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  irisi bize “Allah’ı seviyor musun?” diye sorsa cevabımız 
hemen, “Evet! Hem de her şeyden çok!” olur, değil mi? Peki 
aynı kişi, “Sevdiğini söylüyorsun; ama bunu ispat edecek 
delillerin nelerdir?” diye tekrar sorsa o zaman cevabımız ne 
olurdu acaba? Gönül rahatlığı ile “Namazlarım, Kur’an-ı 
Kerim okumalarım, farz ve nafile oruçlarım, sadaka ve 
hayırlarım…” diye delillerimizi sayabilir miydik? Sayabili-
yorsak ne âlâ! Sayamıyor ya da kem küm ediyorsak işte o 
zaman sevgimizi sorgulamamız gerekir. Çünkü Rabbimiz’e 
kulluğumuzun delili, ibadetlerimizdir. 

Çünkü Rabbimiz bizi, varlıkların en kıymetlisi olan in-
san suretinde yarattı. Bizleri kedi, köpek ya da bir böcek 
şeklinde de yaratabilirdi. Ayrıca vücudumuzu da belli bir 
ahenk içerisinde var etti. Ellerimizi, gözlerimizi, burnumuzu 
ve tüm organlarımızı görevlerini yerine getirebilecekleri şe-
kilde yarattı. Peki, bize bu kadar kıymet veren ve bizi diğer 
varlıklardan üstün tutan Rabbimiz’le buluşma vakitlerimiz 
olan ibadetlerimize biz ne kadar özen gösteriyoruz?  



En Son Akşam

Yarım saat sonra hayatta çok kıymet verdi-
ğimiz ve görüşmeyi hayâl ettiğimiz bir kimse 
ile buluşacağımızı farz edelim. Her şeyi son 
bir kez gözden geçiriyoruz. En güzel kıyafeti-
mizi seçtik, ayakkabılarımızı boyadık, söyleye-
ceğimiz bütün cümleleri planladık. Az sonra 
onun huzuruna çıkacak ve on beş dakikalık bir 
görüşme yapacağız. Yaptığımız tüm bu hazır-
lıkları ve heyecanımızı düşünelim? Şimdi soru-
ya tekrar gelelim: Peki, Rabbimiz’le buluşma 
anlarımız nasıl oluyor? Bir de bunu düşüne-
lim! Rabbimiz’le olan buluşma anlarımıza da 
bu kadar özen gösteriyor muyuz? Bir insanla 
bile buluşurken bir akşam öncesinden her tür-
lü hazırlığı yaptık. Peki, Rabbimiz’le olan bu-
luşmamıza ne kadar sürede ve nasıl hazırlık 
yaptık. Bu iki durum arasındaki farkı tefekkür 
edelim. Bir taraftan da Rabbimiz’e ayırmamız 
gereken vakitleri nasıl tanzim etmemiz gerek-
tiği hususunda da Peygamber Efendimiz’den 
başlayarak İslâm büyüklerinin uygulamalarını 
inceleyelim. 

Allah’a olan muhabbetin ve o muhabbetin 
göstergesi olan ibadetlerin nasıl olması ge-
rektiğini bize en iyi öğretecek insan, en güzel 
öğretmen tabi ki Peygamber Efendimiz’dir. 
Çünkü O, Rabbimiz’i en çok seven kuldu. El-
bette Rabbimiz’le buluşma vakitlerini bize en 
iyi öğretecek olan da Allah’ı en çok seven kişi 
olacaktır.

Sürekli O’nunla

Peygamberimiz, her şeyden önce Dost’uyla 
buluşma anlarına özen göstermiş ve bu özel 
vakitlerden önce bazı hazırlıklar yapmıştır. 
Hatta O, yüce Dost’uyla sürekli beraber oldu-
ğu hissiyle yaşadığı için daima abdestli bulun-
maya gayret etmiştir. 

Temizlikte Titiz

O’nun her an abdestli olmak, abdestsiz 
bir adım dahi atmamak hususundaki itinasını 
İbn-i Abbâs (r.a.) şöyle anlatır:

Resul-i Ekrem Efendimiz tuvaletten çıkar 
çıkmaz önce eline su döker, ellerini yıkar, ar-
dından da toprakla teyemmüm ederdi. Oysa 
abdest alacağı su, iki üç adım ötesinde olur-
du. Bir keresinde O’na, “Ey Allah’ın Resulü! 
Suyun yakınındasınız! (Niçin böyle yapıyorsu-
nuz?)” dedim. Efendimiz şöyle cevap verdi:

– Ne bileyim, belki suya ulaşamadan ruhu-
mu teslim ederim. (Ahmed, I, 288, 303; Heysemî, I, 263)  

Peygamberimiz’in sürekli abdestli bulun-
ma hususundaki bu titizliğini görünce insan, 
“Acaba O, namazı nasıl ifa etmiştir?” diye dü-
şünmeden edemiyor, öyle değil mi?  Peygam-
berimiz, namazını muazzam bir itina ile kılmış 
ve ümmetine de bu şekilde yapmalarını tavsi-
ye etmiştir. Çünkü namaz, Rabbimiz’le olan 
randevuların en önemlisidir. 
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Vakitte Titiz

Alâ bin Abdurrahman’dan rivayet edilen 
şu hadis, Resulullah’ın namazı vaktinde kıl-
ma hususunda gösterdiği titizliğe çok güzel 
bir örnektir: “Bir gün öğlen namazından bi-
raz sonra Enes bin Mâlik’in yanına gitmiştik. 
Biz yanına henüz ulaşmıştık ki, Enes kalkarak 
ikindi namazını kıldı. Namazını bitirince ken-
disine namazı erken kıldığını söyledik. O da 
namazı niçin böyle erken kıldığını şöyle an-
lattı: Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu 
işittim: “O, münafıkların namazıdır! O, müna-
fıkların namazıdır! O, münafıkların namazıdır! 
Onlardan biri oturur, oturur; tam Güneş sara-
rıp batmaya yüz tutunca, şeytanın iki boynuzu 
arasına girince kalkar, kuşun yem toplaması 
gibi hızlıca dört defa yatıp kalkar, namazda 
Allah’ı da pek az zikreder. (Muvatta, Kur’an-ı Kerim, 46; 

Müslim, Mesâcid, 195)” 

Peygamberimiz’in abdest ve namaz husu-
sunda titizliği ve gayretleri diğer ibadetlerinde 
de kendisini göstermiştir. O; oruç tutarken, 
hac yaparken, infakta bulunurken de büyük 
bir mahviyet ve itina içerisinde olmuştur. Çün-
kü Efendimiz, “Allah, her zaman ve her yer-
de bizimle beraberdir.” şuuruyla yaşamış ve 
Rabbi’ne layık olacak şekilde davranmaya 
gayret etmiştir.

Onlar O’nun İzinde

Peygamberimiz’in izinde yetişen ashap da 
ibadetler hususunda titiz davranmıştır. Misver 
bin Mahreme’nin (r.a.) Hz. Ömer ile ilgili an-
lattığı şu hadise, ashabın ibadetlerdeki itinası-
nı göstermesi açısından çok anlamlıdır: Ömer 
bin Hattab (r.a.), hançerlendiğinde zaman za-
man baygınlık geçiriyordu. Böyle anlardan bi-
risinde yanına girdim, üstüne bir örtü örtmüş-
lerdi. Kendinden geçmiş vaziyette yatıyordu. 
Yanındakilere, “Durumu nasıl?” diye sordum. 
“Gördüğün gibi baygın.” dediler. “Namaza 
çağırdınız mı? Eğer hayattaysa onu namaz-
dan başka hiçbir şey korkutup uyandıramaz!” 
dedim. Bunun üzerine,

– “Ey mü’minlerin emiri! Namaz! Namaz 
kılındı!” dediler. 

Hazret-i Ömer (r.a.) hemen ayıldı ve

– “Öyle mi? Vallahi namazı terk edenin 
İslâm’dan nasibi yoktur!” dedi. 

Kalktı ve yarasından kanlar akarak nama-
zını kıldı. (Heysemî, I, 295; İbn-i Sa’d, III, 35; Muvatta, Tahâret, 

51)

Acaba kaçımız zor anlarımızda “Haydi na-
maza!” denildiğinde hemen irkilip namaza 
yönelecek kadar titiz davranıyoruz?  Hiç dü-
şündük mü?
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Şanlı Tarihimiz

Faziletli bir hayat yaşayan ecdadımız, 
Resulullah’ı ve O’nun ashabını örnek alarak 
ibadetlerine özen göstermişlerdir. Özellikle 
bazı Osmanlı padişahlarının ibadetler husu-
sunda gösterdiği gayret, Resulullah’ın çizgisi-
ne olan bağlılıklarının önemli göstergeleridir.

Venedikli Travijani, Yıldırım Bayezid’in 
kahraman ve muzaffer ordusunu şöyle tasvir 
eder: “Osmanlı ordusunda bizde olduğu gibi 
şarap, kumar ve fuhuş gibi şeyler yoktur. On-
lar, hiç aksatmadıkları askerî talimlerine ila-
veten Allah’ın büyük ve yüce ismini devamlı 
zikrederler, gece ve gündüz ibadetle meşgul 
olurlar. Bu sebeple de daima galip gelirler.”

Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan Ba-
yezid Camii’nin açılışı esnasında yaşanan şu 
hadise de ecdadımızın ibadetlerdeki hassa-
siyetini ortaya koymaktadır: Caminin inşası 
tamamlanınca camii, bir cuma günü büyük 
bir merasimle ibadete açıldı. Sultan İkinci 
Bayezid-i Veli buyurdular ki: “Her kim, öm-
ründe ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünne-
tini hiç terk etmemiş ise şu mübarek vakitte 
o imam olsun!” Derya misali cemaat içinden 
kimse çıkmayınca Bayezid Han mecbur kala-
rak, “Elhamdülillah! Savaşta ve barışta biz bu 
sünnetleri hiç terk etmedik!” dedi ve kendisi 
imam olup namazı kıldırdı. 

Peki Ya Biz…

İbadetlerimiz, Allah’a sevgimizin gösterge-
sidir. Nasıl ki çok kıymet verdiğimiz dostlarımı-
zı evimize yemeğe davet ettiğimizde her şeyin 
düzgün olması için gayret ederiz. Sofranın ter-
tibini, sofrada hangi yemeklerin yer alacağını, 
çatal bıçağın yerine kadar en ince detayı plan-
larız. Aynen bunun gibi Rabbimiz’le buluşma 
anlarımızı da iyi düzenlemeliyiz. Abdestimizi 
itina ile almalıyız. Kılacağımız yerin temizliği-
ne ve düzgünlüğüne dikkat etmeliyiz. Mümkün 
mertebe seccade serip namazı kılmalıyız. Ya-
kamızı paçamızı düzeltip derli toplu bir kıya-
fetle Rabbimiz’in huzurunda durmalıyız. Hele 
hele Rabbimiz’in çok önem vermemizi istediği 
cuma buluşmalarımıza çok hazırlıklı gitmeli-
yiz. Öncesinden gusül abdesti alıp temiz 
ve yeni kıyafetlerle Rabbimiz’in 
huzuruna çıkmalıyız. Kı-
sacası büyüklerimizle 
veya dostlarımızla 
bir araya ge-
l i ş l e r i m i z d e 
gösterdiğimiz 
gayretin, çok 
daha fazlasını 
Rabbimiz’ le 
baş başa kal-
ma anlarımız 
olan ibadetle-
rimizde de gös-
termemiz gerekir. 
Çünkü ibadetleri-
mize gösterdiğimiz 
özen kadar Rabbi-
miz katında değeri-
miz olacaktır.
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Ömer SEYFETTİNBir
Hikâye

Hikâyeyi paylaşmadan önce Kur’an-ı 
Kerim’in şu âyetlerini öğrencilerinize oku-
yun ve üzerinde bir miktar düşünün:

Nihayet o müşriklerden birine ölüm ge-
lip çatınca, “Rabbim! Ne olur beni dünya-
ya geri gönder. Ömrümü boşa geçirdiğim 
dünyada iyi işler yapayım.” der.

Hayır, hayır! Onun bu söyledik-
leri boş laftan ibarettir. Tek-
rar dirilecekleri güne ka-
dar onların önlerinde 
bir engel vardır, geri 
dönemezler. Sûra 
üflendiği zaman 
artık aralarında 
soy sop ilişkisi kal-
maz. Birbirlerinin 
hâlini de sormaz-
lar. Kimin yaptığı iyi-
likler ağır basarsa, işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. 
Kimin yaptıkları da hafif gelir-
se, işte onlar zarara uğrayanlardır. On-
lar Cehennem’de devamlı kalacaklardır. 
Bunların yüzlerini ateş yalar da dişleri sı-
rıtır kalır.

Allah Teâlâ onlara, “Benim âyetlerim 
size okunurdu da siz onları yalanlardınız, 
değil mi?” der. Derler ki, “Rabbimiz! Az-

gınlığımız bizleri alt etti. Biz sapıklık için-
de kalmış bir kavim olduk. Rabbimiz! Ne 
olur, bizi buradan çıkar! Eğer tekrar önce-
ki hâlimize dönersek kendimize zulmetmiş 
oluruz. 

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Orada al-
çaldıkça alçalın! Bana bir şey söylemeyin 
artık! Çünkü kullarımdan bir grup insan, 

‘Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi ba-
ğışla. Bağışlayanların en iyisi 

Sen’sin.’ demişlerdi. Fa-
kat siz onlarla eğlenir, 

beni anmayı unuta-
rak onlara gülerdi-
niz. Sabrettikleri için 
bugün ben onları 
mükâfatlandırdım. 
Onlar muratlarına 

erenlerdir.”

Allah Teâlâ inkârcılara, 
“Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” 

diye sorar. “Bir gün veya daha az bir 
zaman kaldık; sayanlara sor.” derler. 

Allah Teâlâ da onlara şöyle buyurur: 
“Pek az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz 
(dünyaya tapmazdınız)! Sizi boşuna yarat-
tığımızı, bize dönmeyeceğinizi mi sandı-
nız?” (Mü’minûn sûresi, 99-115. âyet)

Hikâyeden Önce

BİR HAYIR

Ömer Seyfettin’in aynı adlı hikâyesinden kısaltılarak alınmıştır.
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   atağında kımıldayamayan Durmuş Ağa, 
gözlerini basık tavana dikmişti. Sanki iki saattir 
eski sararmış hatılları sayıyordu. Yüzü toprak 
rengindeydi. Kırmızı kaplı yorganın üstüne se-
rili elleri artık bir insan âzâsına benzemiyordu. 
O kadar kuru, o kadar zayıf, o kadar cansızdı 
ki... Ancak duyulan boğuk bir sesle, 

– “Yahu! Ben ölüyon!” dedi.

Ocağın başında yusyumru oturan bir ihti-
yar kadın doğruldu. Hastaya baktı:

– Hedi sus, hedi sus. Deli gibi söylenme!

– Ben ölüyon diyom, gadın!

– Hedi sus, hedi sus!

Durmuş Ağa yastığından başını kaldıramı-
yor, sağına soluna döndüremiyordu. Zavallı, 
işte bir aydır böyleydi. Her gün eriyip bittikçe 
karısı onun “hiçbir şeyciği olmadığını” tekrar-
lıyor, ölümü hatırına getirmiyordu. Fakat o, işi 
anlamıştı. Artık gözlerinden başka bir yerini 
oynatamıyordu. Vücudu tamamıyla ölmüştü. 
Bir şey yemek şöyle dursun; hatta bir damlacık 
su bile içemiyordu. İçinden diyordu ki: “Yal-
nız canım kaldı. O da çıkacak!” Göğsünde, 
boğazının biraz aşağısında sıcak bir ürperme 
vardı. Galiba işte bu candı. Nefes alırken ya 
ağzından ya burnundan uçuverecekti.

– “Ah nittim de, böyle bekledim!” diye in-
ledi.

İşine gücüne, üstüne başına dikkat etme-
yen biriydi. Her işini ihmal ederdi. Hac para-
sını fazlasıyla hazırladığı hâlde “Ha bu yıl, ha 
gelecek yıl…” bahanesiyle bir türlü davranıp 
gidememişti. İki oğlu vardı ki birbirinden ber-
battı. En canlı zamanında bile “Ne vakit öle-
cek?” gibi ta gözünün içine bakarlardı. Daha 
hastalığının başında mallarını taksim etmesi, 
hayır ve hasenat için bir şey ayırıp emniyetli 
bir adama vermesi lazımdı. Şimdi, evet artık 
bu mümkün değildi. Acaba akşama kadar ya-
şayabilecek miydi?

– “Yahu, Hacı Ağa’yı çağırt!” dedi.

– Nideceksin ki?

– Çağırt, vasiyetimi diyeceğim.

– Hedi sus, hedi sus, deli gibi söylenme!

Hastanın gözleri kaynayan bir civa gibi 
alev saçarak parladı. Beyaz dudakları titredi. 
Dişleri kısıldı. Bu Hacı Ağa, ona her vakit ha-
yır hasenât için bir şey ayırmasını tavsiye eden 
komşusuydu. Derdi ki: 

“Ecelin gelişi duyulmaz! Birdenbire bizi 
bastırır! Adam sağken vasiyetini filan etmeli, 
namının hayır ile anılması için bir şeyceğiz 
ayırmalı. Sonra arkasından lokma filan dök-
mek değil a, bir Yasin, bir Fatiha’cık bile oku-
yan bulunmaz. Mezarı taşsız kalır.” 

Hâlbuki Durmuş Ağa, çekmesinde bir çeş-
me parası bile ayırmıştı. Komşusunu çağırtıp 
bunu vermek, hac parasıyla da mescidin ta-
mir olunmasını vasiyet etmek istiyordu. Fakat 
işte karısı inat ediyor, yaklaşan ölümün lafını 
ağzına aldırmıyordu. Sesi bitmişti. “Hacı Ağa, 
Hacı Ağa!” diye bağırsa kimseye işittiremeye-
cekti. Ocağın önünde, karısının vişneçürüğü 
yemenisini çözüp kınalı saçlarını taradığını 
görüyordu. Bu son derece inatçı bir kadındı. 
Bir şeyi zihnine koydu mu aksini dinlemez, 
Nuh der, peygamber demezdi. Karısının bu 
huyu çocuklarına aynıyla geçmişti. İkisi de 
inatçıydı. İnatlarıyla bütün köyü patlatırlardı. 

Öğrencilerinize Sorun

Burada kısa bir ara vererek Durmuş 
Ağa’nın neden pişman olduğunu öğren-
cilerinizin tahmin etmelerini isteyebilirsi-
niz. Şu soruyu onlara sorabilirsiniz: Öl-
mek üzere olan bir hastanın duyacağı en 
büyük pişmanlıklar neler olabilir?

Y
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Hem babalarına hem birbirlerine dargındılar. 
Kendisi ölür ölmez miras kavgasına düşecek-
ler; mezarına taş diktirmek, arkasından bir 
mevlit, bir Yasin okutmak değil; hatta nereye 
gömüldüğünü bile sorup araştırmayacaklardı. 
Göğsünün içindeki sıcak ürperme yanmaya 
başlıyor; bir ateş, bir zehir oluyordu. Şimdi 
ihmalciliğinden pişmandı. Karısına son kuvve-
tiyle seslendi:

– Yahu, ölüyon! Şu Hacı Ağa’yı çağırıvi...

– Hedi sus, hedi sus! O gevezeyi ne yapa-
caksın ki?

– Bir diyeceğim var.

– Bana di!

– Gari, ölüyon, şu Hacı’yı çağır ki son lafı-
mı ideyün.

– Hedi sus, hedi sus, ağzını hayra aç.

– …

Saçlarını taramayı bitirdikten sonra karısı 
tekrar yemenisini bağladı. Ocağı karıştırdı. 
Bacadan düşen bir rüzgâr, külleri uçurmuştu. 
Sıska elleriyle yerleri süpürüyor, savrulan kül-
leri topluyordu. Hasta aksırır gibi bir ses çıkar-
dı. Döndü. Baktı.

– “Ne istiyon?” dedi.

Ağa cevap vermedi. Çenesi atıyordu. Kadın 
kalktı. Yatağın yanına gitti. Eğildi. Kocasının 
yüzüne baktı. Gözleri kapanmıştı. “Uyuyo mu 
ki?” diye şüphelendi. Eliyle omzuna dokundu. 
Ölüme inanamıyordu.

– “Uyumuş!” dedi.

Bekledi, bekledi… Fakat Durmuş Ağa bu 
uykudan bir daha uyanamadı. Oğulları mira-
sın üzerine aç kurt gibi atılmışlar, daha baba-
larının toprağı kurumadan gürültülü bir kavga 
çıkarmışlardı. Çift şeylerin birini biri, birini biri 
alıyor; lakin tek şeyleri bir türlü pay edemi-
yorlardı. Mesela babalarının kürkünü, ipek 
halıdan seccadesini ortasından kesip ikiye 
böldüler. Ev de tekti. Onu da yıktılar. Kapıla-

rı, pencereleri, enkazı eşitlik üzere aralarında 
taksim ettiler. Bu kavgalı taksim bir ay kadar 
sürdü. Durmuş Ağa’nın yurdu artık bir hara-
beydi. Güzel evinin yerinde yeller esiyor, bah-
çesinde baykuşlar ötüyordu. Hacı Ağa bir gün 
bu viranenin önünden geçerken komşusunun 
iki oğlunu gördü. Sıska bir köpeği tutmuşlar:

– Sen alamayacaksın.

– Ben alacağım, diye çekişip duruyorlardı. 

Yaklaştı. Sordu:

– Ulen, ne çekişip durursunuz?

– “Sen garışma!” diye onu başlarından 
savmak istediler.

Hacı Ağa ısrar etti. Gürültülerinin sebebini 
anladı. Ellerindeki köpek babalarından kalma 
idi. İkisi de haklarından vazgeçmiyorlardı. Ni-
hayet bu hayvancığı iki parça kesip paylaşma-
ya karar vermişlerdi. Hacı Ağa,

– Vazgeçin, dedi, “Bu itin ne eti yenir, ne 
kemiği para eder, ne derisi işe yarar!” 

Büyük sordu:

– Öyle emme, nidelüm?

– Bir “hayır” işleyün ülen!

– …

Bu sefer küçük sordu:
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Hikâyeden Sonra 

Hikâyeyi öğrencilerinizle paylaştıktan 
sonra aşağıdaki âyeti onlara okuyun:

“Herhangi birinize ölüm gelip de, 
‘Rabbim! Ne olur, ölümümü biraz gecik-
tirsen de sadaka verip iyilik edenlerden 
olsam!’ demeden önce size verdiğimiz 
rızıktan harcayın. Allah eceli gelen bir 
kimseyi geri bırakmaz. Allah bütün yap-
tıklarınızdan haberdardır. (Münâfikûn sûresi, 

9-11. âyetler)”

Bu âyeti aşağıdaki hadislerin ışığı al-
tında birlikte değerlendiriniz:

• Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 
“Vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan 
Müslüman’ın, vasiyeti yanında yazılı ol-
madan iki gece geçirmesi doğru değil-
dir. (Buhârî, Vesâyâ 1; Müslim, Vasiyyet 1, 4.)” 

• Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 
“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapma-
ya bakın. Yoksa siz; insana görevlerini 
unutturan fakirlikten, azdıran zenginlik-
ten, hâlsiz bırakan hastalıktan, bunak-
laştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan 
ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en 
fenası deccaldan, belası daha büyük ve 
daha acı olan kıyametten başka bir şey 
mi gözlüyorsunuz? (Tirmizî, Zühd 3)” 

– Nasıl hayır?

– Bu köpeği kesmekten vazgeçin. Bırakın, 
babanızın canına ulusun dursun!

– …

– …

İki kardeş birbirlerine baktılar. Bu oldukça 
makul bir nasihatti. Karşılıklı haklarından vaz-
geçtiler.

......

Sahipsiz kalan köpek açlıktan, susuzluktan, 
soğuktan bütün kış yıkılmış evin yerinde ulu-
du, inledi!

Onun ulumasından gece gündüz rahatsız 
olan köy halkı bu dinmez acı feryadı zavallı 
hayvanın ölen efendisi hakkındaki muhabbe-
tine yorup diyorlardı ki:

“Rahmetli Durmuş Ağa cimrilik etmeyip bu 
köpek kadar oğullarına da kendini sevdirsey-
di ne mezarı taşsız kalır ne de böyle mevlitsiz, 
hayırsız, hasenatsız toprak altında yatardı bu-
gün.”

Abdullah bin Ömer diyor ki: 

Bir gün Resul-i Ekrem’in yanın-
da bulunuyordum. Ensar’dan bir 
adam gelip selam verdikten sonra, 
“Ya Resulallah! Hangi mü’min daha 
faziletlidir?” diye sordu. Resul-i Ek-
rem Resulullah (s.a.v.) de, “Ahlâkı 
en iyi olan mü’min.” diye cevap 
verdi. O zat yine, “Ya Resulallah! 
Hangi mü’min daha zekidir?” diye 
sorunca Peygamberimiz, “Ölümü 
en çok hatırlayıp ölümden sonra-
sı için en iyi hazırlık yapanlar zeki 
adamlardır.” buyurdu.



N

ALLAH’IN SIRDAŞI 
HAZRETİ NUH 

Hansa Suzan ARASCennet

Rehberim

   uh (a.s.) ulû’l-azm peygamberlerdendir. Kavimlerinin aşırı sapıklıklarına ve azgınlık-
larına karşı sabırla yücelen peygamberlere verilen bu isimle anlıyoruz ki Hz. Nuh, sabır 
şerbetini en güzel yudumlayan peygamberlerdendir. Öyle ki 1000 senelik ömrünün 950 
senesini tevhid mücadelesine vermiştir. Bu mücadeleyi sabırla ve tahammülle üstlen-
miştir. Esas isminin “Yeşkûr”, “Sâkin” ve “Abdülgaffâr” olduğu bildirilmektedir. Lakabı 
ise “Neciyullâh (Allah’ın sırdaşı)” ve “Şeyhu’l Enbiya (nebilerin en uzun ömürlüsü)”dür. 
Çok şükreden bir kul olduğu için Cenab-ı Hakk’ın Kur’an-ı Kerim’de iltifatına mazhar 
olmuştur. “(Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, 
çok şükreden bir kuldu. (İsrâ sûresi, 3. âyet)” 

İdris’den (a.s.) sonra ona tabi olan salih kimseler, dinlerini tebliğe devam ettiler. 
Ancak bu kimselerin de vefatından sonra halk, onları yâd etmek için şeytanların da 
teşvikiyle o salih kulların heykellerini yaptılar. Halk, zamanla bu heykellere tapmaya 
başlayarak putperestliğe döndü. Bunun üzerine Nuh (a.s.), kavmine peygamber olarak 
görevlendirildi. 
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Hz. Nuh’un kavminin genel özellikleri şun-
lardı: 

Putperesttiler: Yaptıkları heykellere ilah 
niyetine zamanla tapmaya başladılar. Oysa-
ki Allah (c.c.), yaratılmış hiçbir varlığa benze-
mez. Muhâlefetün li’l-havadis sıfatına sahiptir. 
Bütün zaman, mekân, şekil ve insan tasavvu-
runun ötesindedir. 

Zalimdiler, fasıktılar, kötüydüler, vic-
dansızdılar: Nuh (a.s.), elli yaşına gelince 
Cebrail’in (a.s.) görevi kendisine bildirmesi 
üzerine tebliğe, kavminin reisi ile başlamıştır. 
Zira bu bir tebliğ metodudur. Büyük toplu-
lukların başkanı ile anlaşmak, topluluk ile de 
anlaşmayı kolaylaştırır. Ancak kavmin reisi, 
Nuh’u (a.s.) önceleri sevip sayarken tebliğe 
başlaması ile ona büyük hakaretlerde bulun-
muştu. Kavimden Hz. Nuh’a çok az kişi iman 
etti. Hz. Nuh, birçok kimsenin hakaretine ve 
saldırısına maruz kaldı. Nuh’un (a.s.) bu olay-
lara rağmen azmi kırılmadı; o, sabırla ve se-
batla tebliğine devam etti. Sabır ve sebat, bü-
tün peygamberlerin genel özelliklerindendir. 

Azgın kavim, iman etmediği gibi iman 
edenlere ve Hz. Nuh’a türlü eziyetler yaptılar. 
Hatta Hz. Nuh’un kavmi, o kadar ileri gitti ki 
Hz. Nuh’a şöyle dediler: “… Ey Nuh! Bizimle 
mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok 
ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle 
tehdit ettiğin (azabı) bize getir. (Hûd sûresi, 32. âyet)” 
Bu, açıkça belayı istemekti. Ancak Cenab-ı 
Hak, kullarına karşı çok merhametli oldu-
ğundan azabını bir anda göndermedi. Azgın 
kavmi uyarmak için önce onları kırk sene yağ-
mursuz bıraktı. Kıtlıktan dolayı hayvanları telef 
oldu. Çokça övündükleri çocukları doğmadı. 
Kavim, çaresiz kaldı. Bu durumdan kurtulmak 
için Nuh’a (a.s.) müracaat ettiler. Nuh (a.s.), 
onlara ikazlarda ve nasihatlerde bulundu. Fa-
kat kavim, bu hikmet dolu nasihatlere kulak 
asmadı. 

Hidayetten mahrum olan gafiller, kendileri 
inanmadığı gibi çocuklarını da imansızlık ba-
taklığına sürüklemek istiyor, çocuklarını Hz. 
Nuh’a karşı kışkırtıyorlardı. Bir seferinde bir 
baba, oğluna Hz. Nuh’u gösterip “Bak buna 
inanma!” dedi. Çocuk, eline sopa alıp Nuh’un 
(a.s.) başına o sopayla vurarak Hz. Nuh’u 
kan revan içinde bıraktı. Hz. Nuh, “Ya Rabbi! 
Hayır dilemişsen, hidayete erdir! Yoksa Sen 
onlara hükmedinceye kadar bana sabır ver! 
Çünkü Sen, hükmedenlerin en hayırlısısın!” 
diyordu. Ancak eziyetler iyice arttı. Bu kavme 

Öğrencilerinize Anlatın

Öğrencilerinize şu bilgiyi verebilirsi-
niz: Peygamberler, Cenab-ı Hakk’a te-
vekkül ederler. Hiçbir kimseden de bir 
karşılık, menfaat beklemezler.
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yapılacak bir şey kalmadı. 950 senelik sabrın 
da bir tahammülü vardı. Hz. Nuh, Rabbi’ne, 
“(Ya Rabbi) mağlup oldum; artık bana yardım 
et!” diyerek yalvardı. (Kamer sûresi, 10. âyet) Fıtrat-
ları bozulmuş bu kavim, Hakk’ı reddediyordu. 
Sonunda Nuh (a.s.), kavmine beddua etti: 
“Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma! 
Şayet Sen onları bırakacak olursan kullarını 
saptırırlar. Mü’min erkekleri ve kadınları ba-
ğışla! Zalimlerin ise yalnız helaklerini artır! (Nuh 

sûresi, 26-28. âyetler)”

Duadan sonra Hz. Nuh’a gelen emir, bir 
gemi yapması oldu. Kavim, gemi yapımı es-
nasında da Nuh (a.s.) ile alay etti. Bazıları, “Ey 
Nuh! Gemiyi denizde yüzdüremedin de kara-

da mı yüzdürmeye karar verdin!” gibi sözlerle 
aslında ne olacağını bilmedikleri için korku-
larından bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. 
Gemiyi yakmak istediler. Yakamayınca “Bu 
sihirdir.” dediler. Pislettiler. Uyuz hastalığına 
yakalandılar. Tek çare, pisliklerini yüzlerine 
sürmekti. Mecbur kalıp sürdüler. Buna rağ-
men akıllanmadılar. 

Gemi inşası bitince iman edenler ve her 
hayvandan birer çift gemiye alındı. Nuh 
(a.s.), yılanı ve akrebi gemiye almak iste-
medi. Onlar da, “Senin ismini zikreden-
lere zarar vermeyiz!” deyip söz verdiler. 

Tufan ile gelen azap, yeryüzünü olanca 
haşmetiyle kaplıyordu. Nuh (a.s.), sular içinde 
boğulan kavmini gözyaşları içinde izliyordu. 
Bir ara iman etmediği için gemiye binmeyen 
oğlu Ken’an’ı gördü. İman etmesini, gemi-

ye gelmesini söylediyse de Ken’an, aklıyla 
kıyas yapıp yüksek bir yere çıkarsa kur-

tulacağını iddia etti. Hz. Nuh, Rabbi’ne 
iltica edip Ken’an’ın ailesinden oldu-
ğu için kurtulmasına dua etti. An-
cak Allah (c.c.), Hz. Nuh’u hemen 
uyardı. Zira aslolan kan bağı de-
ğil, imanî birlikteliktir. Kişi imanla 
şeref kazanır. Nuh (a.s.) yaptı-
ğı hatadan ötürü hemen istiğfar 
etti. Selamet gemisi altı ay kadar 
suyun üzerinde yüzdü. Bu süre-
nin sonunda Allah (c.c.) “Ey yer, 
suyunu yut! Ve ey sema, suyunu 
tut! (Hûd sûresi, 44. âyet)” emrini verdi. 
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“Bütün âlemler içinde Nuh’a se-
lam olsun! (Saffat sûresi, 79. âyet)” âyetini 
akrep ve yılan tehlikesiyle karşıla-
şan kimse hâlis niyetle okursa on-
ların zararından korunmuş olur. 



Gemi 10 muharrem Âşûra günü Cudi 
Dağı’na oturdu. Hz. Nuh ve mü’minler, 
Allah’a şükür nişanesi olarak oruç tuttular. 
Kalan erzaklar birleştirilerek Âşûra pişiril-
di. O gün (10 Muharrem günü) sadaka ver-
mek, oruç tutmak, tatlı dağıtmak sünnettir. 10 
Muharrem’de Cenab-ı Hakk, birçok peygam-
berine türlü nasiplerde bulunmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye 
hicretleri esnasında Yahudiler’in de oruçlu ol-
duklarını gördü ve onlara bu durumun nede-
nini sordu. Onlar, “Bugün hayırlı ve yararlı bir 
gündür. Allah bugünde Musa peygamberi ve 
Beni İsrail’i düşmanlardan kurtarıp Firavun’u 
ve ordusunu denizde boğdu. Biz de Allah’a şü-
kür olarak oruç tutuyoruz.” dediler. Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.), “Biz Musa’ya sizden 
daha yakınız ve daha lâyığız.” buyurmuştur. 
Sonra da kendileri ve mü’minler, âşûra günü-
nü oruçlu geçirmişlerdir. Üstelik Yahudiler’e 
benzememek için bu oruç, Muharrem ayının 
9 ve 10’u; yahut 10 ve 11. veya 9, 10, 11. 
günleri olarak tutulmuştur. Peygamber Efen-
dimiz hiçbir şekilde başka kavimlere ibadette 
benzemediği gibi muamelatta dahi benzemeyi 

uygun görmemiş. Kendi yaşantısında da bize 
örnek olmuştur. Mesela Yahudiler, saçlarını 
kısa kesmişlerse Resulullah Efendimiz onlara 
benzememek için biraz uzatmıştır. Tırnak ke-
siminde onlar gibi asla kesmemiştir. Unutma-
yalım ki, “Kim bir kavme benzerse onun gibi 
olur, onun gibi ölür ve onun gibi haşrolur. (Ebû 

Davud, libas: 5) ” 
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Tefsir-i Kurtubî’de Hazret-i Hüseyin’den 
(r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber 
Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ümme-
tim gemiye bindiğinde besmele çekerek 
‘O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıy-
ladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. 
(Hûd sûresi, 41. âyet)’ âyetini okusun.”

Yolculuğa çıkan kimselere, tehlikelerden 
biiznillah korunması için şu âyetin de okun-
ması tavsiye edilmiştir: “Hiç de layık olma-
dığımız hâlde bunu bizim hizmetimize mü-
sahhar kılan Allah’ı tesbih ederiz. (O’nun 
şanı ne yücedir! O’nun lütfu olmasaydı) 
Yoksa biz buna güç yetiremezdik! (Zuhruf 

sûresi, 13. âyet)”  
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B

Harun KIRKILBir
Hikâye

Hikâyeden Önce

Öğrencilerinizden okul hayatında muhatabını / muhataplarını etkileyen bir hatırayı kı-
saca anlatmalarını isteyebilirsiniz. “İş veya eğitim hayatında ibadetlerimizi eda ederken ne 
gibi zorluklarla karşılaşabiliriz?” sorusunu cevaplamaları istenebilir. “Hayatınızda ‘olmazsa 
olmaz’ dediğiniz neler vardır?” sorusu yöneltilebilir.

Biz Kuluz, “Cool” Bir Şey Yani

geline gelince onu da bir güzel dövüp niha-
yet kafasına sıkarlar. Ama kadın ölmez. “Hadi 
be!” demeyin. Ecel işte! Öldürmeyen Allah öl-
dürmüyor. 

Evlenmeden dul kalan kadıncağız, tam beş 
sene komada kalır. Şifâyâb olunca kadın baş-
lar kan davasına. “Biiilll! Boyun devrilmeye! 
Allah’ından buullll! Sürüm sürüm sürünesice-
ee! Hadi ‘gül gibi kayınvalidemi’ öldürdün, 
neyse! Dağ gibi kocamı yıktın! Görümcemi 
kestin, eltimi, yengemi delik deşik ettin. Yanı-
na komam bunları!” deyu kılıca sarılıp başlar 
milleti doğramaya. Abartmıyorum. Seyredin 
görün. 

Tarantino geçenlerde demiş ki: “Kill Bill’in 
üçüncü bölümünü çekeceğim; ama bunun için 
10-15 sene var daha.” Ölme eşeğim ölme, 
yaz gelince taze ot yersin!

Ama üzülmeyin! Yağma yok! Ben, siz genç 
sinemaseverler için “Kill Bill Volume 3”ün se-
naryosunu kaleme aldım. İlk iki bölümle ilgi-
siz gibi oldu biraz; ama beğeneceğinizi ümit 
ediyorum.

 ana bakın! Burası Çağdaş Bir Eğitim 
Kurumu’dur, tamam mı? Burada yobazlığa 
yer yok! Bunu böyle bilin! Namaz kılacaksan 
İmam Hatip’e gideceksin. Burası hayatını hu-
rafelere göre yaşayanların yeri değil, anla-
dınız mı? Kimse benim hayatımı yönetemez. 
Kendi keyfimce, hür iradem ve aklımla yaşa-
rım ben.”

Sinemaseverler Quentin Tarantino’nun yö-
nettiği Kill Bill I’i ve II’yi seyretmişlerdir. Ama 
biz seyretmeyenler için özetleyiverelim: 

Kadınlardan oluşan bir suikast timinin baş-
kanı olan hatun, “Arkadaşlar bana müsaade, 
beni kan tutmaya başladı.” der ve katillikten 
elini yüzünü yıkar. Sevdiği adama varıp yuva 
kurmaktır maksadı. Fakat siz, diğer elemanla-
rın, “Tamam kardeş, Allah mesut bahtiyar et-
sin! Bir yastıkta kocayın!” demelerini bekliyor-
sunuz, değil mi? Ama demiyorlar, maalesef! 
Ümit Besen’in dillerden düşmeyen şarkısının 
“Durdur bu nikâhı Papaz Efendi!” versiyonuy-
la kiliseyi basıp bütün davetlileri öldürürler. 
Siz bu sebepsiz, vakitsiz katliama bir mana 
veremezsiniz: “Bu kadar insanı ne diye öldür-
dü şimdi bu katiller? Bu zavallılar Müslüman 
değil, Türk değil!” Davetlilerin işi bitirilip sıra 
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Yer …… Koleji, İstanbul. 

08.06.2007 Cuma. 

Öğle suları. 

Halit ile Furkan, okulun yabancı İngilizce 
öğretmeni Mr. Michael’ı koridorda görünce 
derler ki:

– Öğretmeniim! Cuma vakti geldi. Nama-
za gidebilir miyiz?

– No, no! Müduğ beyın kesın talimati vaa! 
Yasak! You aren’t go boys! (Gidemezsiniz 
ulan!)

Halit ile (okuldaki arkadaşların taktığı isim-
le) Fufu, birbirlerine bakarlar.

– “Biz o zaman müdür beyle konuşalım!” 
der Fufu. 

– “You know walla boys! (Valla siz bilirsiniz 
koçum!)” der Mr. Michael.

Halit sinirlenir. Fufu’ya der ki: 

– Müdür olacak şerefsizin ne menem bir 
herif olduğunu biliyor ya! Kafa buluyor bizim-
le “You know walla boys!”

İsterseniz filmimizin kötü adamı rolündeki 
müdürü kısaca tanıyalım: 

Hiçbir dinî endişesi olmadığını her fırsat-
ta söyler. Rüzgârgülüdür, kahpe rüzgâr hangi 
yönden eserse essin müdür, fırıldak gibi dö-
ner. Ama rüzgârı kıbleden hiiiç esmez. Laiktir, 
yerine göre faşisttir. Pis komünisttir. Manyak 
kapitalisttir. Mitinglere (siz anladınız onu) oto-
büs otobüs çocuk taşımıştır. Otobüsleri eş dost 
firmalarla PASlaşarak ayarlamış, bu işin so-
nunda arabasını da yenilemiştir: PASSAT, tabii 
ki son model. 

“Şu ironiye bakın ki” adı “Bilal”dir. Okula 
gelen her veliye sık sık dert yanar: “Annem, 

babam olacak cahiller, bir zenciye imrenip 
adımı Bilal koymuşlar. Aaahh aahhh! İnanın 
kahroluyorum! Lütfen bana kısaca ‘Mr. Bill’ 
deyiniz.” 

Okuldaki tek rakibi, Amerika’dan getirti-
len ithal öğretmen Mr. Michael’dır. Onun gibi 
giyinmeye çalışır, her hâliyle ve tavrıyla onu 
taklit eder. Çok “cool (kuul)” takılır. Kendile-
ri için seyri ömre bedel olan bu müdüre kız-
lar, “Bilo” derler. Şimdi Fufu’nun ve Halit’in 
Cuma namazı için izin isteyecekleri adam işte 
budur. 

Odasına gidip dertlerini anlatmışlar, Bilal 
Bey’in karşısında, vereceği cevabı beklemek-
tedirler:

– Cuma’ya gideceğim ne demektir ulaa-
an? Sizin talimatlardan haberiniz yok mu?

– “Var! Talimatlara göre cuma namazı 
farzdır hocam!” der Fufu.

– Sus dangalak! Hoca senin babandır! 
Hangi talimatmış bakayım o!

– Babanız da hocaymış ya! Babanızı inkâr 
edeceğinize talimatları bir de ona sorun!

– Haa! Sen şu hep rafta duran kitabın tali-
matlarını diyorsun. Cahillerin imamı olan be-
nim babam, başka bir halt bilmez zaten. Hıh! 
Adımı da Bilal koymuş, zenci ismi, ıyy!

– Amerika’da Bill adında zenciler de var-
mış; ama efendim!

– Hıh! Laf etti artık! Ne cevap versem bile-
miyorum, ay, ay, aay! Görmüyor musun ge-
çen gün bir lisede namaz kılındı diye kıyamet 
koptu. Bütün medya hücum etti okula. Yaaa! 
İşte bu yüzden Cuma namazına gidemezsiniz. 
İzin vermiyorum. Var mı diyeceğiniz? Oku-
lumda böyle şeylere müsaade edemem! Siz 
de diğer çocuklar gibi partiye gitsenize, kız-
larla ilgilensenize biraz. Gençliğinizi yaşayın. 
Sallayın ibadeti şimdi yaav! Sonra yaparsınız. 
Ömrünüzü çürütüyorsunuz yavrum! Akıllı olun 
biraz!
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– “Efendim, bizim sonraya garantimiz yok!” 
dedi Fufu. 

Halit araya girdi:

– Hem üç kere cumaya gitmeyen dinden 
çıkarmış.

Mr. Bill kızıverdi birden:

– Ne olurmuş dinden çıkarsa? Ben çıkalı 30 
sene oluyor. Pişman olmadım hiç. Hatta size 
de tavsiye ederim. Bir gün bile başım ağrıma-
dı dinsizim diye. Korkmayın, çarpılmazsınız! 
Günah korkusuyla da yaşanmaz ki evladım! 
Ot gibi yaşıyorsunuz, haberiniz yok.

– Hayvan gibi mi yaşayalım yani hocam?

– Terbiyesizlik yapma! Sen şimdi dinsizlere 
hayvan mı diyorsun? 

– Olur mu öyle şey! Allah’ı inkâr eden hay-
van var mı ki, dinsizlere hayvan diyebilelim.

– Sus, sus! Bana bakın! Burası Çağdaş 
Bir Eğitim Kurumu’dur, tamam mı? Burada 
yobazlığa yer yok! Bunu böyle bilin! Namaz 
kılacaksan İmam-Hatip’e gideceksin. Burası, 
hayatını hurafelere göre yaşayanların yeri de-
ğil, anladınız mı? Kimse benim hayatımı yöne-
temez. Kendi keyfimce, hür iradem ve aklımla 
yaşarım ben. Çıkın bakalım şimdi, çıkııın!

Odadan çıktıktan sonra Fufu ile Halit bir 
müddet birbirlerine baktılar.

– “Eee!”, dedi Fufu, “Şimdi ne yapıyoruz?”

– “Kaçıyoruz, ne yapacağız ki başka?” dedi 
Halit.

– İyi de kanka, nereye kaçacağız?

– Nereye olacak kanka? Fefirru İlâllah 
(Allah’a kaçacağız tabii ki)! Müdür “cool” ta-
kılıyorsa biz de “kul”uz, değil mi yani?” derler 
ve okuldan kaçıp namaza giderler. 

Giderler ama… Cuma firarileri yoklamada 
yakayı ele verirler. Bayrak töreninden sonra 
Mr. Bill, bahçede iki kafadar firariyi karşısına 
alır ve der ki: “Pazartesi günü babalarınız gel-
sin. Vericem ellerine tasdiknamelerinizi! Gidin 
İmam Hatip’e, orada okuyun, imam olun!” 

“Hakka tapan milletimin” evladı Fufu der 
ki:

– Eeeh bakalım, nasip! Peder ne der? Ka-
der ne der? Kim bilir, imam değil, belki baş-
bakan oluruz!

Mitingci müdürü çileden çıkarmaya yeter 
bu cevap: 

– Defolun ulaaan!

Sayılı gün tez geçer. Pazartesi günü Halit 
ile Furkan’ın babaları okula gelirler. Fakat 
müdür bey okulda yoktur. Mr. Bill, ertesi gün 
de gelemez okula. Daha sonraki iki gün de 
gelemez. Fufu’nun babası Ekrem Bey’in, okul 
idarecilerinden öğrendiğine göre Bilal Bey, 
cerrahî bir operasyon geçirmiştir. “Hayırdır 
inşallah, ciddi bir şey değildir umarım!” der 
Ekrem Bey. Müdür Baş Yardımcısı Erol Bey ce-
vap verir: 

– Yok efendim, ciddi bir şey değil! Basit bir 
kıl dönmesi. Şu anda oturma zorluğu çektiği 
için gelemiyor kendisi.

Bir suçlunun hâlet-i rûhiyesiyle endişe için-
de bekleşen Fufu ve Halit, Erol Bey’in cevabını 

Öğrencilerinize Sorun

“İbadetlerimizi eda etmek için illa 
yaşlanmak mı gerekiyor?” sorusu so-
rulabilir. Gençlikte yapılan ibadetlerin 
sevabı ve önemi hakkında kısaca bilgi 
verilebilir. Öğrencilerinize Sorun

Böyle bir durum karşısında siz nasıl 
bir tepki verir ve nasıl hareket ederdiniz? 
Neden?
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Öğrencilerinize Sorun

 En hayırlı amel, vaktinde kılınan na-
mazdır. (Buhârî, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48; 

Müslim, Îmân 137-139) 

  Amellerin en hayırlısı, az da olsa sü-
rekli olandır. (Buhârî, Libâs 43) 

 Allah’a isyan olan yerde kula itaat 
yoktur. (Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâre 39)

duyunca gülmemek için dudaklarını dişleye-
rek kendilerini dışarı zor atarlar. Furkan gü-
lerek der ki:

– Bak sen Allah’ın şu işinee! Kıl dönmesi… 
Heey gidi mübarek!

Halit ciddidir:

– Ama adamın hakkını yememek lazım 
Fufu! “Hayatımıza hiç kimse hükmedemez!” 
diyen bizzat kendisi değil miydi?

– Hele, bilmem neresindeki bir kıla bile söz 
geçiremeyenler başka şeylere hiiiç hükmede-
mez, di mi kardeş!

– He heee… Amanııın! Bak aklıma ne gel-
di? 

– Ne geldi? Söyle, Allah’ına kurban olayım 
söyle!

– Öyle açıktan diyemem, bir duyan olur!

Halit, Fufu’nun kulağına bir şeyler fısıldar.

– Abareeey! Bunu öğrenciler duymamalı 
şimdi, di mi?

İki kafadar şen şakrak, güle oynaya, 
Fufu’nun babasıyla okuldan çıktılar. Bir haf-
ta sonra iyileşen Mr. Bill, gene okulda rüzgâr 
gibi esip coşar. Cuma günü bizimkiler yine 
namaza kaçacakken kapıda Mr. Bill onları 
yakalayıverir.

– Bana bakın, bir kere kaçtınız, affettim! 
Ama ikincisini affetmem. Derhâl geri dönün! 

– Olmaz hocam. Siz ne derseniz deyin, bi-
zim şu anda olmamız gereken yer camidir!

– Dönün diyorum size!

– “Dönemeyiz hocam!” dedi Fufu. 

Söz sırası Halit’teydi:

– Biz “kıl” mıyız ki dönelim! “Kul”uz hocam 
biz! Gerçek “cool”lar dönmez.

O gün Fufu ve Halit, tasdiknamelerini al-
maya hak kazandılar. 

Ama arkalarında kızlar için unutulmaz bir 
isim bırakmışlardı: Kill Bill! 

THE END

İmam-ı Azam Ebu Hanife 
Hazretleri’nin sohbetine gelen cema-
atten biri sormuş:

– Üstadım, elbisemizdeki ufak bir 
çamur lekesi temizlik açısından nama-
zımıza engel midir?

Ebu Hanife Hazretleri,

– Hayır, böyle bir şey namaz kılma-
mıza engel teşkil etmez, fetvasını verir.

Aradan bir ay geçer ve adam, Ebu 
Hanife’nin Dicle Nehri’nin kenarında 
elbisesinin paçasını temizlemekte oldu-
ğunu görür. Merak ederek ne yaptığı-
nı sorar. İmam-ı Azam da paçasındaki 
küçük bir lekeyi temizlediğini söyler. Bu-
nun üzerine adam şöyle der:

– Üstad, bu ne biçim iştir? Bize söy-
lediğinle senin yaptığın farklı şeyler. 

Ebu Hanife Hazretleri, 

– “Sana söyledim fetvaydı. Bu yap-
tığım ise takvadır. (En iyisini yapmaya 
çalışıyorum.)” cevabını verir.
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Elif SOLMAZŞanlı

Tarihimizden

SARAYDAKİ
MUALLİME 

SARAYDAKİ MUALLİME 

 smanlı Devleti, o dönemlerde Batılı güçler 
tarafından  “hasta adam” ilan edilmişti. Dev-
letin idaresinde işler pek yolunda gitmiyordu. 
Fakat bu gidişat içerisinde bile Sultan Mehmet 
Reşad’ın ihmal etmediği bir konu vardı: Dinî 
eğitime ve ibadetlere karşı hassasiyet. Bu has-
sasiyetin önemli bir adımı da saraydaki ba-
yanların din eğitimi için Safiye Ünüvar isimli 
muallimenin görevlendirilmesiydi. Sarayda 
tam on yıl eğitim veren Safiye Hanım’ın “Saray 
Hatıralarım” isimli kitabında geçtiğine göre 
eğitime başladığının üçüncü günü kendisine 
padişah tarafından ciddi bir emir gelmişti: 
“Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara ye-
dirdiğim tuzu ve ekmeği haram ediyorum. Bu 
emrim, hoca hanım tarafından öğrencilerine 
söylensin!” Safiye Hanım, bu emri öğrencileri-
ne hemen söylediği takdirde gençlerin dersten 
uzaklaşacaklarını düşündü. Dolayısıyla padi-
şahın isteğini öğrencilerine peyderpey ak-
tarmaya başladı. Talebelerin kendisine olan 
muhabbetinden ve alakasından emin olunca 
da dershanenin kapısına şöyle bir levha astı: 
“Namaz kılmayan, oruç tutmayan dershane-
den içeri giremez!” Talebeler, bu kıymetli ho-
calarının ikazına riayet etmek mecburiyetiyle 
ibadetlerine itina göstermeye başlamışlardı. 
Bu vakıa sarayda anlatılır olmuş, padişah 
dahi durumdan haberdar olmuştu. Mehmet 
Reşad bu hâlden pek memnun olarak, “Ana-
lar ve babalar evlatlarının dinî terbiyelerinden 
nasıl mesul iseler ben de bunlardan mesulüm! 
Bunun hesabını Allah, benden sormasın!” di-
yerek hoca hanıma teşekkürlerini iletmişti. 

O
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ŞAHİTLİĞİ KABUL EDİLMEYEN PADİŞAH

Osmanlı Devleti’nin fetih aşkıyla yaşayan padişahlarından biri de Bayezid’dir. 
Kendisine savaşlardaki atikliği, sürati nedeniyle “Yıldırım” lakabı verilmiştir. Savaş-
ların dizginlenemeyen komutanının dizginlendiği bir yer vardı ki, padişah o yerde 
tereddütsüz boyun eğerdi. Elbette bu sınır, devrin muhterem âlimi Molla Fenari’nin 
emirleri ve fermanlarıydı. Öyle ki Molla Fenari, bir meselenin çözümünde Yıldırım 
Bayezid’in şahitliğini kabul etmemişti. Bunun sebebini hayretle soran padişaha ise 
şunları söylemişti: “Sultanım! Cemaate devam etmiyorsunuz. Hâlbuki milletin reisi 
olarak sizin ön safta yer almanız icap eder. Cemaate iştirak etmezseniz halka iyi 
örnek olamazsınız ve bundan dolayı şahitliğinizi kabul etmiyorum!” Bu ikaz üzerine 
Yıldırım Bayezid, beş vakit namazı cemaatle kılmaya özen gösterdi. 


