ne ge tir me di ği ni ha tır la ya cak!..

Es ki eşi ni ya da en nef ret et ti ği bir ya kı nı nı ha tır la mak 
is te me yen bir in san, o şah sa ait ne var sa hep si ni evin den ya 
da iş ye rin den uzak laş tır mak is ter. Unu tu lan bir eş ya o ki şi yi 
ha tır la ta ca ğın dan, onun da atıl ma sı nı is ter. Bu ör nek mi sa li, iş 
ar ka da şı ya da kom şu lar dan her han gi bi ri nin din den bah set-
me si ya da di ni bir mev zu yu tar tış ma sı nın de va mıy mış gi bi bir 
çağ rı şım yap tı ra bi lir ev de ki kı zı.

Ve zih nin de şöy le bir di ya log ya şa nır:

Ar ka daş la rı: ‘Bi zim gi bi dü şün mü yor sun ama ev de ki kı zı-
na bi le sa hip çı ka ma mış sın!’ Oy sa ki tar tış tı ğı ar ka daş la rı öy le 
de mez ler.

Ev de ki ba ba ne ya pa cak? Kı zı nı her gö rüş te ak lın da o 
di ya log lar can la na cak ve bir şe kil de ba şör tü sü ne mü da ha le 
ede cek.

Ev de bu lu nan her han gi bir İs la mi mo tif ca nı nın sı kıl ma sı 
için ye ter li bir se bep tir.
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b) Kı zı nın ev le ne me ye ce ği kor ku sun dan

İş, kom şu ve ya kın ak ra ba la rın da na ma zı na ve di ni ve-
ci be le re dik kat eden kim se le rin çok az ol ma sı ,  kı zı nın ta lip-
le ri nin de az ol ma sı de mek ola rak al gı la ya ca ğın dan ol duk ça 
hu zur suz olur. Ya kın çev re si ne den is te me ye gel sin ler ki? Ba-
şör tü lü bir kı zı han gi ya kı nı ka bul ede cek ki?

Dar dü şü nen bir ba ba, kur naz ca bir tak tik le;

- ‘Ev le nin ce ye ka dar ba şı nı ka pa ma, son ra is te di ğin an ve 
is te di ğin şe kil de ka pan’ di ye cek tir. Böy le lik le kı zı nın da ka de-
ri ni ko lay laş tır mış ola cak. Ne man tık ya!
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Güzelliğimi Sergilemek İstediğimden Dolayı    
Kapanmamıştım



Son ra dan ka pan dı ğı nı me saj yo lu ile ile ten Ay dın lı bir 
oku yu cu mu za; ‘ön ce den han gi se bep ten ka pan ma dı nız ?’ 
di ye bir me saj at tım.  şu me saj gel di:

“Li se den be ri ör tün me yi is ti yor dum. Ai lem is te me di. Son-
ra da gü zel li ği min kur ba nı ol dum, di nim den çok uzak laş tım.”

Ger çek ten de bir ba ya nın dik kat çe ken bir gü zel li ğe sa hip 
ol ma sı hem ken di si için, hem de çev re sin de ki ler için cid di bir 
sı nav so ru su. Hem de yıl lar sü ren bir sı nav.

Fi zik ola rak gü zel ya ra tıl mış bir ba yan, ta ço cuk lu ğun dan 
baş la ya rak sev gi ve öv gü cüm le le ri işit ti ğin den gü zel söz işit-
me ye alış mış tır. Hele de ken di sı nı fı, oku lu ya da ma hal le si 
ta ra fın dan adın dan bah se dil me si ya da di ğer er kek le rin sev gi 
söz le ri ve ba kış la rı o ba ya nı da ha da mut lu kı lar.

Oy sa bil mez ki gü zel li ğin de ne ken di si nin, ne de an ne-
ba ba sı nın kat kı sı var! Al lah’ın sa na tı nı ser gi le di ğin den ha be ri 
bi le ol maz!

Al la hu Te ala in san la rı de ği şik şe kil ler de sı nar. Ki mi ni fi zik 
ola rak gü zel ya ra tır, ki mi ni çir kin. Ki mi ne gü zel bir ses ve rir, 
ki mi ne ka ba... Ki mi ni çok uzun boy lu ya ra tır, ki mi ni va sat, ki-
mi ni de kı sa.



Çir kin ya ra tıl mış37 bir ba yan ay na kar şı sı na geç ti ğin de 
ken di çir kin li ği ni gö re mez. Bir şe kil de gü zel ol du ğu nu sa nır. 
Oy sa ki, çev re si pek de ay nı fi kir de de ğil dir. Hem ken di si ne 
ba ka nı az olur, hem laf ata nı az olur, hem de ken di siy le çık-
mak için tek lif eden sa yı sı çok az olur.

Me se le ye bu açı dan ba kıl dı ğın da, çir kin lik avan ta ja dö nü-
şür. Ya ni da ha az ra hat sız edi le cek sin. Bu nu çir kin bir ba ya na 
an la ta ma ya bi lir si niz. Da ha da gü zel leş mek uğ ru na koz me tik 
fir ma la rı nı zen gin edin ce ye ka dar ku aför den çık maz.38 Bu ra da 
du rup şu so ru ya ce vap bu la lım:

‘Bir ba yan ne den gü zel söz işit mek is ter?’

Her in san gü zel söz işit mek is ter; ama bu er kek ler için o 
ka dar da aman aman bir me se le de ğil dir!

Ba yan lar için du rum fark lı ta bii. Ben ce bir ba ya nı er kek-
ten ayı ran va sıf lar dan bi ri de gü zel söz işit me ye ih ti yaç his set-
me le ri dir. Ye ni ev li bir ar ka da şım ta til için eşi ni İz mir’e tey ze-
le ri ne gön der miş ve ay rı lık tan üç gün son ra te le fon da ‘ca nım’ 
ke li me si ni kul lan mış. Eşi, yir mi gün bo yun ca o ke li me nin ha-
ya li ni kur muş.39 Eşi me ve ab la ma sor dum, böy le bir şey müm-
kün mü di ye? İl ginç tir, ‘evet’ de di ler.

Dü şü nü yo rum da, san ki Al lah, ba yan la rın ya pı sı na gü zel 
söz işit me, be ğe nil me duy gu su nu prog ram la mış. Ha liy le gü zel 
bir sö zü bir ye mek, bir su gi bi ih ti yaç his se di yor lar.

İş te asıl prob lem bun dan son ra ya şa nı yor.

37 Bir insanın çirkin yaratılmış olması, Allah’ın yaratıcı sıfatına halel g -
tirmez. O, dilediğini dilediği şekilde yaratır. Eğer Allahu Teala fizik 
olarak herkesi güzel yaratsaydı, inkarcılar şöyle derlerdi: ‘Onun gücü 
zıddını yaratmaya yetmez!’ (Haşa)

38 Her kuaföre giden çirkin demiyoruz. Ama o zaman niye gidiyorlar?
39 20 gün boyunca hiçmi arayıp başka sözler söylemedin diye sorm -

dım.
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Bir ba ya nın gü zel söz işit me si, be ğe nil me si onu çok mut lu 
ede cek ve bu nun prog ram la yı cı sı Al lah ola cak, hem de o ba-
ya nın o zevk ten mah rum edil me si is te ne cek.

Dü şü nü yo rum da gü zel bir ba ya nın ya ban cı bir er kek ten 
gü zel söz ler işit me si, il ti fat lar da bu lu nul ma sı, o ba ya na mut lu-
luk ve rir ken, ay nı şe kil de er kek ler de göz zev ki ni al mış olu yor-
lar. Böy le bir du rum da alan ra zı, ve ren ra zı... Pe ki ne den Al lah 
iki ta ra fın da mut lu ol ma sı nı is te mez?

Bu so ru mu za şim di lik do kun ma ya lım. Fi zik ola rak gü zel 
bir ba ya nı ne tür teh li ke le rin bek le di ği ne bi raz de ği ne lim.

Fi zik sel ola rak gü zel ya ra tıl mış bir ba ya nı            
bek le yen teh li ke ler
Zen gin olan bir in sa nın mal var lı ğı ve ban ka da ki pa ra sı 

na sıl ken di ni mut lu ediyorsa, bi lin me li dir ki, çev re sin de ki kal-
bi te miz hır sız la rın da iş tah la rı nı ay nı şe kil de ka bar tır.

Bir yan dan hır sız la ra kar şı ön lem ala cak, di ğer yan dan 
borç is te me ye ge len le ri na sıl ge ri çe vi ri rim di ye dü şü ne cek, di-
ğer yan dan ser ve ti ne na zar değ me me si için sa ğa so la na zar 
bon cuk la rı ta ka cak.

Hiç bir zen gin, bir okul ya da der sa ne açıp hır sız la rı eğit-
mek is te me ye cek tir. Hır sız la rın alın la rın da, ben hır sı zım da 
yaz mı yor. Hır sız la ra ma lı nı kap tır mak kor ku suy la kim se zen-
gin ol mak is te me mez lik de yap maz.

Ma lı ça lı nan bir şa hıs, hır sız dan ön ce ken di ted bir siz li ği ne 
kı zar. Hır sız dır bu. Se nin en gaf let anın, onun gö zün den kaç-
maz. Ha liy le sa na dü şen ted bir dir.

Bir ba ya nın gü zel li ğiy le, bir zen gi nin sa hip ol du ğu mal 
var lı ğı nın ka de ri, ne ka dar da bir bir le ri ne ben zer!

Ma lı nı hır sız lar dan ko ru mak için ön lem ler alan bir zen gin, 
gü ven lik için on lar ca pa ra har car ken, gü zel bir ba yan, gü zel-
li ği nin av cı la rı nı da ha da tah rik et mek için ön lem al ma ya ih-
ti yaç his set mez. 
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Üs tü ne üst lük çe ki ci gö zük mek için o ku aför se nin, bu 
ku aför be nim di ye rek dün ya nın pa ra la rı nı har ca r. Böy le lik le 
ken di el le riy le ve ken di pa ra la rıy la sa pık la ra ve sa pık aday la-
rı na da ve ti ye çı kar mış olur lar.

Ken di le ri ne ba kıp da göz zev ki ni gi de ren le rin hep öy le ce 
ma sum ma sum bak tık la rı nı zan ne den gü zel bir ba yan, ha lin-
den ol duk ça mem nun dur.

Gün ge lir, ma sum ba kış lar ar zu ya dö nü şür ve iyi kalp li 
olan er kek ler ar tık kö tü dü şün me ye baş lar lar. Fi zik sel ola rak 
gü zel ya ra tı lan bir ba ya nın ar tık hiç şan sı kal maz. Ki mi er-
kek le rin ha ya li ni süs le yen, ki mi er kek le rin göz zev ki ni gi de-
ren ba ya nın be de nin den de fay da lan mak is te yen ler çı ka cak tır 
kuş ku suz. 

Bir yan dan ken di si ni sa hip len mek is te yen iki gen cin ölü-
mü ne kav ga la rı ya şa nır ken, di ğer yan dan te ca vüz olay la rı... 
Na mus ci na yet le ri ve ka çı rıl ma lar...

Evet, fi zik sel ola rak gü zel ya ra tıl mış bir ba yan, ge çi ci bir 
sü re zar fın da gü zel söz ler işi te bi lir. Ama bu faz la sür mez. Ken-
di si ni bek le yen yaş lı lık su ra tı nı bu ruş tu rup saç la rı nı ağar ta cak. 
De ri le ri ni le ke le ye cek. Be li ni kam bur laş tı ra cak. Ar tık et ra fın da 
kim se ler kal ma ya cak.

Uğ run da kav ga lar yap tı ran, yu va lar yı kan, in san la rın göz 
zi na sı na se bep olan gü zel lik fit ne si ken di si ni de yıp rat mış tır 
kuş ku suz.

Ce va bı nı son ra ya bı rak tı ğı mız so ru mu zun ce va bı na ge-
çe bi li riz: Al lah, ne den her iki ta ra fın da40 mut lu ol ma sı nı is te-
mez?

Dik kat eder sek, her iki ta ra fın mut lu ola ca ğı za man di li mi 
çok az. Ama gö re cek le ri za rar ol duk ça faz la.41 Al lah her iki ta-

40 Güzelliğini sergileyen bir bayanla, bayana güzel sözler söyleyip göz 
zevkini tatmin eden  bir erkek.

41 Yarım saatlik zevk için gayri meşru ilişki içine girdikten sonra ya kü -
tajla öldürürler, ya da çocuğun doğumu için 9 aylık sıkıntı çekip cami 
avlusuna bırakır, kaçarlar.
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ra fın mut lu ol ma sın dan ya na as lın da. Gü zel ya rat tı ğı ba ya nın, 
sa de ce eşi nin ya nın da gü zel li ği ni ser gi le me si ni is ti yor. Gü zel li-
ği bir ‘sır’ ola rak al gı lar sak, o ba yan o sır rı sa de ce eşiy le pay-
laş ma lı.42

Ya ni ya ban cı er kek ler le pay laş tı ğı mut lu lu ğu sa de ce ken-
di eşiy le pay laş mış ola cak. Gü zel li ği mi, di le di ğim in san lar la 
pay la şı rım di yen bir ba yan, aca ba eşi nin baş ka bir ka dı na göz 
ucuy la ha fif ten bak ma sı nı ya da ken di si ni al dat ma sı nı na sıl 
kar şı lar?  Ne den baş ka bir ba ya nın gü zel li ği ne bak ma fır sa tı 
ver mez?

Hiç bir ba yan;

- ‘Be nim kal bim te miz. Mak yaj da ya pa rım, sek si de gi yi-
ni rim. Kim se ka rı şa maz. Kar şı da ki nin dü şün ce sin den ba na ne’ 
di ye mez.

Bir ba yan unut ma ma lı dır ki, gü zel li ği de Al lah ta ra fın dan 
ken di si ne ema ne ten ve ril miş.43 Di le sey di o gü zel li ği ver mez di. 
Yi ne unut ma ma lı dır ki, Al la hu Te ala er kek le rin ya pı sı na ka dı-
nın her ha li ni ca zip ola rak prog ram la ma say dı, kim se ka dı nın 
yü zü ne da hi bak maz dı.

Ya ni bir ka dı nın er ke ğe se vim li gel me sin de de ka dı nın ki-
şi sel bir kat kı sı yok. Eğer Al lah, er ke ğin ya pı sı na ka dı nı de ğil 
de baş ka bir can lı yı ca zip ola rak prog ram la say dı, o can lı ya 
bak mak ya da do kun mak ya sak olur du.

‘Gü zel li ği mi açı ğa vur mak is te di ğim den do la yı ka pan mak 
is te mi yo rum di yen bir ba yan gö rü nüş te ba şör tü sü ne kar şı de-
ğil. Sa de ce çir kin olun ca ya ka dar, ya da ken di si ni çir kin his se-
din ce ye ka dar ba şör tü sü tak ma yı dü şün mü yor. Ya ni ba şör tü-
sü nü er te le me ta ri hi ken di ni çir kin his se de ce ği gün. Ta bii bu 
on se ne mi olur, 20 se ne mi olur, 40 se ne mi olur, ona ken di si 
ka rar ve re cek!

42 Bekarlar ise evlenene kadar o sırrı yabancı erkeklerden korumalı.
43 O emaneti sadece evleneceği eşiyle paylaşmalıydı. Ama maalesef 

emanete hıyanet edenlerin sayısı bir hayli kalabalık
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Dü şü nü yo rum da, on lar ca er kek ta ra fın dan gü zel söz işit-
me ye alış mış, ken di sin den bah se dil me mut lu lu ğu nu tat mış ve 
er kek ler le bir şe kil de çık mış ya da par ti le re ka tıl mış bir ba ya nı 
han gi tek lif bu tür zevk ler den alı kor? Te ra zi nin di ğer ta ra fı na 
ne kon ma lı ki doğ ru bir kı yas la ya pı lan ha ta la rın adı kon sun.

Ey gü zel li ği nin esi ri olan ba cım! Bil ki Al lah se ni çok sev-
di ğin den gü zel ya rat ma mış. Ve gü zel li ği ni ya ban cı er kek ler le 
pay la şa bil me ser bes ti ye ti ni de ver me miş. Gü zel söz ler işit me-
nin nef se çok hoş gel di ği ni in kar et mi yo rum. Ve Al lah, gü zel 
söz ler işit mek is te me ni ze kız mı yor! Sa de ce o söz le ri eşin den 
ve sa na ha ram ol ma yan lar dan işit me ni is ti yor.

Gü zel li ği ni di ğer er kek ler le pay la şan bir ba yan, sanki in-
san la ra han gi ce bin de ne ka dar pa ra ol du ğu nu ve ban ka da ki 
bi ri ki mi ni ba ğı ra ba ğı ra söy le miş gibi olu r. 

Ce bi niz, na sıl ki de ğer ver di ği niz pa ra yı hır sız lar dan giz-
li yor, ör te ce ği niz ba şör tü de pa ra nız dan da ha de ğer li olan if-
fe ti ni zi, na mu su nu zu giz li yor! El bet te ki kem göz ler den sa kın-
mak için ör tü nül mez. Unut ma yın ki gü zel li ği ni zi ser gi le me niz 
ve işi te ce ği niz gü zel söz ler bir ta raf tan o in san la rın si zin yü zü-
nüz den gü nah iş le me si ne se bep olu yor su nuz, di ğer ta raf tan 
da Al lah’ın ema ne ti ne hı ya net et miş olu yor su nuz. Er kek le re 
yap mış ol du ğu nuz kö tü lük bun lar la sı nır lı de ğil ta bii.

Bu gün göz zi na sı yap ma la rı na se bep ol du ğu nuz er kek ler, 
ya rın si zin be de ni niz den fay da lan mak is te ye cek ler dir. Bir ta-
raf tan cin sel ta ciz den gü nah iş le me le ri ne, di ğer ta raf tan ai le içi 
kav ga la ra se bep ver miş ola cak sı nız. Ba na ne bun lar dan! Ben 
mi di yo rum ile ri gi din? de me ye hak kı nız yok ki!..

Ma sam da du ran Ha san Ça lış kan’ın yaz dı ğı ‘Ör tün me ve 
Çıp lak lık’44 isim li ki ta bın 369. say fa sın dan bir alın tı ya pa lım:

Pey gam be ri mi zin bu yur du ğu gi bi:

44 Tekin Yayınları. Tavsiye ederim, güzel bir kitap.
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“Ev ve li nin me ni, so nu nun da bir leş ola ca ğı nı bil di ği hal de 
gu rur la nan in sa na şa şa rım.”

Ger çek ten er kek ve ka dı nın be de ni da mar lar, ke mik ler, 
bar sak lar ve kan la do lu dur. Bü tün bun lar in ce bir ta ba ka ile 
ka pa tıl mış ve ka dın gü zel bir mah luk ola rak ar zı en dam et me 
im ka nı na ka vuş muş tur. Ni me tin şük rü nü böy le mi ifa de ede-
cek tir?

Bir ka dı nın gü zel ol ma sıy la cen ne te gir me si ge rek me di ği 
gi bi, çir kin olun ca da ce hen ne me git me si ge rek mez.

Sor mak ge re kir? Hem gü zel lik ne dir? Yü zü gü zel olan ka-
dın, ger çek ten de gü zel mi dir? Yü zü gü zel ol ma yan ka dın la rın 
ka dın lı ğın da ve in san lı ğın da bir şey ler ek sik mi sa yıl ma lı? Eğer 
ka dın lı ğın öl çü sü gü zel lik ol say dı, o ka dar çok gü zel ka dın, er-
kek ler ta ra fın dan terk edi lip bir ke na ra acı ma dan fır la tı lır mıy-
dı? Eğer her şey ka dın için gü zel lik ol say dı, gü zel ol ma yan 
ni ce ka dın lar, evin de her kes ten uzak ve onun dün ya ya, dün-
ya nın da ona küs me si ge rek mez miy di?

Yi ne her şey gü zel lik ol say dı, ‘yü zü gü zel olan dan usa nı lır 
mış da, hu yu gü zel olan dan usa nıl maz mış’ de ni lir miy di?

‘Gü zel li ği mi ser gi le rim’ di yen bir in san dü şün me li! Al lah 
di le sey di, onu yü zü ne ba kıl maz çir kin bir bi çim de ya ra ta maz 
mıy dı?

‘Gü zel li ği mi ni çin ser gi le me ye yim?’ di yen bir ba yan, ki-
min sa ye sin de gü zel leş ti ği ni dü şün me li! Al lah’ın ya rat tı ğı gü-
zel li ği na sıl ken di si ne sa hip le ne rek, yi ne Al lah’a kar şı O’nun 
bah şet ti ği gü zel lik ni me tiy le is yan da bu lu na bi li yor?

Gü zel li ği ne gü ve ne rek ken di le ri ni bir şey zan ne den ba-
yan la ra sor mak ge rek:

“İh ti yar lık la rı nız da da gü zel lik le ri ni zi ko ru ya bi le cek mi si-
niz?”
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Tik sin di ri ci yüz kı rı şık la rı na , el le rin den ge lir se en gel ol-
sun lar ba ka lım! Bu na el bet güç le ri yet mez. O hal de in san ne-
si ne gü ve ni yor? Ata sö zü müz de be lir til di ği gib:

‘Gü zel li ği ne gü ven me! Bir si vil ce ye ter,
Zen gin li ği ne gü ven me! Bir kı vıl cım ye ter!’
Gü zel li ği ne gü ve nen ler, ay rı ca şu so nu ca da kat lan mak 

du ru mun da dır lar:
Mad di gü zel lik sü rek li ol ma ya ca ğı gi bi, her za man bir gü-

ze lin kar şı sın da on dan da ha gü zel ola nın çık ma sı da ka çı nıl-
maz dır. Gü zel ol du ğu için bir dö nem ki an la yı şı ve sev gi siy le 
ev le nen er kek, bir gün ge le cek, da ha gü zel ka dın lar kar şı sın da, 
ar tık ka rı sı nı sev me me ye ve gü zel gör me me ye baş la ya cak tır. 
He le ka dı nın her ge çen gün yaş lan ma ya yüz tut tu ğu, gü zel li-
ği nin ya vaş ya vaş sön me ye, be de ni nin dö kül me ye baş la dı ğı 
za man, buy run si ze ha rıl ha rıl ça lı şan fu huş fab ri ka la rı, ge-
ne lev ler, ran de vu ev le ri, so kak lar da ça lı şan ka dın lar, her gün 
kat la na rak ar tan ge çim siz lik ler, bo şan ma lar, kreş le re terk edi-
len ço cuk lar, dü şük ler, kür taj lar vs., vs...

Bun la rın ma na sı şu de mek tir: ‘Gü zel li ği mi esir ge mem’ di-
ye rek top lu mu if sat eden ka dın dan bir müd det son ra, baş ka 
gü zel li ği ni esir ge me yen ka dın lar ta ra fın dan ai le si nin yı kıl ma-
sı nın ger çek leş ti ril me siy le giz li bir öç alın mak ta dır.

Za ma nın da gü zel lik le ri ne gü ve ne rek ken di le ri ni ilah gö ren 
ar tist le re, tür kü cü le re ve sa nat çı la ra da kal mı yor gü zel lik le ri. 
Gü zel li ğiy le meş hur ol muş ni ce ka dın la rın, hu zu rev le rin de il-
gi siz ve pe ri şan bi çim de ölü mü bek le yiş le ri, med ya nın ola ğan 
ha ber le ri için de yer al mak ta dır. 

Top lum da se si ve fi zi ki gü zel li ğiy le ses yıl dı zı ve ya film yıl-
dı zı ya da ben ze ri alan lar da gü zel bir yıl dız olan la rın so nu çok 
acık lı. Bun lar bir müd det “al tın çağ”la rı nı ya şı yor, da ha son ra 
ise zir ve den düş me dö ne mi baş lı yor. Bir baş ka yıl dız tır ma nır-
ken, onun iniş dö ne mi baş la mış tır bi le...
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Ama o ana ka dar tüm ha ya tı nın ama cı, mes le ğin de ki ba-
şa rı sı ve hal kın al kış la rı ol muş tur. Bir an da bun la rı kay bet me-
ye ve bir ke na ra iti lip unu tul ma ya da ya na maz. Onun için bu 
du rum her gün, her an yüz ler ce de fa öl mek gi bi bir şey dir. İyi 
gün dost la rı da terk edin ce, ken di si ni ya in ti ha ra ya al ko le ya 
da uyuş tu ru cu ya yö nelt mek ten ka çın maz.

Çün kü ger çek dos tun an cak ken di si ni ve tüm ka ina tı ya-
ra tan Al lah ol du ğu ger çe ği ni, ne öğ ren me ye, ne de va kit ayır-
ma ya za man bul muş tur. Vic tor Hu go’nun de di ği gi bi:

“Gü zel lik, genç lik ve gu rur... Hep si ni alır me zar...”

Ne ga rip tir ki, genç lik yıl la rın da ‘gü zel li ği’ ile or ta lı ğı ka sıp 
ka vu ran ha nım la rın ide ali olan meş hur lar, ih ti yar lık la rı nı tek 
ba şı na acı ve elem içe ri sin de al ko le sı ğı na rak ge çi rir ken, ak 
ör tü lü ni ne le ri miz, an ne le ri miz baş ta cı ola rak gün le ri ni ge çi-
rir ler.

Ama gü zel lik le ri ni he lal da ire sin de kul la nıp, Al lah’ın ka dı-
na bir ih san ola rak ver di ği gü zel li ğin kıy me ti ni bil se ler di, mut lu 
bir yu va, an ne ve evi nin ha nı me fen di si ol sa lar dı ne ih ti yar lık, 
ne de gü zel li ğin ge çip git me si on la rı bu na lı ma sok ma ya cak tı. 
De mek ki gü zel li ği te ni ne bağ la yan ha nım la rı, rek lam cı la rın 
ya lan la rıy la her ne ka dar ‘ka lı cı lı ğı’ ile ri sü rül se de ten gü zel li-
ği kay bol du ğu an kor kunç bir aki bet bek le mek te dir.

Unu tul ma ma lı dır ki, dün ya da ya şa yan ‘acı son’dan da ha 
va him ola nı kı ya met gü nün de ila hi ga za ba uğ ra mak tır. Gü-
zel li ği ni bö bür len mek, ça lım sat mak ama cıy la kul la nan lar im-
ti ha nı kay bet miş tir. On la rı öbür dün ya da elim azap lar bek le-
mek te dir. Bun dan kur tu luş an cak ger çek gü zel lik olan hi cap 
ve inan ca sa rıl mak la müm kün dür.

Her han gi bir ka dın er kek le ri tah rik ede cek bir açık lık ta gi-
yin dik ten son ra “Gü zel li ğim le er kek le ri çat lat mak tan zevk alı-
yo rum. Ca nım böy le gi yin mek is ti yor, gi yi niş tar zım kim se yi 
il gi len dir mez.” di ye bi lir.
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Biz bu ra da böy le dü şü nen le re ve gü zel li ği ni ser gi le yen le-
re şu ha tır lat ma yı yap mak is ti yo ruz:

Böy le ka dın lar yap tık la rın dan tev be edip vaz geç mek is-
te mez ler se ahi ret te aza ba uğ ra ya cak la rı gi bi, dün ya da ba şı na 
ge le cek ler de çe ki le cek gi bi de ğil dir! Kim se yi il gi len dir mez di-
ye rek gü zel lik le ri ni ser gi le yen ler, şüp he et me sin ler ki, er kek ler 
on la rın bu ha liy le ya kın dan il gi le ne cek ler dir.

Ba zı la rı ka dı na çir kin laf lar ata cak tır.  Ba çı la rı ka dı nın tah-
ri ki ne ta ham mül ede me yip her şe yi gö ze alıp, o za val lı ba ya nı 
ka çı ra cak ve ar zu la rı na alet ede cek, sı ra ya baş ka er kek ler gi-
re cek, hat ta po li se an lat ma sın di ye ten ha bir yer de öl dü rüp, 
ge çip gi de cek ler dir. 

Eğer iğ fal edil me miş gü zel lik kur ba nı ya şa sa da hi ‘Al lah 
mu ha fa za’ ba şı na ge len o ola yı, o ka bu su unu ta ma ya cak,  
dep res yon lar ge çi re cek ve ömür bo yu psi ko lo jik bu na lım dan 
kur tu la ma ya cak tır.

Pe ki yol da gö rün tü süy le er ke ği tah rik eden, hal ve ha re-
ket le riy le umut lan dı ran, ‘gü zel li ği mi ser gi le rim’ ina dın da olan 
ka dın la rın hiç su çu yok mu dur?

Gü zel li ği ni arz et me sev da sın da olan lar as lın da ken di le-
ri ni bü yük teh li ke ye atı yor lar. Akıl la rı baş la rı na geç ge li yor; 
ama iş iş ten geç tik ten son ra.

Bu nun için şu nu iyi bil me miz ge re kir: Gü zel lik gü nah ka-
zan ma mız ve ka zan dır ma mız için ve ril me miş tir. Bu gü zel li ği 
meş ru bir tarz da şü kür ola rak kul lan ma lı yız. Bu gü zel li ği İs lam 
ter bi ye si al tın da Kur’an ada bı nın ziy ne tiy le süs le me miz du ru-
mun da ma nen bâ ki bir gü zel lik ola rak ka la cak ve cen net te 
hu ri le rin ce ma lin den çok da ha şi rin bir şe kil de sa hi bi ne ia de 
edi le cek tir.
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Kapanırsam Diğer Dini Vecibelerimi de                     

Yerine Getirmem Gerekecek



Böy le dü şü nen bir ba yan ne ba şör tü sü ne ve ge rek li li ği ne 
kar şı ne de di ğer iba det ler le Al lah’a ya kın laş ma ya kar şı. Ta-
ma men duy gu sal ve iyi bir ni yet le söy le nen bu söz de ma ale-
sef şey tan kay nak lı.

Bu cüm le nin açı lı mı nı bir ya pa lım, ba ka lım al tın dan ne 
çı ka cak? Böy le dü şü nen bir ba yan san ki;

- ‘Ben hem ba şı açık, hem de di ni gö rev le ri ni ye ri ne ge tir-
me yen  bir ba ya nım. Ha lim den de ol duk ça mem nu num. şim-
di lik di ni gö rev le ri mi ye ri ne ge tir mek is te mi yo rum. Sa de ce ile-
ri bir ta ri he er te li yo rum. Ne za man iba det le ri mi ek sik siz ye ri ne 
ge tir me ye ni yet le nir sem, o za man ka pa nı rım . Ama şim di lik 
dü şün mü yo rum.’ di yor.

Bu tür se bep ten ka pan mak is te me yen bir ba yan, ya pa-
ca ğı iba det le ri gö zün de ba ya ğı bü yüt müş olu yor. San ki ‘ba şı 
ka pa mak ko lay. Önem li olan ör tüy le be ra ber di ğer iba det le ri 
yap mak’ di yor. 



Bu baş lı ğı mı zı da ay dın lı ğa ka vuş tu ra bil mek için he men 
bir ara baş lık ata lım:

Ya pıl ma sı ge re ken iba det ler nef se ni çin ağır           
ge lir?

Ya pa ca ğı her han gi bir iba de ti gö zün de bü yü ten bir in san

- Ni çin ya ra tıl dı ğı nı,

- Al lah’ın ken di sin den ne den iba det ler is te di ği ni,

- Ya pa ca ğı iba det ler le Al lah’a na sıl bir me saj ve re ce ği ni,

- İba det le rin ak sa tıl ma sı ya da ta ma men ter ki du ru mun da 
ken di le ri ni na sıl bir aki be tin bek le di ği ni bi le me me le ri,

- Da ha ön ce hiç de ne me me le ri,

- Özel zevk le ri ni kı sıt la ya ca ğı dü şün ce si,

- Kalp te miz li ği ve ben ze ri bir ma ze re te sı ğın ma la rı,

- Da ha ön ce den bir kaç de ne me de bu lun ma la rı ve bir şey-
ler his set me me le ri se be biy le iba det le rin ne fis le ri ne ağır ge le-
ce ği dü şün ce si.

Yu ka rı da sı ra la dı ğı mız mad de ler ger çek ten de iba det ler-
den haz al ma nın önün de cid di bi rer en gel teş kil edi yor.

Genç ken kıl dı ğım na maz lar ak lı ma ge li yor da, ne ka dar 
da yo ru cuy du. Sa ba hın er ken sa atin de kal kıp na maz kıl mak, 
tam bir yük tü. Oy sa ki ab dest de da hil 6 da ki ka bi le sür mü-
yor du. Na sıl olur yor du da 6 da ki ka lık bir na maz nef se bu ka-
dar ağır ge li yor du?

Ce va bı nı yıl lar son ra bul muş tum. Al lah ile di ya lo ğa gir-
me den ya pı la cak her amel nef se ol duk ça ağır ge lir. Da ha son-
ra da ma na sız. Böy le olun ca da ya ‘de mek ki ha zır de ği lim’ 
de ni le rek ge ri adım atı lır, ya da da ha ile ri bir ta ri he er te le nir.
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- ‘De ne dim ama ol ma dı! Ar tık ben den geç ti.’ de nir ve film 
ko par!

As lın da her za man iba det ler den lez zet alı na ma ya bi lir. İn-
sa nın o an ki psi ko lo ji siy le de ala ka lı bir şey. İş le ri ters gi den, 
ya zı lı dan za yıf alan, çe ki dö nen bir in sa nın o gün kü na ma zın-
dan al dı ğı lez zet ile mut lu bir anın da kıl dı ğı na maz dan al dı ğı 
lez zet ay nı ola maz. Önem li olan her ha lü kar da ıs rar la de vam 
et mek.

Ev li bir ba yan eşiy le her za man ay nı mut lu lu ğu ya şa ya-
ma ya bi lir. Gün ge lir ai le kav ga la rı ya pı lır. Ya da uzun bir dö-
nem can sı kın tı sı si ne ye çe ki lir. Ya ni sab re di lir.

Pe ki ne den bir iki de ne mey le lez zet alı na ma yın ca na maz-
lar terk edi li yor? Ha di di ye lim ki na maz ve oruç nef se ağır ge-
li yor, o se bep ten na maz kıl mı yor ve oruç tut mu yor su nuz ! O 
za man ka pa nın da na mu su nu zu ela lem den giz le yin! Ka pa nın, 
yi ne kıl ma yın! Ka pa nın, yi ne oruç tut ma yın!

Zan ne der sem me se le bi raz fark lı...
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Dinden Çıkmadığıma Göre                                               
Başımı Açmamda Problem Yok



Da ha çok, okul ile iş için ba şör tü sü nü fe da eden le re ya-
pı lan na si hat ten son ra sı ğın dık la rı ma ze ret le rin ba şın da ge len 
bir ma ze ret...

San ki şöy le di yor lar:

‘Oku lu bi tir mek için 10 yıl gü nah iş le me yi gö ze alı yo rum. 
Ken di ira dem le, ya ni gü nah ol du ğu nu bi le bi le 10 se ne mi 
fe da ede ce ğim. Hem ba şı mı açıp Al lah’ın sö zü nü din le me-
mek le, hem de okul da ki er kek ar ka daş la rı mın gü nah iş le me si-
ne (göz zi na sı) ve si le ola ca ğı mı bi le bi le...’

Ba şör tü sü ne kar şı ol ma dı ğı ma gö re, din den çı ka ca ğı mı 
zan net mi yo rum. 

şey ta nın bu zar fı na yem olan ba cı la rı mız bü yük gü nah la rı 
kü çüm se yip, din den çık ma yan la rın da ce hen ne me uğ ra ma-
ya ca ğı dü şün ce sin de ler.  Ya ni ‘Ka fir ol ma dı ğı ma gö re, prob-
lem yok. En kö tü ih ti mal gü nah la rı mı zın ce za sı nı çe kip cen ne-
te gi de ce ğiz’ dü şün ce sin de ler.



Ce hen nem ate şi ni bir ba har mel te mi, kan lı iri ni de süt laç 
ola rak al gı la yan ba cı la rı mı za ce hen nem ha ya tın dan bir ha tır-
lat ma ya pa lım:

Bir an lık ce hen nem de ol du ğu nu dü şün;

Dü şün ci ğe ri ni ki, ateş içi ne gi ri yor ve sen de fer yat edi-
yor sun; fa kat mer ha me te uğ ra mı yor sun. ‘Dün ya ya ge ri dön-
me ye cek sin’ şek lin de ce vap ve ri lin ce ağ lı yor ve piş man lık 
gös te ri yor sun. Ar tık tev ben ka bul edil me ye cek ve fer ya dı na 
ce vap ve ril me ye cek tir.

Ora da ka lı şın uza mış ken ken di ni bir dü şün. Azap de vam 
eder, üzün tü son had di ne ula şır ve su suz lu ğun şid det le nir de 
dün ya da ki içe cek le ri ha tır lar sın. Ko şar, ce hen nem den yar dım 
is ter sin. Sen azap işiy le gö rev li ce hen ne min bek çi si olan me-
le ğin elin den ka bı alır sın. Ka bı alın ca al tın dan elin ya nar, ha-
ra re tin den ve yan ma sı nın şid de tin den do la yı elin par ça la nıp 
dö kü lür.

Son ra onu ağ zı na yak laş tı rır sın da yü zü nü ya kar. Son ra 
onu zor la na rak yu dum la yın ca bo ğa zı nın de ri si ni so yar. Son ra 
kar nı na ula şır da ba ğır sak la rı nı par ça lar. Ar tık sen bir ya zık ve 
he lak fer ya dı ko pa rır sın.

Dün ya içe cek le rin, on la rın so ğuk luk ve lez zet le ri ni ha-
tır lar sın. Son ra ha ra re ti ni gi der mek is ter ve he men dün ya da 
alış tı ğın gi bi yı kan mak ve su ya dal mak su re tiy le se rin le mek 
için sı cak su yun du var la rı na ko şar sın. Ha ra ret şid det le nip de 
kay nar su ya da lın ca, ba şın dan aya ğı na ka dar de ri le rin yü zü-
lüp so yu lur. Bu se fer de da ha ha fif tir ümi diy le ale la ce le ate şe 
ko şar sın. Son ra ateş ya nı ğı sa na iyi ce ağır ge lir de tek rar kay-
nar su ya dö ner sin. İş te sen bir ateş, bir kay nar su ara sın da 
do la şır du rur sun.

Son ra cen ne tin içe cek le ri ni ve su la rı nın so ğuk lu ğu nu ve 
hoş ya şa mı nı ha tır lar sın, bun dan mah rum kal mak tan duy du-
ğun iç yan gı nın dan do la yı kal bin par ça la nır.
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Son ra ora da ki ana, ba ba, kar deş ve di ğer ba zı ya kın la rı nı 
arar sın da muz da rip  ve ya nık bir kalp ten çı kan mah sun bir 
ses le on la ra ses le nir sin;

- ‘Ey an ne ci ğim! Ey ba ba cı ğım! Ey kar de şim! Ya hut ha-
la cı ğım ve ya kız kar de şim! İçe cek bir su der sin. On lar da sa na 
mah ru mi yet le ce vap ve rir ler.’

Böy le ce ümi di ni bo şa çı kart ma la rın dan duy du ğun üzün-
tü den, aziz ve ce lil olan Al lah’ın ga za bın dan do la yı on la rın da 
sa na olan öf ke le ri ni gör dü ğün den kal bin par ça la nır.

Bu nun üze ri ne dün ya ya se ni ge ri dön dür me si ümit ve di-
le ğiy le der hal fer yat ede rek Al lah’a sı ğın mak is ter sin. Fa kat 
uzun bir müd det geç ti ği hal de, Al lah, sa na ha ka ret için ce vap 
ver mez. Çün kü se nin se sin onun nez din de ga za ba se bep olur. 
Onun ka tın da se nin ma ka mın dü şük tür.45

Bu et ki li ce hen nem tas vi ri ne bir iki ayet ek le yip, bir kaç 
ha tır lat ma da bu lu na lım.

“Yüzleriateşteevrilipçevrildiğigün:Eyvahbize!Keşke
Allah’a itaat etseydik,Peygamberede itaat etseydik,derler!’ 
(Ah zab, 66).

“İşteRablerininemrineuyanlariçingüzel(mükafat)vardır.
O’nauymayanlaragelince,eğeryeryüzündeolanların tümü
ilebununyanındabirmislidahakendilerininolsa,(kurtulmak
için)onumutlakafedaederler.İşteonlarvarya,hesabınen
kötüsüonlaradır.Varacaklarıyerdecehennemdir.Onekötü
yataktır.” (Rad, 18).

Evet, ce hen nem sı ca ğı nı en se sin de his set me yen ba cım! 
şey ta nın, ba sit leş tir di ği ce hen nem bu!..

As lın da çok teh li ke li bir ma ze ret be ya nı! ‘Ma dem din den 
çık ma ya ca ğım, o za man ya pa ca ğım ey le min bi ti min de tev be 
et me ih ti ya cı bi le his set me ye ce ğim!’

45 Farzet ki öldün!, Haris el-Muhasibi, Karnca&Polen Yayınları.
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Öy le ya; ma dem din den çık ma ya cak sın, zi na da yap, fa iz 
de ye!

Bah set ti ği miz ma ze re te, sa de ce okul için ba şı nı açan lar 
sı ğın mı yor. Okul son ra sı ça lış mak is te yen ler de ay nı ma ze re te 
sı ğı nı yor lar.

‘Ma dem din den çık ma ya ca ğım, ne den iş siz ge ze yim ki?’

Bu ma ze ret le rin ar ka sı na sı ğı nan la rın ‘din den çı kar mı yım 
aca ba?’ di ye bir kay gı la rı nın ol du ğu nu da zan net mi yo rum.

İş te teh li ke bu ra da! Ha ram la ra kar şı du yar sız ka lıp in sa nı 
ka fir ya pan amel dı şın da ki gü nah la rın ha fi fe alın mış ol ma sı... 
San ki;

‘Ne ola cak? Din den çık mı yo ruz ya!’

Bu zih ni ye tin man tı ğın da, ha ram de mek, ki şi yi din den 
eden de mek tir. Ame li kü für o ka dar da so run de ğil bun lar için. 
Oy sa ki, Re su lul lah (sav) ne ka dar gü zel söy le miş:

“İş le nen her gü nah, kal be si yah bir nok ta bı ra kır.”

10 yıl bo yun ca her da ki ka kal be nok ta bı ra kıl dı ğı nı dü şü-
nün!

Be nim bil di ğim ya pa ca ğı mız bir ame lin Al lah ka tın da ki 
de ğe ri ne ba kı lır. Ya ya pıl ma sı nı ya sak lar, ya ya pıl ma sı nı em-
re der, ya da ter cih hak kı nı bi ze bı ra kır.

Ya sak la rın da de re ce le ri var dı. Gü nah, bü yük gü nah ve 
kü für. Bü yük gü nah olan bir amel kü für ol ma ya bi lir. Bir ame-
lin kü für ol ma ma sı, onun ha ram lık de re ce si ni dü şür mez ki!

De dik ya, şey tan bu kal be bir ves ve se, bir kö tü lük il ham 
et ti ği za man mut la ka, mu ha ta bın bün ye si ne ve kül tü rü ne uy-
gun sı ğı na ca ğı bir ma ze ret su nar. Seç ba ka lım der. 

On lar ca ma ze ret çe şit le ri ara sın da her kes ken di si ne bir 
kı lıf bu lur. Ve onun la gü nah ey le mi bi te ne ka dar iç kav ga ya-
şa maz.
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Her gü nah iş le ye nin;

‘Al lah’ım! Ba şı mı aç mak la se nin em ri ne kar şı ge li yo rum. 
Ve ben, bi le bi le gü nah iş li yo rum. Uta na uta na gü nah iş li yo-
rum. Ya rın ahi ret te yü zü ne na sıl ba ka rım!’

Her okul dö nü şü;

‘Al lah’ım! Ben bu gün tam beş ders sı nıf ta ba şı mı aça rak 
hem sö zü nü din le me dim, hem de ar ka daş la rı mın bir kıs mı nın 
gü na hı na se bep ol dum! Sen be ni af fet Al lah’ım!’ de di ği ni dü-
şü ne lim. Siz ce kaç gün son ra oku lu bı ra kır?
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Ba şör tü İçin Ken di mi                                                   
He nüz Ha zır His set mi yo rum



Er te le me has ta lı ğı nın de ği şik ver si yo nu. Ne za man ken-
di le ri ni ha zır his se der ler se o za man ka pa na cak lar ve açık ol-
du ğu dö nem ler den de so rum lu ol ma ya cak la rı gi bi, iç le ri çok 
ra hat.

Genç ken bu ma ze re tin ar ka sı na sı ğı nan lar, bel ki de 60’ın-
dan son ra ken di le ri ni ha zır his se de cek ler. Ya da özel zevk le ri ni 
tat tık tan son ra ken di le ri ni ha zır his se de cek ler!.

Ba şör tü sü na si ha tiy le kar şı la şan açık bir ba yan, o an için-
de bu lun du ğu du ru mu bir film şe ri di gi bi iz le yip, o gir dap tan 
çı ka ma ya ca ğı ümit siz li ği ile hav lu atı yor. Ba şör tü sü için ken di-
si nin ha zır ol du ğu nu zan net me yen bir ba yan bel ki de ger çek-
ten ha zır dır da, ha zır ol du ğu nun far kın da de ğil dir. Onu na sıl 
ayırt ede cek?

Ken di si ha zır lı ğa ne za man baş la ya cak? O gü cü na sıl ve 
kim ler den ala cak?



Ken di mi ha zır his set mi yo rum di yen bir ba yan, ba şör tü-
sü ne kar şı ol ma dı ğı nı, ör tü nül dü ğün de de ör tü nün hak kı nın 
ve ril me si ne ina nır. Ni yet çok gü zel, ger çek ten de ni yet çok gü-
zel...

Dü şü nü yo rum da, bu se be be sı ğı nan bir ba ya nın gö zü-
nü için de bu lun du ğu du rum dan sıy rı la ma ma mı kor ku tu yor, 
yok sa ba şör tü lü bir ha ya tın nef si ne ağır gel me si mi?

Ta bii ki bu so ru yu, bu ma ze re te sı ğı nan la ra sor ma mız ge-
re ke cek. 

Bu iki lem için de olan la ra ses le ni yo rum;

- ‘Eğer göz le ri niz önü ne yap mış ol du ğu nuz gü nah lar ge-
li yor ve ben bu gü nah lar dan na sıl sıy rı lı rım ki’ di ye dü şü nü-
yor sa nız, unut ma yın ki, ka pa nan la rın bir ço ğu si zin or tam dan 
çı kıp ka buk de ğiş tir di ler. Ya ni çok da zor de ğil. Ba na öy le ge-
li yor ki, siz ne za man ba şör tü sü tek li fi ile kar şı laş sa nız, si ze en 
ya kın olan şey tan, si ze gü nah la rı nı zı ha tır la ta rak; 

- ‘Bu ka dar gü nah iş le din. Bu du rum dan sıy rıl man için 
tev be et men ge re ke cek. Al lah’ın ye rin de sen ol san ba ğış lar 
mıy dın46 di ye cek ve mu ha ta bı nı da ümit siz ler sı nı fı na ka yıt 
ede cek. Ya;

‘He nüz ha zır de ği lim’, ya da ‘Ba şör tü kıs met işi!...’ de dir-
te cek...

Ni ko tin den kur tu la ma yan bir tir ya ki, ra hat ol du ğu za-
man lar da si ga ra nın za rar la rı ko nu su açıl dı ğın da o ka dar da 
tak maz ve;

‘Atın ölü mü ar pa dan ol sun’ der. Ya ni ha lim den mem nu-
num. Bı rak ma ya da ni ye tim yok, ölü mü me ra zı yım der.

Dok to ru nun;

46 Kim olsa bağışlamazdım deyip tevbe eyleminden vazgeçerek oysa ki 
Allah yüzünden yapılan tevbeleri kabul ediyor. İstediğin kadar geçmiş 
günahların olsun.
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- ‘Kan ser sin’ teş hi si kar şı sın da buz gi bi olan tir ya ki mi zin 
ak lı na ‘atın ölü mü’ sö zü hiç gel mez.

- ‘Kur tu luş yo lu yok mu dok tor bey!’ der;  ger çek ten de 
ha ya tı se vi yor sa ta bii.

Bu pa nik le me anı çok önem li dir. Ya ke sin ka rar ve ri lir, 
si ga ra bı ra kı lıp te da vi ye baş la nır, ya da ümit siz li ğe dü şü lüp 
‘atın ölü mü’ de nir. 

Ken di mi ha zır his set mi yo rum di yen bir ba ya nın mi sa li ne 
de ben zer miş ‘atın ölü mü’ di ye ne!

Ay nı şok teş hi si si zin için ya pı yo rum;

‘İnan cı nı za ümit siz lik kan se ri bu laş mış ve her ge çen gün 
inanç la rı nı zın hüc re le ri ni ke mi ri yor.’

- ‘Yok mu bu nun kur tu luş yo lu?’ di yen ler için tek bir ilaç 
var; has ta lı ğı kap tı ğı nız or ta mı ve o or tam da ki mik ro bun kay-
na ğı nı tes pit ede rek işe baş la yın. Ya ni or tam de ği şik li ği iyi bir 
kan de ği şik li ği dir. Son ra sı ço rap sö kü ğü gi bi ko lay la şır. Ye ter 
ki ço rap tan ka çan ipi bu lun. Son ra sı çok ko lay...

Ani dö nüş ler de şey tan ol duk ça güç süz ka lı r. Azal ta rak bı-
ra kı rım di yen in san la rın yüz de 99’u sa de ce o gün, bi le me din 
bir haf ta azal tı yor lar, son ra da es ki hal le ri ne de vam edi yor lar. 
Ama iç me me şar tıy la bı ra kan lar ko lay ko lay tek rar baş la mı-
yor.

Ka buk de ğiş tir mek nef se ağır ge lir. Bu nun bi lin cin de yim. 
Ama ina nın sa de ce ge çiş dö ne mi bi raz yo ru cu olu yor, o ka dar. 
Son ra da;

-‘Ya, kork tu ğum da bu muy muş?’ de ni li yor..

Ben ce siz bir an ön ce ba şör tü sü nü de ne yin.

Ama ön ce ba şör tü lü bir ha ya tın dün ya ve ahi ret te ki ge ti-
ri le riy le ba şör tü süz bir ha ya tın dün ya ve ahi ret te ki gö tü rü sü-
nün kı ya sı nı ya pın.

Yum ru ğu nu zu ma sa ya vu rup;
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- ‘Al lah’ım! Geç miş gü nah la rım için sen den özür di li yo-
rum! Bir an lık nef si me ye nik dü şüp se nin, her iki dün ya da 
mut lu ol mam için ba na ön gör dü ğün ba şör tü sü ve di ğer kı lık 
kı ya fet le ri* giy me dim. şey ta nın da yar dı mıy la böy le bir ya şam 
çok se vim li gel di.

Ne za man ak lı ma sen ve emir le rin gel se, şey tan hep gü-
nah la rım la kar şı ma di ki li yor.

Ya Rab bi! Sen şey tan ve be ra ber le rin de ki le ri ne kar şı ba na 
da yan ma gü cü ver!

Ya Rab bi! Sen te set tü rü ve te set tür lü bir ha ya tı ba na sev-
dir! de yin. Unut ma yın ki, Al lah si ze yar dım ede cek ve ‘atın 
ölü mü” şar kı sı nı di li niz den dü şü re cek si niz. Çün kü Al lah siz le-
rin dün ya ve ahi ret te mut lu ol ma nı zı is ti yor.
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Bu Zamanda da Başörtü Olmaz ki!                           
Hangi Çağda Yaşıyoruz?



Ba şör tü ko nu sun da şey ta nı çok ra hat la tan ve şey ta nın 
za fer şar kı sö zü olan bu ma ze re te sı ğı nan bir ba yan, ken di si ni 
pis bir sı vı dan ya ra tıp ge rek li fi zi ği bah şe den Al lah’ı bil gi siz lik-
le suç lu yor. Ya ni, Al lah’ı za man la ma ha ta sı yap mak (ha şa!) ve 
çağ ilah la rı nın  işi ne ka rış mak la suç lu yor lar.

San ki şöy le di yor lar (bel ki de far kın da bi le de ğil ler);

‘Al lah’ım! Sen biz le re ye dir, içir, ge ce ve gün dü zü ya rat, 
ku rak top rak la ra yağ mur gön der, gö ğü ve yer yü zün de ki in san 
dı şın da ki can lı ve can sız la rı di le di ğin gi bi yö net; ama biz in-
san la rın gi yi mi ne ku şa mı na, ya şa ma şe kil le ri ne ve sa na olan 
iba det şe kil le ri ne ka rış ma!

Biz in san lar yer yü zün de en iyi şe kil de na sıl ya şa nı rı sen-
den da ha iyi bi li yo ruz! (ha şa) Her ne ka dar za man ve ça ğı sen 
ya rat san da, biz ler ka dar bi le mez sin (ha şa)! Bi zim ulus la ra ra sı 
mo da cı la rı mız, o mo da yı be de nin de teş hir eden man ken le ri-
miz ve sa nat çı la rı mız var. Ve mil yon lar ca in san bu iş ten, he la-
lin den ek mek yi yor.



Biz ha ya tı mız dan mem nu nuz Al lah’ım! Ver dik le ri ne kar-
şı lık, ra ma zan oru cu nu tu ta rak, mev lit ler dü zen le ye rek, okul 
yap tı ra rak vs. şük rü mü zü di le ge ti ri yo ruz.

Ya ni her şey yo lun day ken bu ba şör tü man to da ne re den 
çık tı  (ha şa)! Do ku uyuş maz lı ğı var! Ha ya tı mı za ta ra fın dan bir 
mü da ha le söz ko nu su. Oy sa ki bu na bi zim mo da cı lar ka rı şır.

Eğer sa kin bir ka fay la dü şü nür se niz, sa vun du ğu nuz ma-
ze re tin ge niş çe açı lı mı nın böy le ol du ğu nu gö rür sü nüz. 

Dü şü nü yo rum da, mo da cı lar ve ba şör tü yü bu ça ğa ya-
kış tı ra ma yan lar da ha ön ce le ri ne re dey di ki? Çok ön ce le ri... 
Ya ni doğ ma dan çok ön ce le ri... Pis bir sı vı de ğil ler miy di? son-
ra an ne kar nın da iki bük lüm ken Al lah on la rı unut ma dı ve o 
ka ran lık ta ken di le riy le ya kın dan il gi len di. Gün gel di o pis bir 
sı vı gü len, ko nu şan ve yü rü yen bir in san ol du. Al lah’a min-
net tar ol ma sı ge re ken in san, Al lah’tan al dı ğı akıl la Al lah’ı eleş-
ti rir ha le gel di.

Za man la ma ha ta sıy la suç la nan Al lah,47 aca ba ay nı çağ da 
baş ka bir ha ta yap mış mı? Ya da ha ta lar? Eğer so mut ya da 
so yut bir ha ta yap mış sa ba na inan dır ma nız ge re ki yor.

Ger çek ten de ha ta yap mış sa (Al lah’a sı ğı nı rım) na ma zı 
şim di den bı rak ma ya ha zı rım. Çün kü be nim ila hım ha ta yap-
ma ma lı!

Ça ğa ayak uy du ra ma yan bir in san her yö nüy le ha ta ya-
par. De ğil in san, dev let bi le ol sa ha ta ya par. Pe ki Al lah ne re de 
ha ta yap tı (ha şa)?

İna nın, far kın da ol ma dan mo da cı lar la Al lah’ı kı yas la yıp, 
mo da cı la rın da ha bil gi li ol du ğu nu id dia edi yor su nuz! Her şe yi 
böy le si ne ku sur suz ya ra tan bir ya ra tı cı çağ ha ta sı yap mış ola-
bi lir mi?

47 Allah’tan utanarak ve korkarak o cümleleri yazıyorum.
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Ay nı çağ da ay nı yer yü zün de be ra ber ya şa dı ğı mız ke di le-
rin ses le rin de, kuş la rın ka nat la rın da, su yun ren gin de, el ma-
nın ren gin de ve ko ku sun da, gül mek is te yen bir in sa nın yüz 
ifa de si nin de ği şik li ğin de, do ğum ay la rı nın de ğiş me si ne şa hit 
ol du nuz mu?

Ye min edi yo rum, ola yın man tı ğı nı çöz me ye ça lı şı yo rum. 
Bir in san ne ye gü ve ne rek, Al lah’ı bil gi siz lik le suç lar?

Ba na öy le ge li yor ki, bu ma ze re tin al tın da bü yük bir ‘rant’ 
var. Evet, evet ‘rant’!.

San ki rant çı lar şöy le di yor lar: 

- ‘Al lah’ım! Sen ba yan la rın fıt ra tı na be ğe nil me, süs le nip 
püs len me duy gu su nu prog ram la dın. Biz ler de ka dın la rın bu 
duy gu la rı nı is tis mar et mek is ti yo ruz. 

Koz me tik ürün ler fir ma sa hip le ri, ku aför ler ve gi yim sek-
tör le ri sa hi bi olan biz ler, ba yan la rı kul la na rak ser ve ti mi ze ser-
vet kat mak is ti yo ruz. Ha liy le on la rın gi yim, ku şam şek li ne 
ka rış ma! (ha şa) Ka dın lar var ol duk ça ve ka pan ma dık ça ek-
me ği mi ze yağ sür me ye de vam eder ler.

Mo da yı, ya ni ürün le ri mi zi ta kip eden ba yan la ra en uy gun 
ma ze ret de ‘Bu çağ da bu gi yim olur mu?’ ma ze re tiy di. Ve sa-
ğol sun lar, şey ta nın da yar dı mıy la emel le ri mi ze ulaş tık. Hem 
ken di le ri oyun la rı mı za alet olu yor lar, hem koz me tik sek tö rü 
bu ba yan lar la ayak ta, hem de sa ye le rin de göz zev ki mi zi de 
gi de ri yo ruz.

İna nın ha di se bu! Si zi en za yıf ye ri niz den vur muş lar. Mo-
da yı ta kip et me si ni se vi yor su nuz. ‘Bu çağ da da ba şör tü sü mü 
olur muş?’ vic da nı nı zı ra hat lat mak için mo da cı lar ta ra fın dan 
üre ti len bu ma ze re te sı ğın ma nız bir çok sek tö rün ek me ği ne 
yağ sü rer ken, far kın da ol ma dan da inan cı nı za kan ser mik ro-
bu bu laş tır mış olu yor su nuz.

Bu an lat tık la rı mız, inanç la ala ka lı olan şey ler dir. Bir de 
ola yın man tı ki bo yu tu nu ma sa ya ya tı ra lım:
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“Ör tün mek: Ge ri ci li ği, Çağ dı şı lı ğı; Açık lık ise    
İle ri ci ği li ve Çağ daş lı ğı Tem sil Eder” di yor lar

Ce vap:  Çağ daş lık mo da sı na ka pı lan ba zı ka dın lar  ile-
ri ci lik adı na akıl al maz kı lık la ra gir mek te ve ken di le ri gi bi gi-
yin me yen le ri çağ dı şı lık la it ham et mek te dir ler. Gör dük le ri te-
set tür lü ba yan la rı kü çüm se yip “ge ri ci lik le” it ham eden ba tı 
tak lit çi le ri ne şu so ru la rı yö nel te lim: “Kim ge ri ci?” Te set tür, 
1410 yıl ön ce farz kı lın dı. Res mi ta rih ki tap la rı nı zın ile ri sür-
dü ğü ma ğa ra dö ne mi nin il kel in san la rı on bin ler ce yıl ön ce de 
gü ya çıp lak tı lar. 1400 yıl ön ce ki Pey gam be rin em ret ti ği te set-
tü re uy mak mı, yok sa on bin ler ce yıl ön ce ki inan dı ğı nız çıp lak 
ma ğa ra dö ne mi in san la rı na uy mak mı ge ri ci lik tir? Bu man tık-
la ola ya yak laş sak bi le uzak la ra git me ye ge rek yok tur. Cin sel 
or gan la rı dı şın da her ta ra fı açık olan gü nü mü zün Af ri ka’da ki 
ka bi le men sup la rı nın dün ya nın en çağ daş ve ile ri ci isan la rı 
ol ma sı ge re kir di, eğer çıp lak lık ile ri ci lik ol say dı. Söy le yin, o 
hal de ger çek ten kim ge ri ci?

Prof. Dr. Mars hall Mc Lu han, çağ daş lı ğın işa re ti ola rak 
gös te ri len mi ni ete ğin “ka bi le gi yi mi” ol du ğu nu ile ri sür mek-
te dir. Or man lar da ya şa yan Af ri ka lı ba zı ka bi le ler ara sın da gü-
nü müz de ki mi ni etek, bin ler ce yıl dan be ri dir yay gın bi çim de 
gi yi lir ken, mi ni ci le rin çağ daş ge çin me si il ginç tir.

şüp he siz ki çıp lak lık ge ri ci lik tir, te set tür de ğil. Bu gün İs lam 
top rak la rın da çıp lak lı ğı sa vu nan ki şi lik za afı na uğ ra mış “za val-
lı lar” te set tü re düş man ol mak la kal ma mış lar, ay nı za man da 
çıp lak lı ğı  kut sa ya rak ca hi li ye ge ri ci li ği ne de dü şü yor lar. An-
cak ca hi li ye müş rik le ri nin “kut sal” çıp lak lı ğı bu gün kü “çıp lak-
lık mis yo ner le ri”nin sa vun du ğu çıp lak lık tan da ha man tık lıy dı. 
On lar Ka be’yi çıp lak ta vaf eder, bu na ge rek çe ola rak da “Bu 
el bi se le ri miz le gü nah iş li yo ruz.” Çag daş çıp lak lı ğın mec ca ne 
mis yo ner le ri, müs lü man ka dı nı tü ke ti me da ya lı ka pi ta lizm di-
ni nin ma bed le ri olan alış ve riş mer kez le ri ne çe ke rek efen di le ri-
ne ne bü yük bir his met ver dik le ri nin bi lin cin de de ğil ler. 
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İs lam ali mi Mu ham med Ku tup, ile ri ci lik açı sın dan il ginç 
bir ör nek ve rir:

“Bir plaj da, bir kı zın fo toğ ra fı çe kil mek is te nir. Na sıl sa ken-
di sin de ‘ha ya’dan bir eser kal mış. Her hal de ya ra tı lı şın dan ge-
len ve ka dın lı ğı nın ta bii ne ti ce si bir duy gu! Kız, fo toğ raf çı nın 
kar şı sın da kum la rın üze rin de ba cak la rı ka pa lı bir şe kil de otur-
mak ta dır. Fo toğ raf çı ‘ile ri ci’ bir re sim al mak is ter. Fa kat kız bu 
tek li fi red de der. Fo toğ raf çı, kı za ma ni dar bir eda ile ba kıp ‘tu-
haf şey!’ ayol sen çift çi kı zı mı sın?” der.

Bu nun üze ri ne az da ol sa mev cut ol du ğun dan bah set ti-
ği miz kı zın ‘ha ya’sı uçup gi der. Ar tık bü tün vü cut or gan la rı 
hür ri ye te ka vuş muş tur. Ba cak lar ra hat lık la so nu na ka dar açı-
lır. şim di her şey yo lun da dır. “İle ri ci” bir poz alın mış tır.

Ger çek ten in san şa şı rı yor. “İle ri ci lik, ge ri ci lik, çağ daş lık” 
de yin ce ne den hep me se le yi ana dan ür yan ol mak la bağ daş-
tır ma ya ça lı şı yor lar.

“Ör tü on la ra gö re, ge ri kal mış lı ğın se be bi dir. İler le mek is-
ti yor mu su nuz? On la ra gö re me de ni ve iler ler le mek için her 
şey den ev vel ka dın la rı  çı rıl çıp lak so ya cak sı nız(!) Baş la rı nı, 
hat ta ba cak ara la rı na va rın ca ya ka dar bü tün vü cut la rı nı aça-
cak, or ta ya çı ka ra cak sı nız. On la rı top lan tı la rı nı zın sü sü ve ışı ğı 
ha li ne ge ti re cek si niz. İş te o za man me de ni ye ti niz de iler ler, il-
gi niz de ar tar, il mi niz de ge li şir.

Eğer ka dın la rı nı za ve kız la rı nı za na mus, if fet, eve bağ lı-
lık, ai le kut si ye ti ne sa da kat, evin sul ta nı ve göz be be ği ol mak 
gi bi de ğer le ri öğ re tir se niz, il mi niz kal maz (!), sa na yi niz da ğı lır 
(!), ti ca ri ha ya tı nız fel ce uğ rar (!), iler le me niz du rur (!), kı sa ca 
me de ni ye ti niz yok olur gi der (!). Çün kü me de ni ye tin ge rek le-
rin den bi ri on la ra gö re şu dur:

Evin ha nı mı “af fe der si niz yan lış ol du” ma da mı sa bah le-
yin sa at on iki ye ka dar bü tün iş le ri bir ta ra fa bı rak ma lı, ay-
na nın kar şı sı na ge çip ya sa çı nı dü zelt me li ve ya ka şı nı ya da 
tır nak la rı nı tör pü le me li dir.
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Çağ daş lık için hep si bu ka dar de ğil. Gü zel leş mek için 
elin den ge le ni yap ma lı, so ka ğa çık tı ğı za man de ri si ne çe şit li 
ko ku lar sür me li ve pud ra lan ma lı dır. Tür lü tür lü mak yaj lar için 
yı ğın la bu da la yı so yan, sö züm ona ka dın ber ber le ri ne pa ra 
dök me li, ci ci li bi ci li el bi se ler gi ye rek kaş la rı nı yay gi bi, kir pik-
le ri ni ok gi bi yap ma lı, son ra da bun lar la kar şı laş tı ğı er kek le rin 
kalp le ri ni del me li ve me de ni ye ti bu şe kil de iler let me li dir. Çe şit 
çe şit eda ve cil ve ler le can-u gö nül den ete ği ni aç ma lı dır (!).

Bu gi bi in san la ra gö re iler le mek, me de ni yet, çağ daş-
lık, kül tür ve sa nat de mek, sa de ce ka dın la rın ba cak la rı nı ve 
gü zel lik le ri ni teş hir et me le ri dir. Çün kü ör tü, in san gi bi el bi se 
gi ye rek, vü cu du ka pa mak, on la rın ga ye si ne ay kı rı dır. Bu nun 
için uy dur ma ta rih tez le ri ye İs lam ni za mın da “hi cab”ın ye ri 
ol ma dı ğın is pa ta kal kar lar.

Çağ daş lı ğı ba ha ne edip, in san la rın gi yim ku şam la rı na ka-
rı şan lar, as lın da ken di ta as sup la rıy la il kel li ğe dü şü yor lar. Çağ-
daş lık ve ile ri ci lik, bir ül ke nin sa na yi, tek no lo ji, ilim sa ha sın da 
gös te ril me li dir. Ba tı’nın ya şan tı sı nı, gi yi mi ni çağ daş lık zan ne-
den ler şah si ye ti ni kay bet miş, aşa ğı lık komp lek si ne sa hip ki-
şi ler dir. Bu ga rip an la yı şı 19. yüz yıl da Rus Ça rı Pet ro’da da 
gö rü yo ruz. De li Pet ro, tah sil gör mek için git ti ği Hol lan da’da 
bu ül ke nin na sıl ge liş miş ol du ğu nu dü şü nür ken, so kak ta ki in-
san la rın ek se ri si nin sa kal sız ol duk la rı nı gö rün ce, kal kın ma nın 
sa ka lı kes mek le müm kün ola bi le ce ği ni zan net miş ti. Ni ha yet 
De li Pet ro Rus ya’ya dö nüp sal ta na ta ge çin ce, ka nun çı kar tıp 
sa kal bırakma yı ya sak la dı. Sa kal bırakan la rın sa kal la rını zor-
la kes tirt ti. Sa kal bırakanları ağır ce za la ra çarp tır dı. Ama De li 
Pet ro’nun Rus ya sı yi ne de bir tür lü ge li şe me di. Ay nı man tı ğın 
ül ke miz de de ge çer li ol du ğu nu gö rü yo ruz. Çağ daş lık adı na 
ka dın la rı mı za ör tü yü ya sak la ma zih ni ye ti sü re gel miş tir. Te set-
tür süz lü ğün yay gın laş ma sıy la ül ke nin iler le ye ce ği ni dü şü nen-
le rin yan lış lı ğı or ta da dır. Çün kü ka dın lar o ka dar so yun ma la-
rı na rağ men, yi ne de ül ke kal kı na ma mış tır.
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İş te po pü ler bir Türk ya za rı na gö re de uy gar lık se vi ye si ne 
fır la ma nın bi ri cik yo lu:

“Ka dın lar kah ve ha ne ler de ve bi ra ha ne ler de er kek ler le be-
ra ber otur ma lı. Av ru pa’dan dö nen iş çi ler mer ce des ara ba lar, 
vi de olar ge ti rir ler ken, ço cuk la rı na aker de on ge tir me li. Köy ler-
de yüz me ha vuz la rı ya pı lıp ka dın ve er kek ka rı şık yüz me li.”

Böy le an la yış ta olan çağ daş hil kat ga ri be le ri, ge liş me yi 
eko no mik ve tek no lo jik sa ha da de ğil, ör tü den ve ha ya dan 
sıy rıl mak şek lin de an lı yor lar. Ce vap la ya ma ya cak la rı hal de 
yi ne on la ra so ru yo ruz:

- San ki ül ke iler le miş ti de uza ya gön der dik le ri uy du lar 
müs lü man kız la rın ba şör tü sü ne ta kı lıp da mı uça ma mış tır?

- San ki ül ke de bir icat ger çek leş ti ril di de, müs lü man kız lar 
oku yup üf le ye rek icat la rı nı mı pat lat tı lar yok sa?

- San ki bun lar ay’a çı ka cak lar dı da ör tü lü ka dın lar bun la-
rın ilim kon sant re le ri ni ve il ham la rı nı mı kay bet tir di ki böy le 
düş man lık bes li yor lar ör tü ye?

Açık sa çık lı ğı mo dern lik, çağ daş lık zan ne den ler bel ki de 
top lum da ka ba ha re ket le riy le gö ze çar pan ba zı ya rım ka pan-
mış taş ra ka dın la rı na ba ka rak ken di le ri ni üs tün gö rüp, ör tü-
lü lü ğü çağ dı şı sa yan acu be ler de var. Top lum da, gü rül tü pa-
tır tıy la ha re ket edip, yük sek ses le ko nu şan taş ra lı ka dın la ra 
ba kıp, bu run kı vı ran, on la ra alay lı şe kil de ba kıp ken di si ne 
mo dern ha va sı nı ver me ye ça lı şan lar, zan ne di yor lar ki ka pa lı 
ka dın kaş ra lı dır, ka ba sa ba dır. Bun lar yan lış ör nek ler den yo la 
çı ka rak ken di le ri ni avu tu yor lar.

İs la mi mâ nâ da ör tün me miş, hi ca bın şu uru na va ra ma mış, 
ana dan-ne ne den gör dü ğü şe kil de bi linç siz ve ge le nek sel bi-
çim de ör tü nen ba zı taş ra lı ka dın la ra ba ka rak bun la rın na hoş 
ha re ket le ri ni İs lam’a mal et mek yan lış tır. Taş ra lı ka dın la rı mı-
zın ba zı la rı İs lam’ı, hi ca bı, tam mâ nâ sıy la bi le me mek te dir-
ler. Bu ka dın la rı mız da yıl lar dır sis te min din den ve hi cab dan 
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usak laş tır ma fa ali yet le ri nin nis pe ten et ki sin de kal mış lar dır. 
Taş ra lı ka dın la rı mı zın ço ğu da ken di ni mo dern zan ne den ka-
dın lar gi bi İs lam’ı bil me mek te dir ler. Ge enek sel giy si li, ör tü lü 
ka dın lar ara sın da na maz kıl ma yan, ka dın-er kek ka rı şı mın dan 
da sa kın ma yan lar var. Ses le ri ni ya ban cı er kek ler den sa kın ma-
la rı ge re kir ken, bu nu yap maz lar. İs lam’ın ön gör dü ğü te set tü re 
tam mâ nâ sıy la bü rü ne mi yor lar. Biz taş ra lı ka dın la rı mız ara sın-
da ki bi linç siz ki şi le ri kö tü le mek için bun la rı söy le mi yo ruz. On-
la rın mü te va zi li ği, saf ve te miz kalp li lik le ri, ken di ni be ğen miş, 
çağ daş ge çi nen ki bir li ka dın lar dan ken di le ri ni el bet te da ha 
de ğer li kı lar. Ge le nek sel an la yış la gi yi nen ka dın la rı mız, ör tün-
me ve ha ya yı tam mâ nâ sıy la bil se ler di, gö ze ba ta cak şe kil de 
dav ran maz lar, ör tün me yi tam mâ nâ sıy la tem sil ede bi lir ler di 
el bet te ki...

Ki şi le re ba kıp ör tün me yi sor gu la yan çağ daş an la yış lı (!) 
ka dın la rın ör nek ala bi le ce ği bi linç li ör tü nen ka dın la rı mız ve 
kız la rı mız da var. Ör tü süy le fa kül te ler de bi rin ci olan pır lan ta 
gi bi sa yı sız kız öğ ren ci le ri gö zö nün de tut sa lar, sa nı rız da ha tu-
tar lı ola cak lar. On la rın ör nek ala bi le ce ği ta rih ten ve gü nü müz-
de ka dın lar için de se vi lip sa yı lan yar dım se ver, dost lu ğu na ve 
kom şu lu ğu na do yum ol ma yan ni ce ka dın la rı mız var dır.

Bi linç li gi yi nen, sa mi mi ve mü te set tir ha nım la ra gö re de-
ğer len dir me le ri ni yap ma la rı ge re kir.

Bu gün tek no lo jik sa ha da ge ri kal mış, hal kı müs lü man ül-
ke le re ba ka rak da ör tü yü ge ri ci lik işa re ti gö ren ler ya nıl gı için-
de ler. Hal kı müs lü man ül ke ler za ten yüz yıl lar dır ba tı lı an la yış la 
ida re edi li yor lar. İs la mi yet’in ida re de et ki si yok. Eğer müs lü-
man lar tam mâ nâ sıy la İs lam’ı ya şa sa lar mad den ve ma nen 
dün ya nın en ile ri le ri ola cak la rı na ör nek le riy le ta rih şa hit tir: 
Ba tı lı fi lo zof lar dan bi ri nin söy le di ği gi bi: “Mu ham me di ler din-
le ri ne uy mak ta ku sur et tik çe, za afa düş tü ler, al çal dı lar. Av ru-
pa lı lar da (mu har ref) din le ri ni ne ka dar terk ve ih mal et ti ler se 
o ka dar kuv vet bul du lar.”
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Na pol yon Bo na part bi le bir mil le tin kal kın ma sı nın  ka-
dı nın ha ya sıy la ola ca ğı nı şu sö züy le te’kid eder: “Bir mil le tin 
yük sel me si iki se be be bağ lı dır : Er ke ği mert ve ce sa ret li, ka dı nı 
if fet li olur sa...”

Ger çek ten inan cı mız ve hi ca bı mız il me, tek no lo ji ye en gel 
ol ma yıp, bi la kis iti ci ve mo ti ve edi ci bir gü ce sa hip tir bi iz nil-
lah.”48

Çağ dı şı ol ma nın ki me, ne za ra rı var?

Mo da yı ta kip eden bir ba yan ça ğa ayak uy dur mak için 
TV’de ma ga zin le ri ve te le vo le le ri dik kat le iz ler. Aca ba bu ay 
han gi saç sti li, han gi renk ve ne tür el bi se ler mo da?

Ma ga zin ler de or tak la şa ça lı şan bü yük fir ma lar ek ran da 
gö rü len el bi se le ri vit rin le ye rek av la rı nın ağ la rı na düş me si ni 
sağ lar lar.. (Her ay ye ni bir mas raf).

Alış ve riş ve ku aför den dö nen bir ba yan, bir iki bez ku maş, 
5-10 gram bo yay la ça ğa ayak uy dur du ğu bi lin ciy le ken di ni 
di ğer in san lar dan ol duk ça fark lı gö rür. Ken di si ni ça ğa uy du-
ran mal ze me le rin da ha iyi le ri do lap la rın da mev cut tur oy sa ki! 
Bir de ça ğa ayak uy dur ma nın ge ti ri si ve ça ğa ayak uy du ra-
ma ma nın gö tü rü sü ne ba ka lım;

Mo da yı ya kın dan ta kip eden ve ça ğa ayak uy dur du ğu nu 
id dia eden bir üni ver si te öğ ren ci siy le ay nı ka pa si te ye sa hip 
te set tür lü bir üni ver si te öğ ren ci si ne ge omet ri den ay nı so ru yu 
yö nelt ti ği mi zi dü şü ne lim;

Çöz mek te zor la nan te set tür lü ba cı mız, ör tü sü nü çı kar dı ğı 
an so ru ona ko lay la şa cak mı?

Ya da so ru yu ba sit bu lan bir mo da düş kü nü, te set tü re bü-
rün dü ğü an so ru zor la şa cak mı?

48 Örtünme ve çıplaklık / Tekin Yayınları - Konya

Feyzullah Birışık   - 153



Ey! Mo da cı la rın tu za ğı na düş müş ba cım! Sır tın dan mil-
yon do lar lar ka za nıp se ni ba tak lı ğa iti yor lar. Se ni vit rin ola rak 
kul la nı yor lar. Sen açıl dık ça on lar zen gin olu yor lar. On lar se ni 
er kek le re teş hir et mek ten zevk alı yor lar. Gü zel lik ya rış ma sı 
dü zen le ye rek mil yon la ra iz le ti yor lar çıp lak be den le ri ni zi! Ve 
han gi ni zin ba ca ğı nın vs. gü zel ol du ğu na mil yon lar önün de 
ka rar ve ri yor lar.

Dü şün mü yor mu su nuz o sah ne de ne den kız la rı, ba cı la rı 
yok!

Hem fi zi ği niz den on la ra ne?

Üzü le rek söy lü yo rum; şey tan, mo da cı la rı kul la na rak si zi 
al dat mış! Oy sa ki Al lah si zin iyi li ği niz den ya na. Ben den söy-
le me si!



Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?154 -  
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Kısmet, Bir bakarsın Kapanırız İnşaallah !



‘As lın da ka pan mak is ti yo rum, ama bir tür lü na sip ol mu-
yor. Bu ba şör tü de tam bir na sip işi. De mek ki Al lah he nüz 
di le mi yor.’ ni ye tiy le söy le nen bu ma ze ret te sa de ce ken di ken-
di le ri ni kan dır ma yok, bi la kis su çun ad re si ni nef siy le ka rış tı rıp 
Al lah’a yö nelt mek de var. 

‘Ya ni ben is ti yo rum; ama Al lah is te mi yor. Ha liy le Al lah ne 
za man ki ka pan mak is te ği mi ka bul eder, o za man ka pa nı rım!’

Böy le dü şü nüp de ka pan ma yan ba cı la rı mı zı da şey tan 
Al lah’la kan dır mış.

Hiç dü şün mü yor lar mı, Al lah ne den is te mi yor? Ken di le ri 
en son ne za man ka pan ma ya ni yet len di ler de Al lah ta ra fın-
dan bir en gel le kar şı lan dı lar? Ya da na sıl bir en gel le kar şı laş-
tı lar?

Bu ma ze re te sı ğı nan lar da ahi ret en di şe si bi le gö zük mü-
yor. San ki ‘Ne ya pa lım? Ka pan sak da olur, ka pan ma sak da!’ 
der gi bi ler.

Lüt fen! Me se le zan net ti ği niz gi bi ba sit de ğil! Kar şı lı ğın da, 
eti ke mi ğin den ayı ran ce hen ne mi bir kez da ha oku ma nı zı tav-
si ye ede rim. Bel ki o za man er te le di ği niz ta ri hi öne al mış olur-
su nuz.





- 17 -

Önemli Olan Saç Dışındaki                                         
Vücudun Teşhir Edilmemesi



Al lah’ın işi ne ka rı şan, bel ki de Al lah’ın işi ne ka rış tı ğı nın 
far kın da bi le ol ma yan ve er kek ler adı na ka rar ve ren le rin sı ğın-
dı ğı bu ma ze re tin man tık lı ta ra fı yok gi bi bir şey. Bu ma ze re ti 
kö kün den çü rü te cek bir alın tı ya pa rak an la tı mı mı za de vam 
ede lim.

“... Sa çı nı açan, vü cu du nu aç mış gi bi olur. Sa çı nı esir ge-
me yen ler, vü cu du nun ço ğu ye ri ni aç mak tan sa kın mı yor lar. 
Bu ko nu da man ken Mu az zez Sö güt’ün ay lık bir der gi ye ver di-
ği ka dın ca iti raf lar şöy le:

‘Sa çı nı gös ter me ye alı şan bir kız, boy nu nu gös ter me ye, 
ni ha yet göğ sü nü, ba cak la rı nı ve bü tün vü cu du nu gös ter me-
ye ih ti yaç du yar. Bir ka dın için en ke yif ve ri ci şey, gü zel li ği ni 
ser gi le mek tir’.

Yi ne saç üze ri ne Gü zel lik Ens ti tü sü sa hi bi Dr. Fü sun Kök-
sal: “Ka dın için gü zel lik te en önem li ve en dik ka ti çe ken şey 
saç tır.” der ken gü zel lik uz ma nı Sa una Sey ran da şun la rı söy-
le mek te dir:

“Ka dı nın en gü zel ta ra fı saç la rı dır. Sa ça bir ‘kıl” de yip geç-
mek müm kün de ğil.”



Ku ğu Gü zel lik Ens ti tü sü’nde is mi ni ver mek is te me yen bir 
gü zel lik uz ma nı ise gö rüş le ri ni şöy le açık lı yor:

“Ka dın gü zel li ğin de, sa çın mü him bir ye ri var dır. Saç sız bir 
ka dın gö rül me miş tir. Gö rül se mut la ka gü lünç bir şey olur du. 
Bir ka dın ne ka dar gü zel de ol sa, onu saç sız dü şü nün, çok kor-
kunç ve çir kin olur. Onun için ka dı nın gü zel li ğin de saç, bi rin ci 
sı ra da ge lir.”

İş te ka dın lar dan ka dın ca duy gu lar! Sa çı nı aç may la baş-
la yan, so nu gel mez ih ti ras lar! Ve İs lam’ın bu ko nu da ka dı nı 
er de me, fa zi le te yö nel ten hi cap çağ rı sı! Fark bu ra da!

Yüz, ka dı nın gü zel li ği nin top lan dı ğı mer kez dir. İn san lar 
bir ka dı nın gü zel li ği ne yü zün den ve sa çın dan ka rar ver mek te-
dir ler. Zi ra gü nü müz de saç ve yüz gü zel li ği ne sa hip ka dın la ra 
rağ bet da ha da çok gös te ril mek te dir.

Saç lar, göz ler, du dak lar ve kir pik ler üze ri ne söy len miş şar-
kı lar, şi ir ler az de ğil dir. şüp he siz ki saç lar, er kek le rin cin si iş tah-
la rı nı ka bar tan bir mer kez dir.*

Çok kur naz ca söy le nip ar ka sı na sı ğı nı lan bu ma ze re tin al-
tın da ha ra mı he la le çe vir me ye ça lış ma dü şün ce si var. Ya ni;

- ‘Bir ba yan, sa çı nı ba şı nı ta ra yıp okul kı ya fe tiy le oku ya bi-
lir, bir me mur faz la açı lıp sa çıl ma dan er kek ler le ay nı or tam da 
ça lı şa bi lir.’

Pe ki kim ler vü cut aza la rı nı gös te rir ler? Ya da vü cut aza la-
rı nı gös ter mek te ki sı nır ne dir  ve bu nu kim be lir ler?

Eğer vü cu du teş hir de ki mak sat, pav yon lar da ça lı şan lar , 
sa hil de de ni ze gi ren ler ya da ge ne lev ler de ki ba yan lar gi bi gi-
yin mek se pes doğ ru su!

Ha liy le so kak ta ba şı açık her ke si, ete ği nin kı sa lı ğı ya da 
uzun lu ğu na bak ma dan, el bi se si nin dar lı ğı na bak ma dan te set-
tür lü ola rak al gı la ya ca ğız, öy le mi?

Aman Al lah’ım! şey tan mer kez li her ma ze re tin al tın da, Al-
lah’ı bil gi siz lik le suç la mak ya tı yor. Ne bü yük bir tu zak!

Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?158 -  
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Denedim Ama, Boğulacak Gibi Oldum



İçten gelmeyen, çevre baskısıyla, yaz sıcağında kalın ya 
da naylon bir örtüyle usulüne göre bağlanılmayınca kişiyi bo-
ğar gibi olan başörtüyü o an kim taksa, aynı duygularla ‘bo-
ğulacak gibi oldum’ der.

Bulaşık eldivenini ilk kez takan bir bulaşıkçı, daralacak 
gibi olur. Suya ilk kez dalan bir dalgıç, elbise içinde daralacak 
gibi olur. Ama sonradan alışır. Deniz altını seven bir insan o 
elbiseyi zevkle giyer.

İlk günler, elbisenin sıkıcı gelmesi, fiziksel olarak gayet 
normaldir. Ama sıkıcılığın geçiş dönemi süresi, kişinin kapan-
ma niyetine göre ve örtünmek isteğine katkıda bulunan sebe-
be göre değişir.

Eğer başörtülü bir fotoğraf çektirmek isterseniz, stüdyo sı-
caklığının etkisi ve ilk kez denemenizden dolayı bir hayli sıkar 
ve hemen çıkarmak istersiniz.

Başı açık olan bir bayan, sevgilisinin bir saatliğine ve sa-
dece öylesine başörtü takma teklifi karşısında ne yapar aca-
ba? Yaz sıcağındaki örtü, hiç sıkıcı gelir mi acaba?



Merak ediyorum, başörtüsü boğacak gibi olan bir bayan, 
hangi sebepten dolayı kapanmaya niyetlenmiş?

Acaba cenaze defin sırasında mı, bir saatliğine de olsa ka-
panmış da sıkıcı gelmiş? Ya da baskılara cevap vermek için;

- ‘İşte bakın, kapandım! Bir de yüzümdeki şu ter ve yüz 
kızarıklığına bakın! Demedim mi, bana ters geliyor’mu söy-
lenmiş?

Gerçekten de bilerek, isteyerek ve başörtünün gerekliliği-
ne inanılmadan kapanılırsa benzer sıkıntılar olabilir.

Tüm olumlu şartlara rağmen boğulacak gibi olunuyorsa, 
bilinmelidir ki, o bacımız hâlâ imtihan oluyor. Yani;

- ‘Acaba Allah’a karşı olan sevgisinden dolayı sabır mı 
gösterecek, yoksa geri adım mı atacak?’

Demin dediğim gibi, kişinin örtünme niyetiyle alakalı bir 
durum.

Ama şu da bilinmelidir ki, kesinlikle ‘boğulacak gibi ol-
mak’ mazeret olamaz. Bugün milyonlarca başörtülü insan var 
ve yaz-kış başörtü kullanıyorlar. Yazın açıp ya da boğulacak 
gibi hissettiğinde açıp tekrar kapanan hiç kimse duymadım. 



Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?160 -  
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Ev le ne me me Kor ku su



Şim di ne ala ka di ye cek si niz, bi li yo rum ama an lat ma ih ti-
ya cı his set tim.

TV prog ram la rın dan en çok hay van lar ale mi ni iz le rim. 
Özel lik le de yır tı cı hay van la rın av lan ma la rı dik ka ti mi çok çe-
ker. Ma sum ge yik le rin, zeb ra la rın ve di ğer oto bur la rın kaç ma-
la rı ve en az bir ta ne si nin yem ol ma sı nı üzü le rek iz ler dim. Ta 
ki hik me ti ni öğ re nin ce ye ka dar.

Me ğer se yır tı cı hay van lar av la nır ken, ol duk ça se çi ci  olu-
yor lar mış. Av sü rü sü nün için de en yaş lı, has ta, sa kat ve ya ra lı 
olan la rı se çi yor lar mış. Böy le lik le her za man genç ve di na mik 
bir ne sil var lı ğı nı sür dü rü yor muş.

şu nu de mek is ti yo rum: ‘Za yıf olan lar ele nir ve elen me li!’ 
Ko nu mu za ge li yo rum:

Ev le ne me me kor ku sun dan ka pan ma yan bir in san, Al lah 
rı za sıy la eş rı za sı nı ka rış tır mış. Bu se bep le ka pan sa n’olur, ka-
pan ma sa n’olur!

Me rak edi yo rum, aca ba ev de ki an ne le ri, an ne an ne le-
ri, ba ba an ne le ri, ev le nir ken mi ka pan dı lar? Ya da ba şör tü lü 
olan lar ev le ne mi yor lar mı?

Ev le ne me me kor ku suy la ka pan ma yan ba cı lar ken di el le-
riy le ken di le ri ni her iki dün ya da teh li ke ye atı yor lar.



Ba şı nı ört me yen ve ev li li ğe er te le yen bir ba ya nı is te ye cek 
muh te mel bir da mat ada yı port re si çi ze lim:

1- Cu ma na maz la rı ka çır ma ya bi lir (Haf ta so nu müs lü-
man lı ğı).

2- Eşi nin ka pan ma sın dan ra hat sız ola bi lir.

3- Gö zü dı şa rı da ola bi lir. (Olur de mi yo rum)

4- Al lah kor ku su za yıf ola ca ğın dan, eşi nin di ni yö nü nü 
ge liş ti re me ye cek.

5- Mi sa fir li ğe gi dil di ğin de ya da mi sa fir ler gel di ğin de 
mah re mi ye te dik kat et me ye ce ğin den, her an gü nah la bu run 
bu ru na ka lı na cak.

Üç aşa ğı beş yu ka rı bu ve ben ze ri va sıf lı da mat aday la rı 
ken di le ri ni is te ye cek. Ta bii is ter ler se!

Di ye lim ki ka pan ma ya ka rar ver miş bir ba cı nın ai le çev re-
si İs lam’dan ta ma men uzak! Ne yap ma sı la zım?

- ‘Çev rem de ne ak ra ba, ne de kom şu la rı mız dan te set tür lü 
bi riy le ev len mek is te ye cek hiç bir er kek yok.’ de yip açıl ma sı mı 
ge re ki yor? Kim için ka pan mış sa, an cak onun için açıl ma lı!

Hiç duy ma dı nız mı, Trab zon lu bir ba ya nın şır nak lı bi riy le 
ev len di ği ni? An ne ve ba ba nız ay nı ma hal le de mi otu ru yor lar-
dı? Ya da ak ra ba lar mıy dı? Ne den ge le cek en di şe si ya şı yor-
su nuz?

Ev le nin ce ka pa nı rım di yen bir ba yan, o sa at ten son ra ka-
pan mak is ter mi? Hem ka pan mak is te se bi le, eşi nin, ka pan-
ma ma sı nı is te me si ne na sıl di re ne cek? Ye min edi yo rum, iti raz 
bi le et me den açı la cak. Bu kez de ma ze ret isim de ğiş ti re cek; 

“Eşim, ka pan ma mı is te mi yor” ola cak. İs te mez ta bii! Ni ye is-
te sin ki?

Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?162 -  
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Lise ve Üniversitedeki Başı Açık                                 
Öğrencilere Dinimi Anlatacağım İçin                                                            

Başımı Açacağım. 



Kö yü ve köy ha ya tı nı ve se ya ha ti çok sev di ğim den, ba ba-
ma, köy köy do la şıp İs lam’ı an lat mak is te di ği mi söy le miş tim. 
Ba na;

- ‘Şe hir de in san mı kal ma dı?’ de miş ti… 

Ey ken di ni kan dı ran, ba cım! Okul için de ders ler den va kit 
mi bu la cak sın? Okul dı şın da gö rü şe mez mi sin?

Ha di şu so ru ma ce vap ver, ka le mi mi bı ra ka yım;

- ‘Okul kan ti nin de sı ra dan bir sol cu ya ba şı açık ve mak-
yaj sız bir hal de (pe ruk la da ola bi lir) din den bah set ti ği ni zi dü-
şü ne lim. Ya nı nız da da Kur’an var.

Onu ki min buy ruk la rı na da vet ede cek si niz? Al lah’ın mı? 
Nefsinizin mi?

Al lah’ın buy ru ğu na da vet eder ken, kar şı nız da ki sol cu ya 
da sı ra dan bir öğ ren ci de mez mi?;



- ‘Elin de ki Kur’an’ın şu say fa sı nı açıp okur mu sun?’
-  Aç tı ğı nız say fa da Nur, 31 var.
- ‘Buy ruk la rı na bo yun eğ me mi is te di ğin Al lah’ın ör tü buy-

ru ğu na ne den bo yun eğ me din?’ di ye sor du ğun da, yü zü nüz 
renk ten ren ge gi rer ken, nefsi ni zin fet va sı ne ka dar da de ğer siz 
olur!

O’na ne di ye cek si niz? Si ze İs lam an lat mak için fedakârlıkta 
bu lu nu yo ruz mu di ye cek si niz? 

Ama cım si zi mahcup et mek de ğil. Ama ma ale sef du rum 
bu. Ya ni sı kın tı lı bir ma ze re te sı ğı nı yor su nuz. Okul için de her 
sa ni ye gü nah iş li yor su nuz. Aca ba kaç er kek öğ ren ci nin göz 
zi ya fe ti ne ve si le ol du ğu nu zu he sap la dı nız mı?

İs te di ği niz ka dar çok ka pa lı ve mak yaj sızız de yin! Ma dem 
da va nı zı bu ka dar dü şü nü yor su nuz; yakın akraba, kom şu, ar-
ka daş la rı nı za an la tın. Hem on lar dan bi rin ci de re ce de me sul-
sü nüz. Si ze ne üni ver si te de ki ba yan lar dan?

Unut ma yın ki siz de Nur, 31’e mü da ha le eden ler den olu-
yor su nuz. Bi le rek ya da bil me ye rek... 

‘Öğ ren ci le re okul için de İs lam an la ta ca ğı mı dü şü ne rek ba-
şı mı aç ma yı gö ze al dım’di yen bir ba ya na ne an la ta yım? İs-
lam’ı bil di ğiy le kal ma mış, da vet yap mak is te yen bir ba ya nın 
ba şı nı aç ma ra hat lı ğı kar şı sın da ne di ye bi li rim ki?

Ba şör tü sü nü ba şın dan çı kar mak is te me yen ve bas kı da 
bu lu nan la rın bas kı sı ne ti ce ver me yin ce en za yıf ye rin den ya-
ka la ya rak;

- ‘O ka dar ba şı açık ba yan la ra kim İs lam’ı an la ta cak? Sen 
oku ma (il gi len me), o oku ma sın (il gi len me sin), kim il gi le ne-
cek?’

Bu şey tan ca ves ve se son ra sı üni ver si te li ol mak pu tu nun 
to zu alı nır ve ba şör tü fe da edi lir. Bu kez İs la mi bir kı lıf ha zır la-
nır ça lı nan mi na re ye...

Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?164 -  



O ka dar ağır ders ler ara sın da ba cı mız ne na maz la rı na va-
kit ayı rır, ne kan tin de çay iç me ye, ne de di ni bil me yen bi ri ne 
din an lat ma ya... ‘He le bir okul bit sin’ de nir ve okul bitene 
kadar günahlar katmerleşir… 

Kazanan kesinlikle şeytan olmuştur… 



Feyzullah Birışık   - 165
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Kapanmak İçimden Gelmiyor



Ka na atim ce en mert çe söy le nen bir ka pan ma ma ma ze-
re ti. Dış des tek li hiç bir ma ze re te sı ğın ma dan ve hiç kim se nin 
bas kı sı ve ha tı rı için ka pan ma yı is te me yen bir ba ya nın ağ zın-
dan çı kan söz ler;

-‘ İçim den gel se ka pa nı rım ve hiç kim se yi din le mem. Ve 
hiç kim se nin ha tı rı için de ka pan mam!’

Bu ma ze re te sı ğı nan bir ba yan, san ki bir şey le re kız mış da 
duy gu sal lı ğı na ye nik dü şüp ka pan ma mış ya da ba şör tü me se-
le si ek sik-yan lış an la tıl mış ve ik na ola ma mış gi bi me ge li yor.

Muh te me len üç se bep ten do la yı söy le nen ‘Ka pan mak 
içim den gel mi yor’ ma ze re ti nin iki se be bi ni ge niş çe açık la dık. 
Ye ni bir baş lık ata rak baş lı ğı mı zı ay dın lat ma ya ça lı şa lım.
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Başörtülülerin Yeterince Örnek                                  

Olamamaları



Mu ha ta bı na İs lam’ı ve İs lam’ın gü zel lik le ri ni an la tan bir 
in sa nın söy le mi ile ya şa mı pa ra lel lik ar zet me si ge re kir. Özel-
lik le de ya şa mı na çok dik kat et me si ge re kir. Ya pı la cak bir ha ta, 
gü zel bir ye me ğe dü şen si nek mi sa li, tüm an la tı lan la rın bo şa 
git me si ni do ğu ra ca ğı gi bi, mu ha ta bı mı zın din den de so ğu-
ma sı na se bep ol muş olur. Ar tık ken di si ne bir şey ler an lat mak 
şöy le dur sun, ken di si ni gör dü ğü müz de yüz yü ze gel me mek 
için kö şe bu cak ka ça rız.

Te set tür lü bir ba ya nın ba şı açık bi ri ne İs lam’ın gü zel lik-
le rin den ve te set tü rün ge rek li li ğin den bah set ti ği ni dü şü ne lim. 
Bah set ti ği ko nu lar ara sın da ‘han gi se bep ten olur sa ol sun Al-
lah’ın rı za sı için ör tül me si ge re ken ba şör tü nün çı ka rıl ma sın da 
hiç bir var lı ğın rı za sı ka bul gör mez’ cüm le le ri de ge çer.

Ba cı mız ka pan ma aşa ma sın day ken, na si ha tı nı can ku la-
ğıy la din le di ği ba cı mı zın pe ruk sa tan bir dük kan dan çık tı ğı nı 
ya da  ba şı açık fo toğ raf çek tir mek için stüd yo ya gir di ği ni ya 
da sa kin bir yer de bir er kek le gö rül dü ğü nü dü şü ne lim. Siz ce 
ka pan ma aşa ma sın da olan bir ba cı, ne dü şü nür? 



Ön ce ‘ne dü şün mez’i ya za lım:
- ‘Her in san ha ta ya pa bi lir. Önem li olan o ha ta da ıs rar et-

me den, Al lah’tan özür di le mek tir.’

Ba na ba zı ger çek ler an la tan ba cı mız, bir an lık da ol sa nef-
si ne ye nik düş müş ola bi lir. Be nim için önem li olan an lat tık la rı-
dır. Al lah mu ha fa za, ya rın ben de bir ba cı ya di ni mi an lat tık tan 
son ra bu du ru ma düş müş ola bi li rim. Ba cı mı zı kı na mı yo rum. 
Ve ya nı na gi dip de eleş tir me ye ce ğim. Mü sa it bir za man da Al-
lah için uya rı da bu lu na ca ğım, o ka dar. Ar ka da şı ma kı zıp da 
ba şör tü den vaz ge çe cek ka dar ca hil de ği lim.’

Bü yük bir ih ti mal le böy le dü şün mez. Pe ki na sıl dü şü ne-
bi lir?:

- ‘Bu ne per hiz, bu ne la ha na tur şu su? De dik le ri ne ken di si 
inan ma mış, be nim inan ma mı bek li yor!’

Ta bii ki şey tan kay nak lı ves ve se ler...
Ka pan ma mak için az bu çuk ba ha ne ara yan lar için mü-

kem mel fır sat.

- ‘Kar de şim, ka pa lı la rı da gör dük! Hiç de de dik le ri gi bi 
de ğil ler. On lar giz li den giz li den gü nah iş li yor lar. Biz ler de açık-
tan’.

On lar ki mi kan dır dık la rı nı zan ne di yor lar?
Te set tür lü ba cı mız gü nah iş le me me li de mi yo ruz. Ama de-

di ği miz gi bi, ya pa cak la rı en ufak bir ha ta yı dev ay na sın da gö-
rüp tüm te set tür lü le re mal ede cek le ri yet mez miş gi bi, bir da ha 
da ka pan ma yı dü şün me ye bi lir ler.

Oy sa ki her in san bir şe kil de ha ta ya pa bi lir. Bir an lık nef-
si ne ha kim ola ma ya bi lir. Fer dî bir ola ya kı zıp ba şör tü sü ne kar-
şı gel mek;

Sı nıf ta za yıf alan öğ ren ci ar ka da şa nı akı zıp oku lu bı rak-
ma ya ben zer. Ba şör tü ay rı bir şey, ba şör tü lü iken gü nah iş le-
mek apay rı bir şey...
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Za ten Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak için ka pan mış ola cak sı-
nız! Si ze ba şör tü ve İs lam’ı an la tan ba cı nı zı tra fik lev ha sı ola-
rak al gı la yın. Si ze doğ ru yo lu gös te ri yor. Ar ka nı za bi le bak ma-
dan gi din.

Ka na atim ce bu se bep ler den do la yı ka pan ma yı dü şün mü-
yo rum di yor lar. Ne de ya nı lı yor lar, de ğil mi?
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- 23 -

Nefsime Yenik Düştüğümden                                      

Kapanamıyorum!



En çok işit ti ği miz bir ma ze ret. Sa de ce ba şör tü me se le sin-
de sı ğı nı lan bir ma ze ret de ğil. Bu ma ze re te sı ğı nan lar da rin ge 
çık ma dan hav lu atı yor lar.

Ka pan mak is ti yor lar; ama bir ta kım en gel le ri aşa cak di-
ren ci gös te re mi yor lar. Ya ni iman la rı nın za yıf ol du ğu nu iti raf 
edi yor lar. Hak lı lar as lın da. İma nı za yıf olan bir in sa nın için de-
ki şey tan güç lü olur. Ha liy le de di re ne mez. En ufak bir eleş ti ri, 
tep ki, kı na ma rüz ga rı na da ya na ma ya rak ba şör tü sü ha va lar da 
uçu şur.

‘Nef si me ye nik dü şü yo rum. O yüz den ka pa na mı yorum’ 
di yen bir ba yan, ima nı nı tek rar göz den ge çir me li. Son ra da 
şey tan dan ge len ves ve se le ri ana liz et me li. Za yıf ye ri ni tes pit 
et tik ten son ra, ted bi ri ni al ma lı.



Nef si me ye nik dü şü yo rum di yen bir in san, ba şör tü sü için 
mü ca de le et miş; fa kat ya ola yın he men ba şın da ya da or ta-
sın day ken za yıf iman dan do la yı her han gi bir se bep ten ge ri 
adım at mış tır.
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- Bö lüm 1 -

Ey Ba şör tü İçin Ka rar Aşa ma sın da                            
Olan Ba cım!



Ba şör tün le aran da ki muh te mel en gel le ri elim den gel di ği 
ka dar uzun uza dı ya an lat ma ya ça lış tım. Si zin her iki dün ya da 
ra hat ve hu zur lu ya şa ya bil me niz için üze ri niz de hak la rı olan 
Al lah’ın ka pa nın em ri nin ak la ve man tı ğa ne ka dar da uyum lu 
ol du ğu nu çe şit li mi sal ler ge ti re rek si ze sun dum.



Ka rar si zin... Sağ lık lı bir ka rar ver mek is ti yor sa nız, oda-
nı za ge çin ve be yaz bir ka ğı da şu tab lo yu çi zin ve ve re ce ği niz 
ka ra rın en son ne ti ce si ne ba kın. 

Siz ka rar aşa ma sın day ken, ya ni ka pan sam mı, ka pan ma-
sam mı di ye dü şü nür ken, içi niz de ki şey ta nın de li ye dön dü ğü-
nü ve tüm gü cü nü se fer ber et ti ği ni unut ma yın. 

Özel zevk le ri ni zi ve ba şı açık ken ken di niz ce gü zel anı la-
rı nı zı bir film gi bi si ze iz le te ce ği ni, ba şör tü lü bir ha ya tın çe kil-
mez ol du ğu nu kal binize il ham edeceğini unut mayın. 

Size son olarak şun ları tav siye ederim:

- ‘Kapan maya karar verecek seniz, kesin lik le Al lah’ın rıza-
sını gözeterek kapanın!’

- ‘Başörtülü bayanlarla beraber olun, onlardan kararınız 
için destek isteyin!’

- ‘Başı açık arkadaşlarınızla (karar aşamasında) bir araya 
gelmemeye çalışın!’

- ‘Sakin bir ortamda geleceğinizi düşünerek karar verin!’
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- Bö lüm 2 -

Ey Kapanmaya Karar Veren Bacım!



Kapanmak için yakın da olsa, tarih verme! Hemen başör-
tü al ve kapan. En büyük destekçin olan Allah’a şükür secdesi 
yaparak şöyle dua et:

- ‘Allah’ım! Bana doğru yolu gösterdiğin için sana teşekkür 
ediyorum. Beni şeytan ve dostlarının şerrinden koru! Başör-
tüyü bana sevdir ve bir daha çıkarmamam için bana yardım 
et.’

Çevrenizden illaki sizi eleştirenler olacaktır. Unutmayın 
ki, zamanında belki de siz de başörtülü bayanları eleştirdiniz. 
Onların tavrından etkilenip de yanlış mı yaptım acaba deme-
yin. Eski arkadaşlarınız da ‘ne oluyoruz’ diyebilirler. Onlara da 
hangi sebepten kapandığınızı güzel bir üslupla anlatabilirsiniz. 

Çevre değişikliği, ya da en azından bir dönem çevre deği-
şikliği mutlaka fayda verecektir. O yüzden tesettürlü arkadaşlar 
edinmeye ve onlardan da destek almaya bakın. Unutmayın ki, 
içinizdeki şeytan geri adım atmayıp, tekrar safına çekmek için 
sizi ümitsizliğe sürükleyecek vesveseler verecektir.



İçinizdeki şeytanın ve dışarıdaki dostlarının vesveselerine 
kulak vermeden, sadece Allah’ın rızasını gözeterek kararınızın 
pekişmesine yardımcı olabilirsiniz.

Unutmayın ki, kapanmaya karar vermekle bir çok günah 
kapılarını kapadınız. Bu yüzden oldukça kârlı bir alışveriş yap-
tınız. Adınıza çok seviniyorum.
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- Bö lüm 3 -

Ey Ka pan ma yı Dü şün me yen Ba cım!



Ba şör tün le aran da ki muh te mel en gel le ri elim den gel di ği 
ka dar uzun uza dı ya an lat ma ya ça lış tım. Si zin her iki dün ya da 
ra hat ve hu zur lu ya şa ya bil me niz için üze ri niz de hak la rı olan 
Al lah’ın ka pa nın em ri nin ak la ve man tı ğa ne ka dar da uyum lu 
ol du ğu nu çe şit li mi sal ler ge ti re rek si ze sun dum.

Ka rar si zin... Hâ lâ ka pan ma dan ya na de ğil se niz, si zi şu 
so ru lar la baş ba şa bı ra kı yo rum:

1- Al lah si zi ni çin ya rat tı?

2- Ki min ha va sı nı te nef füs edip, su yu nu içi yor su nuz?

3- Si ze ge ce li gün düz lü kim ik ram edi yor?

4- Be de ni niz si zin mi, yok sa Al lah’ın mı?

5- Be de ni niz üze rin de söz hak kı ki me ait?

6- Ba şör tü sün de çı ka rı olan kim?

Ba şör tü me se le si ni tek rar ma sa ya ya tır ma nı zı tav si ye 
ede rim...Unutmayın ki, ölüme her yer, herkes aynı uzaklıkta... 
Tekrar düşünmek için vakit yetmeyebilir!





Feyzullah Birışık’ın                                             
Kitaplarına Okurlarından Gelen                                                               

Mesajlar ve e-mailler
.

* * *
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)



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 
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dua ediyorum Allahım namaz kılmamı nasip et diye.bundan 
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 
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size açmak istedim. üniversite öğrencisi bir genç bayanım.ve 
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)

* * *
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