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ATALET ZİNDANINDAKİ İSLAM DÜNYASI
Prof. Dr. Abdullah YILMAZ
Yüzlerce yıldır üzerine ölü toprağı
serpilmişçesine
fakirlik,
cehalet
ve
bedeviyetin pençesinde inleyen İslam
dünyası, atalet ve betalet zindanında ömür
sürmektedir. Heyhat! Asırlar boyu insaniyet
âlemine yol ve yön gösteren, fen ve
medeniyetin güzelliklerini varlık âlemine
çıkaran, İ’la-yı Kelimetullah misyonu
uğruna kıtalar ve gönüller fetheden cevval
ruhların tembel ve mirasyedi torunları
olduk.
Batı dünyası terakkide istikbale
uçarken İslam toplumlarını maddî açıdan
orta çağda durduran türlü hastalıklar
bünyemizde yol bulup yerleşmiştir. (1) Bu
hastalıkların ilki ye’sin, ümitsizliğin
içimizde hayat bulup dirilmesidir. Her
kemalin önündeki en büyük engel, ferdi ve
toplumsal bünyenin motoru olan şevkin
katili ve atalet ile betaletin en mühim
müsebbibi olan ye’s, karabasan gibi İslam
coğrafyası üzerine çökmüş ve Batı
medeniyetinin hal-i hazırda ihraz ettiği
mevkie
yükselmesinin
ve
orada
sabitkadem olmasının en mühim amili
olmuştur/olmaktadır. “Bizden bir şey olmaz,
ihtişamlı günler mazide kaldı, köse torun
dedesinin sakalı ile övünür” gibi sosyal
hayatta çokça dillendirilen söylemlerin
arka planında bu ümitsizlik virüsü
yatmaktadır. Bu virüsten kurtulmanın
yegâne çaresi rahmet-i İlahiye’den umudu
kesmemek ve İslam’ın kutsi dairesine
sadakatle
girmektir.
Zira
İslam’ın
hakikatleri madden ve manen terakki
etmeye kabildir.(2)
Günümüz
İslam
coğrafyasında
doğruluk, ferdi, toplumsal ve siyasal
hayatta ölmüştür. Bizler İslamiyet’in
doğruluk dini, peygamberimizin doğruluk
peygamberi olduğunu unuttuk; yalana ve
yalancılığa
prim
verip,
doğruluğu
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safderunluk olarak algılamaya başladık.
İnsan ilişkilerinde riyakârlığa “imaj”,
siyasette yalancılığa “propaganda” adını
vererek yalanı meşrulaştırdık. Doğru
İslamiyet’i ve İslamiyet’e layık doğruluk ve
istikameti yaşayamadığımız için hakiki
medeniyetten ve insaniyet âlemine yol
göstericilik misyonumuzdan uzaklaştık.
Bütün kâinatın mayası muhabbet,
bütün varlıkların hareketi muhabbetle iken
ve muhabbet kâinatı ve küreleri birbirine
bağlayan manevi bir zincir iken, (3) İslam
toplumlarında muhabbet ve uhuvvet
duygularının yerini düşmanlık, kin ve
nefret duygularının alması, inananları
birbirine bağlayan nurani bağların(4)
unutulmuş olması feleğin çarkının ters
döndüğünü göstermektedir. Bir Müslüman
ancak İslamiyet sayesinde ve ibadetin
sevkiyle bütün inananlarla sabit bir
münasebet ve kuvvetli bir bağlılık elde
edebilir. Bu ise onlara karşı sarsılmaz bir
uhuvvet ve hakiki bir muhabbete yol açar.
Zaten, toplumsal hayatın kemal ve
terakkisinin ilk ve en birinci basamakları
uhuvvet ve muhabbettir. İslam dünyasının
hal-i hazırdaki ittihad ve uhuvvetten uzak
vaziyeti biz Müslümanların ibadetteki
lakaytlık
ve
tembelliğimizden
kaynaklanmaktadır. (5)
İslam toplumlarını içten içe kemiren
ve bulaşıcı bir hastalık gibi aileden başlayıp
bilim dünyasına ve siyaset âlemine kadar
toplumun
her
tabakasına
yayılmış
despotizm, fertlerin ve toplumların genetik
kodlarında yer alan dini, fikri, ilmi ve
vicdani hürriyetlerin inkişafının önündeki
en büyük engeldir. Çağımız despotizmini
geçmişteki örneklerinden ayıran en büyük
özelliği, şahısların istibdadının yerini
günümüzde artık komitelerin istibdadına
bırakmış olmasıdır. İnsaniyet âleminde
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medeniyet,
fazilet
ve
hürriyetin
hükümferma
olmaya
başlamasıyla
komitelerin istibdadı da parçalanmaya
başlamış, bu sayede düşünce özgürlüğünün
etrafındaki zincirler paralanmakta ve
toplumsal gelişme ve ilerlemenin önündeki
setler yıkılmaya başlamaktadır. (6)
Günümüz
Batı
toplumlarının
karakteristik bir özelliği olan “fertlerin şahsi
menfaatlerine himmetlerini hasretmeleri”
ya da başka bir ifadeyle “egosantrik” anlayış
İslam toplumlarına da sâri bir illet gibi
yayılmıştır. Oysa yaratılış itibariyle medeni
olan insan kendi haklarını takip ettiği
nispette diğer insanların hukukunu da
muhafazaya ve hakkını onlar içinde
aramaya mükelleftir.(7) Bediüzzaman,
insanın kıymet ve mahiyetinin himmetiyle,
himmetinin derecesinin ise, takip ettiği
maksat ve meşgul olduğu şeyle doğru
orantılı
olduğunu
belirtmektedir.(8)
Mazinin, himmeti İslamiyet milliyeti kadar
geniş ve yüksek, diğerkâm ve feragat ehli
fedakârları bugünün benmerkezci egoist
Müslümanlarını görseler, binler esefle
kınayacaklardı.
Son olarak, Bediüzzaman’ın ifadesiyle
(9); istibdadın yadigârı olan “Neme lâzım,
başkası düşünsün” yaklaşımı ile umum
meşakkatin anası, umum rezaletin yuvası
ve fertleri sefalet zindanına atan rahatlık
meyli İslam toplumlarını atalet bataklığına
sürüklemiştir. Oysa yaratılış itibariyle
heyecanlı bir tabiata sahip olan insanın
rahatı, yalnız çalışmada ve mücadele
etmededir (10). Zaten Kur’an; “İnsan için
ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayet-i
kerimesiyle(11)
bu
hususa
vurgu
yapmaktadır.

misyonu müdrik olarak dünyanın dört bir
yanında cehd ve gayret gösteren, güneşten
daha parlak, cennet gibi güzel ve saadet-i
ebediye gibi şirin bir ideale(13) adanmış
ruhlara selam olsun.
DİPNOTLAR
1. Hutbe-i
Neşriyat, s. 20.

Şamiye,

İstanbul:

Envar

2. Hutbe-i Şamiye, s. 21.
3. Sözler, İstanbul: Envar Neşriyat, s. 624;
Mektubat, İstanbul: Envar Neşriyat, s. 264.
4. Bu nurani bağlara Bediüzzaman; “…Her
ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mabudunuz
bir, Râzıkınız bir… bir bir, bine kadar bir bir. Hem
Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir… bir
bir, yüze kadar bir bir. […] Bu kadar bir birler
vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve
uhuvveti iktiza ettiği …” ifadeleri ile
değinmektedir.(Mektubat, s. 264).
5. İşarat-ül İ’caz, İstanbul: Envar Neşriyat,
s. 85.
6. Divan-ı Harb-i Örfi, İstanbul: Envar
Neşriyat, s. 75.
7. Münazarat, İstanbul: Envar Neşriyat, ss.
95-96.
8. Muhakemat, İstanbul: Envar Neşriyat, s.
127.
9. Hutbe-i Şamiye, s. 89; Münazarat, s. 97.
10. Münazarat, s. 97.

11. Necm Suresi, 39. ayet.
12. Münazarat, s. 49.
13. Şualar, İstanbul: Envar Neşriyat, s. 312.

Hâsıl-ı kelam, yukarıda sıralanan
hastalıkların
devalarını
Kur’an
eczanesinden çıkarıp bizlere sunan “dinin
yüksek hadimleri”nin reçetelerini sosyal
hayatımızda tatbik etmek ve hakikat-ı
İslamiyeyi
hakkıyla
kâinatta
dalgalandırmakla mükellefiz (12). Bu yüce
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Ey hocalar ve halifeler! "Bizim ilmimiz bize yeter" deyip, yıldız
boceği ğibi şavkınıza, ilminize aldanmayın. İnsanın kendi bildiği
kendine kafi ğelmez. Her insan, her meseleyi anlayamaz.
Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz miktar artık yeter; uyanmalı!
Mustafa Hulusi (r.h.)
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PANDEMİ SÜRECİ AİLELERİ NASIL ETKİLEDİ?
Dr. Nadir ÇOMAK
Giriş:

Araştırmanın

SARS-CoV-2 olarak adlandırılan

Türkiye genelindeki internete erişimi olan

covid-19 virüsü dünyada ilk olarak 1 Aralık
2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin
başkenti konumundaki Wuhan’da ortaya
çıktı.

10.01.2021

tarihi

itibariyle

dünya

genelinde vaka sayısı 89,6 milyon, ölüm

sayısı 1,93 milyona ulaştı. Türkiye’de ise
aynı tarih itibariyle vaka sayısı 2, 32 milyon,
ölüm sayısı 22.631’e ulaştı. Temel’e göre, çok
korkulan

HIV

enfeksiyonu

nedeniyle

ölümler 1981’en bugüne kadar 30 milyonu
bulurken, tek başına 1918 İspanyol gribi

aileler

evrenini

arasından

ve

örneklemi

rastlantısal

seçilmiştir.

Anket

documents”

üzerinden

olarak

formu

“Google

uygulanmıştır.

Ankete açık erişimin mümkün olması
nedeniyle katılımcılar rastlantısal olarak

belirlenmiştir.
tarihleri

20.12.2020 -06.01.2021

arasında

erişim

katılımcıların

doldurduğu

değerlendirilerek

analiz

katılımcının

%77,5’i

sağlayan
formlar

edilmiştir.

kadınlardan

140

%22,5’i

erkeklerden oluşmaktadır.

pandemisi bir yıldan kısa bir sürede 50

Katılımcıların meslek gruplarına

milyondan fazla insanın ölümüne neden

göre dağımı toplumun yapısını yansıtacak

olmuştur. Ülkemizde 11-12 Nisan 2020,

biçimde

tarihlerinde

göstermektedir.

2000

yılındaki

sayımındaki sokağa

ve

çeşitlilik

Ailelerin

ekonomik

yasağından

durumuna göre dağılımı incelendiğinde, %

sonra ilk defa uzun süreli bir sokağa çıkma

19,5’inin 2000-3000TL, %38,2’sinin 3000-

yasağı ilan edildi. Ülkemizde yaklaşık

5000TL,

olarak sekiz aylık dönemden beri aralıklarla

8,2’sinin 10000+TL ve üzeri bir gelire sahip

devam

yasakları

olduğu görülmektedir. Ailelerin %92’7’inde

nedeniyle insanlar sosyal hareketliliğini

anne ve baba birlikte yaşarken, %7,3’ünde

azaltarak çoğunlukla evde kalmaya başladı.

anne ve babanın ayrı olarak yaşadığı

Peki, pandemi sürecinde yaşanan sokağa

belirtilmiştir. Katılımcılar %90 oranında

çıkma yasakları acaba ailelerin tutum ve

çocuk

davranışlarını nasıl etkiledi? Bu araştırma

oluşmakta

yaşadığımız

üyelerinden

eden

üzerindeki

çıkma

nüfus

farklılık

sokağa

zorlu

çıkma

sürecin

etkisini

aileler

anlamak

ve

değerlendirmek için yapılmıştır.
Katılımcılar ve yöntem:
Bu
yöntemleri

araştırmada
kullanılmıştır.

nitel

analiz

Katılımcıların

düşüncelerini serbest bir şekilde ifade
edebilmeleri
sorularak

için
veri

açık
analizi

uçlu

sorular

yapılmıştır.

destek

%33,3’ünün

sahibi

olan

olup

alan

az

çocuk

5000-10000TL,

çekirdek

sayıda
bakımı

(%10

Katılımcı

çocuklarının

okul

%8’i

ailelerden

geniş

aile

konusunda

nispetinde)

bulunmaktadır.

%

öncesi,

aileler

ailelerin
%39,2’si

ilkokul, %27,2’si ortaokul, %12’lise, %14,6’sı
üniversite eğitimine devam etmektedir.
Çocukların bakımıyla %50 oranında anneler
ilgilenirken anne ve babanın birlikte çocuk

bakımını üstlendiği ailelerin oranı %20
civarındadır. Geriye kalan %30 oranını
4 SAYFA
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aileye sosyal destek veren akrabalardan

değerlendirmeler

oluştuğu görülmektedir.

bulunulması gerektiği düşünülebilir. Yüz

sonuçlarının

dağılımı

Tablo-1’de

verilerin

analiz

katılımcıların
üzerlerinde

frekans

görülmektedir.

edilmesi

%90’ı

Bu

sonucunda,

pandemi

bıraktığı

sürecinin

olumsuz

etkileri,

bıkkınlık duygusu ve stres ile maddi ve
psikososyal

zorluklar

olarak

tanımlamaktadır. Bu sürecinin anneleri mi
yoksa babaları mı daha fazla etkilediği
sorusuna cevap olarak, katılımcıların %35’i
babaları daha olumsuz etkiledi cevabını
verirken, katılımcıların %65’i annelerin bu
süreçten daha olumsuz etkilendiğini ve
daha çok yıprandığını belirtti. Evde kalma
sürecinin

çocukları

nasıl

etkilediği

sorusuna karşılık %60 oranında olumsuz
etkiledi,

cevabına

ulaşıldı.

Çocuklar

üzerindeki bu etkilerin, stres ve uyku
bozukluğu, agresif tutumlar ve bilgisayar
bağımlılığı olarak ifade edildiği görüldü.
Çocukların bu dönemde olumsuz duygu
değişimi

yaşadıklarının

ağırlıklı

olarak

belirtilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken
bir sonuçtur.

Uzaktan

eğitim

sürecinin

etkilerini değerlendirirken %45 oranında
olumsuz etkilere dikkat çekildi. Bu süreçte

ailelerin

iletişimlerinin

olumsuz

%80

etkilendiğinin

oranında

belirtilmesi

titizlikle incelenmesi gereken bir sonuçtur.
“Çocukların ders verimliliğinin artması için
neler yapılmalıdır” sorusuna %40 oranında
“yüz yüze eğitime geçilmelidir” cevabı
verilirken,

%30

oranında

“etkili

ders

anlatma teknikleri uygulanmalıdır” ve %30
oranında

“öğretmen

öğrencileri

motive

etmelidir” cevaplarının verilmesi üzerinde,
özellikle
5 SAYFA

çıkarımlarda

yüze eğitime geçilme talebi, hem olumsuz

Bulgular:
Anket

yapılarak

eğitimciler

tarafından

etkilerden

ötürü

çocukların

bakımıyla

uğraşmaktan doğan bıkkınlıktan hem de
çocukların

akademik

düşmesinden
üzerinde

ve

bu

bıraktığı

ps i kom ot o r

başarılarının

sürecin

çocuklar

psikolojik,

be c e ri l e r i n

sosyal,

ge l iş im i,

alışkanlıkların değişimi gibi göstergelerden
kaynaklanmış olabilir.
Ailelerin
sorulduğu

yaşadığı

güçlüklerin

verilen

cevaplarda

sorulara

geçim sıkıntısı ve maddi güçlüklerin akraba
desteği

ile

aşılmaya

çalışıldığı

belirtilmektedir. Bu sonuç sosyal ilişkilerin
ve

aile

bağlarının

çekmektedir.
ağırlıklı

önemine

Bununla

olarak

birlikte

yaşadıkları

dikkat
ailelerin

psikososyal

sorunlara vurgu yapmaları (%80) iyi analiz

edilmelidir. Çünkü bu sorunun çözümüne
yönelik

olarak

programları

psikososyal

destek

düzenlenmesine

ihtiyaç

olduğuna dair önemli bir bulgu olarak
değerlendirilebilir.

Ailelerin

yaşadığı

güçlükleri nasıl aştıkları sorulduğunda %5
oranında “aşamıyorum” cevabını vermiştir.
Bu sonuç, sosyal ve ekonomik politikalar
geliştiren
kurumları

uzmanlar
ve

ve

devletin

üniversiteler

ilgili

tarafından

çözüm aramaya yönelik olarak çalışılması
gerektiği

şeklinde

değerlendirilebilir.

Çünkü bu oran acil maddi ve psikososyal
desteğe ihtiyaç duyan insanların varlığına
işaret etmektedir. Bununla birlikte ailelerin
güçlükleri aşmak için %25 oranında aile ve
akraba desteği ile ayakta durduklarına
vurgu yapmış olmaları sosyolojik anlamda
toplumsal

bağların

ve

sosyalleşmenin

önemine işaret etmektedir. Fakat ailelerin

www.meyvedergisi.com

güçlükleri aşarken %75 oranında manevi ve

ihtiyaç net olarak kendini göstermektedir.

kişisel

Çocukların ders başarısının artması için

gelişimle

belirtmeleri

bunu

eğitimin

başardıklarını

önemine

vurgu

etkili ders çalışma teknikleri ve öğretmen

yapmaktadır. Pandemi sürecinde ailelerin

motivasyonuna ihtiyaç duydukların ifade

farkındalık

etmeleri eğitimcilere, okul yöneticilerine ve

seviyelerinin

arttığını

ve

hayatın anlamını ve önemini yeniden

eğitim

sorguladıklarını belirtmeleri anlamlı bir

akademisyenlere

çıktı olarak yorumlanabilir. Ailelerin %3’ü

konusu oluşturmaktadır. Bu konu üzerinde

çocuklarının başarısının önemli olduğunu

dikkatli çalışılıp çözümler üretilmelidir.

belirtirken

%7’si

olduğunu

fakat

her

ikisinin

önemli

katılımcıların

%90’ı

çocuklarının mutluluğunun daha önemli
olduğunu belirtmiştir.

aşarken

belirleyicilerine
önemli

bir

ve

çalışma

Aileler

yaşadıkların

güçlükleri

kişisel

ve

gelişimin

manevi

önemine vurgu yapmaktadır. Bu cevaplar
zor zamanlarda eğitimle birlikte milli ve

Sonuç ve değerlendirme:

manevi değerlerimizden destek almanın

Aileler pandemi sürecinde ciddi

önemli

zorluklar yaşamaktadır. Ailelerdeki yükün
önemli bir kısmı kadınların üzerindedir. Bu
yönüyle

politikası

kadınların

psikososyla

olarak

desteklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu noktada en büyük destek erkekler

bir

geçtiğine

psikososyal

destek

dair

delil

bir

yerine
olarak

değerlendirilebilir. Bu bakımdan ailelere
yönelik

olarak

programları

ve

psikososyal
eğitim

destek

içerikleri

geliştirilmelidir.

tarafından kendi eşlerine yapılmalı ve ev

Ailelerin çocuklarının mutluluğu

işlerinde kadınlara yardım ve destek olmak

vurgu yapmaları ise, pandemi sürecinin

ve iş yükü paylaşılmalıdır. Geçim sıkıntısı

hayatın anlamını fark etme olgusunun

erkekleri

olumsuz

yönde

daha

fazla

ebeveynler tarafından daha iyi kavrandığı

bakımdan

aile

gerçeğinden yansıyan bir farkındalık olarak

aile

yorumlanabilir. Bu süreçte sosyal politika

yararlı

yapıcı kurumlar ve uzmanlar, politika

yaşadığı

belirleyici ve karar verici devlet organları,

güçlükleri sosyalleşme ve sosyal bağlarının

üniversiteler, STK mensupları, eğitimciler

güçlü olması ile daha kolay aştıklarını

ve akademisyenler ailelere psikososyal

belirtmektedir.

destek sağlamak için özel bir gayret sarf

etkilemektedir.

Bu

dayanışmasının

sağlanması

bağlarının
olacağı

güçlendirilmesinin

görülmektedir.

Bu

Aileler

bakımdan

ve

sosyal

bağların güçlendirilmesi aileler üzerinde

etmelidir.

psikososyal bir destek etkisi yapmaktadır.
Ç o c uk l a r

üz e r i n de

Öğretmenler

ve

psikologlar

st re s

aileleri etkili bir şekilde dinlemeli, çocukları

bozukluğu, agresif tavır ve tutumlar, uyku

ve özellikle gençleri danışman titizliği ile

ve kaygı bozuklukları, bilgisayar bağımlılığı

anlamalıdır. Bu araştırmanın sonuçları bize

gibi yansımalar görülmektedir. Çocukların

gösteriyor ki zor zamanlardaki sıkıntıları

motor

aşmak

becerilerinin

gelişmesi

ve

için

aile

içi

iletişim

kalitesi

hareketliliklerinin artması için yüz yüze

artırılmalıdır. Aile bireylerinin kişisel ve

eğitimin bir an önce başlamasına olan

manevi

gelişimi

desteklenmelidir.

Aile
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bire yl e ri

bir biri ni

yargıl am ad a n,

=corona+istatistikleri, 01. 10. 2021

değiştirmeye çalışmadan kabul etmelidir.
Okul psikologları, rehberlik uzmanları ve
öğretmenler aileleri arayarak sabırla ve
sakin

bir

şekilde

dinlemeye,

dinlemeye

özen

göstermelidir.

psikolojik

olarak

kendisini

yargılamadan

yalnızca
Çünkü

rahatlamanın
dinleyen

yolu
bir

danışmana içini dökmekle mümkün olur.
Anneler, babalar ve eğitimciler
çocuklara

ve

gençlere

patron

gibi

hükmedici değil, şefkatli ve sabırlı bir
danışman gibi davranmalıdır.
Kaynaklar
1-https://www.google.com/

7 SAYFA

2- Temel, M. K. 2015, Gelmiş
Geçmiş En Büyük Katil; İspanyol Gribi.
Betim Yay. İst.
3Merkezi,

Öğrenen
“Pandemi

Aile

Danışmanlık

Sürecinde

Tutumları 2020” anket sonuçları.

Aile
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Anket Soruları
Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Pandemi Sürecinin Ailenize Etkisi
Pandem sürecinin Çocuklarınıza Etkisi

Pandemi süreci aile iletişiminizi nasıl etkiledi?
Çocuklarınız bu süreçte herhangi bir duygu değişimi yaşadı mı?

Bu süreçte nasıl bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu süreçte ne tür zorluklar yaşadınız?

Karşılaştığınız güçlükleri nasıl aşıyorsunuz?

Pandemi sürecinde çocuğunuzda ne tür davranış değişiklikleri oldu?

Çocuklarınızın bu dönemde dikkat ve konsantrasyonlarında herhangi bir
değişiklik oldu mu?

Çocuklarınızın fiziksel yakınmaları ve uyku saatlerinde değişiklik oldu mu?

Uzaktan eğitim süreci aile iletişiminizi nasıl etkiledi?

Cevaplar

(%)

Erkek

40

Kadın

60

Olumlu

10

Olumsuz

90

Olumlu

25

Olumsuz

75

Olumlu

20

Olumsuz

80

Evet: Olumlu

19

Evet: Olumsuz

81

Maddi

15

Psikososyal

85

Yaşamadım

10

Geçim Sıkıntısı

25

Psikososyal

65

Aile ve akraba desteği

25

Kişisel ve Manevi Gelişim

70

Aşamıyorum

5

Olmadı

20

Stres ve uyku bozukluğu

75

Bilgisayar Bağımlılığı

5

Bilmiyorum

10

Evet

40

Hayır

50

Evet

75

Hayır

25

Olumlu

20

Olumsuz

45

Etkilemedi

35

Yüz Yüze Eğitim

40

Çocuklarınızın ders verimliliğinin artması için neler yapılmasına ihtiyaç

Etkili Ders Anlatma Tek-

duyuyorsunuz?

nikleri

Sizce çocuklarınızın başarısı mı yoksa mutluluğu mu daha önemlidir?

30

Öğretmen Motivasyonu

30

Başarı

3

İkisi de

7

Mutluluk

90

Tablo-1: Pandemi Sürecinin Aileler Üzerinde Yaptığı Etki Anketi (2020).
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Asıl musibet dine,

KORONA DESTANİ

Geldi! ğelmesin yine!
Virus denmez; tesaduf,
Geldi kendi kendine!”
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Sanki bir Nuh (as)tufanı!

*

Sardı virus dumanı.

İnsanlık manen açtı!

Anlamaz hiç bir dilden!

Hidayete muhtaçtı.

Bilmez eyvah!amanı...

İkazı duyan insan,

*

Hemen Allah’a kaçtı.

Farketmez fakir zenğin!

*

Ne olsa olsun renğin!

Tum dunyaya ulaştı!

Guçlu,zenğin olsan da,

Bulaştıkça bulaştı.

En zayıf,fakir denğin!

Kur’an eczanesinde,

*

İman nafı ilaçtı!

Virus hizaya soktu,

*

Ciğerde,hançer,oktu!

Onu vazifeli bil!

Guçluyum diyenler de,

Bil ki tesaduf değil!

Butun insanlık korktu!

Ey beşer Hakk’ı tanı,

*

Rabb’in onunde eğil...

Dostun mostun aramaz,

*

Para işe yaramaz!

Hey korona,korona!

Aciz,zayıf,hastasın,

Katılma bu horona!

Diyemezsin yaram az!

Diyemezsin katılsa,

*

Oynayamaz zor ona!

Vazifeli memurdur!

*

Almadan ğirer destur!

Korona kurdu pusu!

Hani tankın, topun var,

Kimseden yok korkusu!

Guçluysen ğel de durdur

Karşısında acizdir,

*

Butun dunya ordusu!

Bak her yerde korona!

*

Vazifen ne?sor ona.

Nedir bu ğaflet isyan?

Dunya oldukça ğuçlu!

Kulluğu nedir nisyan?

Diyemezsin zor ona!

Lut kavmini de aştı!

*

Bu asırda en pis yan!

www.meyvedergisi.com

*

Kimisi de yazı bu!

Hasta;hemşire,doktor!

*

Hem de tedavisi zor!

Butun insanlık hasta.

Gorunmez virus değil,

Şifa yok hiç bir tasta.

Sanki o bir dinazor!

Sevdiğinden ayrıldı!

*

Kimi aylardır yasta!

Beşer azdıkça azdı!

*

Atomla kuyu kazdı!

İşte Mekke,Medine,

Benim bildiğim o ki,

Kabul ediyor yine!

Rabb’imizden ikazdı!

Kıyametin kopmadan,

*

Koş ğel İslam Hak Dine!

Geldi ta uzak Çin’den!

*

Belkide tuzak Çin’den!

Butun beşer muhtaçtı,

Butun dunya şaşırdı,

Peyğamber(asv)kucak açtı!

Çıkılamaz içinden!

Hidayet,ruhda Cennet,

*

İman en buyuk taçtı!

Tufan ğibi bir seldi!

*

Yukseldikçe yukseldi.

İşte Kur’an Nura ğel!

Yutulan Roma, Paris,

Kaleye ğel, sura ğel!

Londra ve Buruksel’di!

Firavun’dan kaçıpta,

*

Musa(as)ile Tur’a ğel!

Şifa sendendir Rabb’im!

*

Sen hakiki tabibim!

Sığın Allah’a sığın!

Affeyle ummetiyiz,

Faydasız solun,sağın!

Diyorsun ya,Habibim...

Seni saklayamaz ki,

*

Ne mağaran ne dağın!

Sağlık her işin başı!

*

Hem tedbir,hem de aşı.

Dunyanın en zenğini,

Sayılı insan omru,

Cumle Ağası,beyi,

Bellidir insan yaşı!

Ziyarete ğidemez,

*

O mubarek Kabe’yi!

Rabb’imin ikazı bu!

*

Belki daha azı bu!

Afatlar turlu, turlu,

Kimisi kader diyor,

Ya depremdi,ya seldi...
10 SAYFA

www.meyvedergisi.com

Bir de tusunami ki,
Deniz taştı, yukseldi!
*
Ey beşer Hakk’ı tanı!
Tanı ğerçek atanı!
Ben nefsime dedim ki ;
Yaz korona destanı.
*
Ne yapsın Pala yazdı!

Durmadı hala yazdı.
Kapandı da evine,
Gunlerce kalayazdı.

Nureddin PALA
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Uyku üç nevidir.
1. Gaylûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye
kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve
bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı sünnettir.
Çünkü rızık için sa'y etmenin mukaddemâtını ihzar etmenin
en münasip zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra
bir rehavet ârız olur. O günkü sa'ye ve dolayısıyla da rızka zarar
verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle
sabit olmuştur.

2. Feylûledir ki, ikindi namazından sonra, mağribe kadardır.
Bu uyku ömrün noksaniyetine, yani, uykudan gelen
sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevm-âlûd, yarı uyku kısacık bir
şekil aldığından, maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi,
mânevî cihetiyle de, o gün hayatının maddî ve mânevî
neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden, o vakti uykuyla
geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o günü
yaşamamış gibi oluyor.

3. Kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir.2 Duhâ vaktinden,
öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku,
gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla
beraber, Ceziretü'l-Arabda, vaktü'z-zuhr denilen şiddet-i
hararet zamanında bir tatil-i eşgal, âdet-i kavmiye ve

muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade
kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır.
Çünkü yarım saat kaylûle, iki saat gece uykusuna muadil gelir.
Demek, ömrüne hergün bir buçuk saat ilâve ediyor. Rızık için
çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, ölümün kardeşi
olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına
ilâve ediyor.
28. Lem'a
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UYKU VE RÜYALAR
Psikiyatrist Dr. Mehmet TÜZÜN
Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda

biliminin ilgisini çekmişlerdir.

geçer. Uykunun iki önemli fonksiyonu
vardır:

Fiziken

dinlenme

ve

zihnen

toparlanma.

Kur'an'da Yusuf Suresi'nin önemli bir
konusu rüyalar olduğu gibi, birçok ayette de
rüyalarda gizli hakikatler var olduğuna ima

Uykunun

non-REM

görülmeyen)

dönemi,

toparlaması

ve

adlı

vücudun

tamiri

için

(rüya
kendini

gereklidir.

Annelerimiz boşuna "uyusun da büyüsün"

edilmiştir. Bu işaretlerden ve hadislerden
faydalanan

zamanda rüyaların görüldüğü dönemdir ve
muhtemelen bu rüyaların da yardımıyla
zihin o gün alınan bilgileri sentez eder,
hatta

bazı

problemleri

çözer.

Nitekim

tarihte birçok keşif ve icat da rüyaların
yardımıyla gerçekleşmiştir. İşte uykunun

en çok ilgi çeken yönü, muhteşem bir gece
sineması

diye

tarif

edebileceğimiz

bu

rüyalardır.

alimleri

rüyaları

üçe

ayırmışlardır: Rabbani, şeytani ve nefsani

rüyalar.

demiyor yani. REM dönemi ise, zihinsel
toparlanmaya hizmet eder. Bu dönem aynı

din

Rabbani rüyalar, gaybdan haber veren,
sadık

(güvenilir)

rüyalardır.

İnsanın

ruhundaki bazı hisler, uykuya girildiği
zaman madde aleminden mana alemine
yönelir,

oraya

bir

pencere

açar.

0

pencereden, bazen yaklaşan olayları görür.
Bu

tip

rüyalar,

(olacak

hiss-i

şeyleri

özelliğinin)

kablel-vuku'nun

önceden

gelişmiş

hissetme

olmasındandır.

Gelecekten haber veren rüyalar, kaderin
varlığını ispat eden bir delildirler aynı

Rüya

alemi,

hayatın

zamanda. Bazı kişiler ertesi gün başlarına

tekdüzeliğinden sıkılan ruhlar için ilginç

gelecek en küçük bir olayı bile rüyada

bir gezinti yeridir. Bazen hapisteki adamı

görebilmektedir. Bu tip rüyalar kaderin

dağlarda,

varlığına bir işaret hükmündedir.

bağlarda

gündelik

gezdirir,

bazen

hiç

görmediğimiz harika yerleri dolaştırır, hiç
tatmadığımız duyguları yaşatır, bazen de
bilimsel keşiflere ilham kaynağı olur.
Aslında

rüyalar

uykunun

Şeytani

bazen saatlerce sürebilir ve bu yönü ile de
zamanın izafi (göreceli) olduğunu gösterir.

ise

genellikle

korkutucu, üzücü veya yanıltıcı rüyalardır

ki, pek tabir edilmezler.

sadece

birkaç dakikası içinde gerçekleşir ama,

rüyalar

Nefsani rüyalar denilen üçüncü kısım
ise,

kişinin

hayalinde
türemiş

gündelik
meşgul

olan

hayatında

olduğu

görüntülerdir.

veya

şeylerden
Bu

kısım,

Gecelerimize damgasını vuran, bazen

geleceğe dair işaretler taşımaz ama, şahsın

gündüz dahi etkisini sürdüren rüyalar,

ruh hali hakkında hayli bilgi verir, mizacına

öteden beri bir taraftan (gayba dair işaretler

dair

içermesi dolayısıyla) din alimlerinin, bir

psikologların,

yandan da (bilinç altını, kişiliğin gizli

ifadesi' olarak kabul edip yorumladıkları

kalmış yanlarını gösterdiği için) psikoloji

rüyalar da daha çok bu kısımdır. Bir hadiste
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işaretler

taşır.

Psikiyatristlerin,

'bilinçaltının

simgelerle
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geçen

"Rüyada

şeylerin

görürler. Bir işi yarım kalmış, bir yere

kinaye

gecikmiş vs. Tersine, gerçeklerle arası pek

manalarını dikkate alın." ifadesi de bu

hoş olmayan, hayal gücü kuvvetli ve

mantığı

Mesela

tekdüzelikten kaçmaya çalışan kişilerin

rüyalarında patlamalar, yangınlar, kavgalar,

rüyaları ise heyecanlı, coşkulu ama biraz

cinayetler gören ve bundan korku duyan

mantıksız olur.

isimlerini,

gördüğünüz

künyelerini

veya

desteklemektedir.

birisinin, temel güven duygusu eksik olan,
her an bir yerlerden tehdit, saldırı bekleyen,
tedirgin ve şüpheci bir insan olduğu
söyl e ne b il i r.

Bazı

ci dd i

r uh s al

rahatsızlıkların öncesinde bu tür dehşetli

rüyalar sık görülebilir. Hele hele rüyalarda
saldıran, öldüren, kişinin kendisi ise, nefret
ve

saldırganlık

dürtülerini

kontrol

güçlüğünden şüphe edilmelidir. Veya bir
insan,

aslında

için

için

kızdığı

ama

kızgınlığını ifade edemediği bir yakınının,
rüyada hastalandığını, öldüğünü görebilir.
Bu, onun aklına getirmeye bile çekindiği bir
bilinçaltı isteğinin, rüyada fırsat bulup
açığa çıkmasıdır çoğunlukla. İlginç olan,
böyle bir rüya görüp de uyandığında "Ben
nasıl rüyamda böyle şeyler görürüm?" diye
vicdan azabı çekenler çok olur. Bu bile,
kişinin

rüyasında,

kendisinin

zihnen

meşgul olduğu şeyleri gördüğünü, yani
rüyaların içeriğinde pay sahibi olduğunu,
için için hissettiğinin işaretidir. Yoksa
rüyada görülen bir şeyden niye vicdan
azabı duyulsun ki? Kendisini sevdiğim ve

sık

görüşmek

için

zorladığım

bir

arkadaşım, bu ilgimden sıkılmakla beraber
bunu ifade edemediğinden olsa gerek,
rüyasında "benim başka bir şehre tayin
edildiğimi" görmüştü. Ben de bu işareti alıp
onu fazla sıkboğaz etmemeye başladım.
Hayatı mantıklı yaşayan ama aşırı
sorumluluk hissi ile sıkıntı çeken kimseler,
genellikle rüyalarında normal gündelik

hayata dair, ama sıkıntı verici şeyler

En başta "uyku zihinsel toparlanmaya
yardım eder" demiş ve bunun en önemli bir
unsurunun

da

rüyalar

olduğunu

söylemiştik. Gün boyunca yaşadığı ve
etkilendiği sorunları çözemeyen bir insanın
zihni, gece rüyalarda o sorunları çözmeyle
uğraşır çoğunlukla. Bir çıkış yolu bulmaya
çalışır. Eğer bunu başarabilirse, rüyaları net
ve açık olur; sabah uyandığında da huzurla
uyanır. Ama rüyadaki gayretler çözüme
yetmemişse,

o

zaman

karışık

rüyalar

görmüş olarak ve sıkıntılı biçimde uyanır.
Bazı

kişiler

de

hiç

rüya

görmediklerinden bahsederler. Bu mümkün

değildir. İnsan mutlaka rüya görür. Ama
bazen

(veya

bazı

kişiler)

bunları

hatırlamazlar. Bu tip kişileri iki guruba
ayırabiliriz. Birinci gurup aktif, iyimser ve
sorunlarını kolayca çözen kişilerdir ki,
uyanma

anında

guruptakiler

huzurludurlar.

ise,

(güya)

hiç

İkinci
rüya

görmedikleri halde, sabahları gergin veya
moralsiz uyanırlar. Demektir ki, kişinin

bilinç

altına

attığı,

çözemediği,

hatta

yüzleşemediği hayli ciddi sorunları vardır.
Öylesine ki, onlarla ilgili rüyaları bile
hatırlanmayacak

şekilde

bilinç

altına

atmaktadır. Bu durumda olan kişilerin
psikolojik yardım almalarında fayda vardır.
Genel bir yorum yapmak gerekirse,
huzurlu olan güzel düşünür; güzel düşünen
güzel rüyalar görür. Gergin ve kötümser
olan ise kötü düşünür ve çirkin rüyalar
görür. Bir arkadaşım evdeki televizyonu
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kaldırdıktan

sonra

rüyalarının

neler

gördüklerine,

rüyalarının

hangi

güzelleştiğini söylemişti. Gayet normal.

konular etrafında döndüğüne dikkat edin.

Zira seyredilen dizi ve filmlerdeki öfke,

Bu yolla onların iç alemlerindeki gidişatı

şiddet, alay, hile gibi olumsuz hisler, bilinç

izleyebilirsiniz.

altına

yerleşir

ve

hayal

dünyamızı

kirletirler.
Aslında rüyaları aynı anda hem tabir
etmek

hem

de

görülen

simgelerden

faydalanarak psikolojik tahlil yapmak dahi
mümkündür.

Nitekim

uzmanlaşmış

bu

konuda

psikologlar,

kişinin

rüyalarını, (dini tabirle ister rahmani ister
şeytani

ister

nefsani

olsun)

analiz

edebilmekte ve hepsinden kişiliğe ilişkin
ipuçları çıkarabilmektedirler.
Belki diyeceksiniz ki: "Sadık rüyalar
geleceğe dair işaretler verir." denilmiştir.
Böyle

bir

rüya,

kişilik

analizi

olarak

yorumlanabilir mi?
Derim ki: Aynı gerçek, herkesin ruh
aynasında farklı şekilde yansır. Nitekim
bilirsiniz, tabiri aynı olan birçok rüya vardır
ama, herkes kendi kişiliğine uygun olan
şeklini görür. Hayatı çok zor gören ve "birisi
olsa da, bu ağır yüklerin kaldırılmasında
bana yardım etse" mantığında olan bir
hastam,

rüyasında

'vinç'

gördüğünü

söylemişti. Gerçi vinç görmek tabirlerde
"sağlığına kavuşmak" anlamına geliyordu

ve bu rüyadan kısa bir süre sonra hastam
da iyileşti ama, aynı anlama gelen birçok
obje arasında vinç'i görmüş olması, onun
anlattığım kişilik özelliklerine de işaret
ediyordu. Yani aynı rüya, hem sadık rüya
olarak kabul edilip tabir edilebilir, hem de
görülen

objelerin

kişilik

özelliklerine

işaretleri ile yorumlanabilir.
Size

tavsiyem,

yakınlarınızın

rüyalarını sık sık anlattırın. Ve rüyalarında
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َِل َي ْأ ُك ُلوا ِمنْ َث َمرهْ َو َمأ َعم َلت ُْه َايديهمْ َا َف َ ْل َيش ُك ُرو ْن
ِ
ِ
ِ

Onun ve elleriyle yaptıklarının
ürünlerini yesinler; şükretmezler mi?
Yâsîn Suresi 35. Ayet
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ŞÜKÜRSÜZ İNSAN OLUR MU?
Hüseyin KARA
Giriş

olduğunun

İnsan olarak bir taraftan son derece

varlığa önemli bir uyarıdır. O kadar ki

acizlik içinde olurken, diğer taraftan sayıya
gelmez maddî ve manevî nimetlerin tam
ortasındayız. İşin en tuhaf olanı, bizi saran
hiçbir

bollukta

insan

denen

şükürsüzlük, nimetleri tekzip ve inkârla
eşdeğer görülmektedir.(3)
Bu demektir ki insan, ancak şükürle

bizim

hiçbir

insanlık vasfını koruyabilir ve insan olarak

Bütün

bunlar

sorumluluğunu, kuşatıldığı bunca iyilik ve

güçlü bir el tarafından verildiğini ise yine

lütuflar karşısında yine ancak şükürle

insan

yerine getirebilir. Şükür olmadan insan,

dehaletimizin
olarak

yine

gösterilmesi,

olmaması.
çok

fazla

bir

araştırma

yapmadan sezip anlayabiliyoruz.

yaratılışının

Bu gerçek ortada dururken, bunca
iyilikler karşısında insanın birine teşekkür

amacına

ulaşamaz.

Gerek

Kur’an ve gerekse kâinatın bütünü şükrü
gerektiriyor.

etmesi ilk akla gelen şey olmaz mı? Bize

Şükür nedir?

ikramda bulunana teşekkür etmek yerinde

Şükür yalın bir ifadeyle teşekkür

ve erdemli bir davranıştır. Aksine sözlü de
olsa bir teşekkür ondan esirgense, kabalık

ve sorumsuzluk değil de nedir? Bunun
ötesinde iyilik yapanı hiçe saymak bir
nankörlüktür;

iyilik

yapanın

varlığını

inkârdır. Bu da kime karşı yapılırsa yapılsın
onunla bağları kesmek anlamına gelir.
Büyük bir uyumsuzluktur.
Kur’an’ın,
ifadelerle

çok

insanın

yerde

ve

şükretmesine

değişik
vurgu

şükretmezler mi? (Yasin:35)”, “Şükredenleri
mükâfatlandıracağız

(Al -i

İmran:145)” Şükrederseniz daha çok veririm
(İbrahim:7)” ve “Yalnız Allah’a kulluk et ve
şükredenlerden ol! (Zümer:66)” gibi ayetlerle
Allah’ın kullarından istediği en mühim
şeyin “şükür”(1) olduğunu belirtmesi ve aynı
surede

otuz

“Rabbinizin

bir

defa

nimetlerinden

tehdit
hangi

ederek,
birini

inkâr edersiniz? (Rahman:13-77)” ayetiyle
de “şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkâr”(2)
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nimeti,

iyilik

ve

güzelliği

unutmak,

görmezlikten gelmedir ve bir tür zulümdür.
Şükrün en anlamlı tezahürü ibadettir.
Namazın şükrün birçok türlerini içinde
toplayan bir ibadet (4) olması noktasında,
namaz kılmayanın şükür görevini tam
olarak

yapması elbette boşuna değildir. “Hala
elbette

etmek demektir. Şükrün zıddı küfürdür;

yerine

getirmiş

olmayacağını

rahatlıkla söyleyebiliriz.
Kur’an, şükrü “netice-i hilkat”(5) yani
yaratılışın bir sonucu olarak gösterince,

insanın

şükretmesi,

içinde

bulunduğu

bolluklara sırt çevirmemesi bir zorunluluk
hale gelir. Aksine irade, akıl ve vicdanla
donanmış şahsiyetine aykırı davranmış, bu
donanımın

gerektirdiği

sorumluluğunu

yerine getirmemiş olur. Bu donanımından
hareket etmeyen insan, elbette koyu bir
aymazlığın içindedir.
Şöyle bir çevremize baksak, sanki her

şey daire biçiminde etrafımızı sarmıştır.
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Hayat, onların tam ortasındadır; varlıklar
hayata

bakar

tarzda

Şükretmek gafletin olmadığı, varlık

hayatın

âleminin sahibine karşı takınılan bilinçli

hizmetindedirler. Ama bunun bir elle, yani

bir hal olduğu için, şükürde katkısız, saf bir

Allah’ın güç ve kuvvetiyle olduğu da açıktır.

iman da var. Elmayı yiyen, onu ikram eden

Biraz daha öteye gitsek, bütün canlıların

kendi cinsinden olandan çok, asıl sahibi

içinde insanın merkezde olduğunu görürüz.

olan

Bu kez canlılar insanın emrinde seferber

büyüklüğü karşısında hayran olması ve

olmaktadır.

ilgisinin

diğer bunca nimetleri de bir bir hayalinden

olmadığı bu oluşumda etkin rol sahibi yine

geçirerek derin bir minnet duyması elbette

güç ve kuvvet sahibi yaratıcıdır. Biraz daha

milim

ayrıntılı

düşündüğümüzde, insan başta

yaklaşmaktır. Buna göre, her şükür insanı

olmak üzere bütün canlılar bir hakikati ele

Allah’a yaklaştıran basamaktır. İnsan, ne

geçirmek

kadar şükrederse, şükrün türlerini ne kadar

Kendisinin

için

yarış

hiçbir

halindelerdir

ki,

Allah’ı

düşünmesi,

milim

büyük

yaparsa,

rızkın her çeşididir.

Şükrettikçe nimetlerin fakına daha çok

toplanmış. Ne insan ne hayvan ve hatta ne
de bitki rızık olmadan edebilir. Onların bu
karşı konulmaz iştahı olmamış olsaydı,
belki isteklisi olmayan bir malın ne önemi

var kabilinden, “rızık” denen o muhteşem
nimet olmayacaktı. Oysa her canlının rızka
iştihası “bir nevi şükr-ü fıtrîdir”.(7)
rızkı

istedikçe

hazinesinden

bol

Allah
bol

Onlar

da

sonsuz

veriyor.

Rızkın

lezzetini almak şuursuzca bir şükürdür ki
bütün hayvanlarda bu şükür vardır. İnsan,
aldığı haz ve lezzetlere rağmen bu şükrün
içinde bulunmuyorsa şayet, onun gaflet
içinde bulunmasından, yani donanımını
bilinçsizce başka emeller için, nefsin ve
şeytanın

yolunda

harcamasından

kaynaklanmaktadır. Bütün canlılarda bu
iştiha varsa rızık vardır, rızık gibi türlü iyilik
ve güzelliklerin ördüğü bolluk varsa, şükür
de

olmalıdır.

İnsan

ise,

sayısız

canlı

türlerinin içinde en çok rızka muhtaç
olduğuna göre, şükrün de en büyüğü
kendisine düşmektedir. (8)
Şükretmek bir ödüldür

varır.

kadar

Yaratıcıya

arkasından koşuşturulan şey de “rızık” (6),
Görülüyor ki her şey “rızık” etrafında

o

o

varlığının

Kendisine

Allah’a

iyilik

yaklaşır.

edene

zaten

meftundur insan. Edilen iyiliğe karşılık
vermek de insanın yetenekleri arasındadır.
İster ki küçük bir iyiliği karşılıksız bırakmış
olmasın.

Yeryüzünde

ve

gökyüzünde

insanın hizmetinde olan sayısız oluşumlar
var ve insan her an bunlarla iç içedir.
Hesaba gelmez yeteneklerinin gerektirdiği
ihtiyaçlar da bütün bu bollukların varlığını
gerektirir. Böyle olunca canlıların içinde en
çok rızkın çeşitlerine muhtaç olan insandır.
(9) Maddî ve manevî rızkın çok olması,
insan denen harika varlığın ihtiyacının
karşılanması

demektir.

Allah

bunca

nimetlerin karşılığı olarak yalnızca şükür,

yani nimetlerin kaynağının bilinmesi, onlar
üzerinde

düşünülmesi

hatırlanmasını
değildir.

ister.

Üstelik

rahatlamadır.

Bu

ve

kendisinin

o

kadar

zor

şükretmek

büyük

bir

Sorumluluğun

atılmasıdır.

Şükür yoksa, mükemmel yaratılıp donatılan
insan varlığının hiçbir önemi kalmaz ve bir
de nankörlük damgası ile damgalanmış
olur. Bu, haliyle yaşadığı sürece uyumsuz

olacağı gibi, karamsarlığın en koyusunu da
yaşar.
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Nankörlük, hem dünyada hem de

teşekkürden fazlası olan mukabil bir hediye

ahrette bir cezayı gerektirir. Yaratıcı’nın

ile muhatabı memnun etmek elbette etik ve

merhametini yalnız ve yalnız şükretmek

gerekli bir davranıştır. Hediyeyi veren

çekebilir. Ayette “Eğer şükreder ve iman

Yaratıcı olursa, sözle edilen teşekkürün

ederseniz, Allah size azap edip de ne

yanında bir de davranışla karşılık verilir. Bu

yapsın? Allah şükrün karşılığını bol veren

hiç şüphesiz, yaratılış amaçlarından biri

Şakir’dir ve Âlim’dir (Nisa 4: 147)” diye

olan ibadetle ve Allah’ın emrettiği şekilde

anlamlı

bir

şekilde

belirtmektedir.

Burada

bu

şefkati

bir yol tutmakla olur. İbadetlerin içinde

dikkat

edilecek

“bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i

nokta, şükretmenin imanın mukaddemesi

nuraniye”

olmasıdır.

olmasından ötürü namazın önemli bir

Bu

ayet,

şükrün

bir

takım

belirtilerle yapılmasını da öngörmektedir.

verenin lütfunu iyice değerlendirip şükürde
Allah’a

ortak

kendisine

kabul

nimet

etmemeli,

veren

varlığa

diğeri
sevgi

besleyip bağlanmalı ve bu tür duyguları
başkalarına karşı duymamalı ve bir diğeri
de nimeti verene teslim olup itaat etmelidir.
(10)

Şükretmekle

imana

kavuşan,

şükürsüzlük sorumsuzluğunun cezasından
da kurtulur.

olarak

en

kapsamlısı

şükür yolu ve yöntemi olduğu aşikârdır.

Aksine iman denen olgu meydana gelmez.
Şükrün üç özelliği var: Biri kendisine nimet

(12)

İbadet ve özellikle namaz, şükrün en
belirgin

tezahürüdür.

Peygamberimizin

ibadetle kendini Allah’a adamasının anlamı
budur. Nitekim Hz. Aişe’den gelen rivayete
göre, Peygamberimiz bazı geceler mübarek
ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Eşi
Hz. Aişe “Ey Allah’ın Resulü! Geçmiş ve
gelecek günahların bağışlandığı halde niçin

kendine eziyet ediyorsun?” diye sorunca,
“Ey Aişe! Çok şükreden bir kul olmayayım
mı?” diye verdiği cevap, şükür açısından

Nasıl bir şükür?

ibadetin

ne

denli

Güzel de şükretmenin ölçüsü nedir?

olduğunu gösterir.

önemli

ve

anlamlı

Nasıl bir tutum içinde olmalıyız ki içinde

Şükür nimeti artırır

bulunduğumuz

Şükretmek, nimetin devamının ya da

nimet

bolluğunun

teşekkürünü edebilelim? Yararlanılacak o
denli nimetler var ki! Ama olsun olmasın

şükrün ölçüsü olanla yetinmektir, yani
kanaattir, olana rızadır ve en önemlisi de
ne olursa olsun rızıklandığımızdan son
derece memnun kalmaktır. Şükür hep
bollukta olmaz. Bazen kuru ekmeğin bile
şükrünü eda etmekten acizlik duyulur.
Şükretmemenin ölçüsü ise olanla, yani azla
yetinmemek

olan

davranmakla

hırstır;

nimete

savurgan

saygısızlıkta

bulunmaktır. (11)
Verilen bir hediyeye karşı, sözle edilen
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daha çok verilmesinin teminatıdır sanki
Kur’an’a göre. Rızık ya da her tür ihsanlar,

şükür istediklerine göre, şükreden bir kul
için böyle olması da gereklidir. Çünkü bu
teminatı, Kur’an’da, yüce şefkatinin bir eseri
olarak bizzat Allah vermektedir. Net olan şu
ayet, “Hani Rabbiniz size şunu duyurmuştu:
‘Eğer şükrederseniz size olan (nimetimi)
artırırım, yok eğer nankörlük ederseniz, iyi
bilin ki mahrumiyetim (cezam) çok şiddetli
olacaktır’(İbrahim:7).” diye şükrün artırıcı
bir

nitelik

taşıdığına

değinmektedir.

Artırılan şey mutlak bırakılmış. Ayet, insan
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neyi severse, neye önem verirse ve onlar

sağlığına kavuşmuştur. Sağlık olmasa da

için Allah’ın emrettiği şekilde hareket

başka şekilde öngörülecek ödül, şükrün bir

ederse,

sonucudur. Her hal ve şartlarda şükürde

onun

artırılacağını

ön

görür.

Nankörlük ise nimetten mahrumiyettir.
Ayrıca ayette nankörlüğün şiddetli azapla
cezalandırılacağı da belirtilmektedir.

“nimeti ziyadeleştirici” (14) bir özellik var.
Her

nimetin

şükrü

de

kendi

cinsindendir. Şekûr isminin de bu şükre

İnsan, hangi durumda olursa olsun,

mukabelesi

böyledir.

neye

ihtiyaç

belalar ve hastalıklar da girmektedir. Çünkü

istenmektedir. Malının artmasını isteyenin

bela

zekâtı

hastalıkların

getireceğini

Allah’tan

sonuçta
başkası

neler

vermesi,

onun

çok

aslında nimet bolluğu içindedir. Bunlara
ve

duyuluyorsa

Çünkü

bilgisinin

artması
artmasını

kimse

isteyenin ise çok çalışması gerektiği açıktır.

bilemez. Kötü bildiklerimiz iyi ve iyi

Malın zekâtı ve bilgi için çok çalışmak

bildiklerimiz de kötü sonuçlar verebiliyor.

şükürden başka bir şey değildir.

İnsan olarak sonuçlar hakkında hiçbir
bilgimiz yok. İnsana gereken bütün bunlara
sabrederek ve olana şükrederek büyük bir
teslimiyet içinde beklemektir.
Olana şükür kolaydır, ama olmayana
ya da bir sıkıntıya şükretmek zordur.
Bundan ötürü zorluklara şükür, onlara sabır

ve tahammül olarak kendini gösterir. Biri
müspet ve biri menfi iki ibadet türü var.
Müspeti namaz gibi ibadetlerdir. İbadetin
menfi türü ise hastalıklar ve belalardır. İşte
bu

menfi

olanlara

karşı

Müslüman,

Bediüzzaman’ın dediği gibi “Musibetzede
zaafını ve aczini hissedip, Rabb-i Rahimine
ilticakârâne teveccüh edip, O’nu düşünüp,
O’na yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu

ubudiyette

riya

girmez,

halistir.

Eğer

sabrederse, musibetin mükâfatını düşünse,
şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet
hükmüne geçer.” (13) anlamında bir duruş
sergilerse, sabredip şükrettiği doğrultuda
bir gelişme olacağı açıktır. Hastalığa karşı
şükür,

sabırdır,

şikâyet

etmemektir;

Kur’an’ın örnek olarak verdiği Hz. Eyyup
gibi tahammül etmektir. Bu anlamdaki
şükrün sonu mutlaka hastanın lehindedir.
Hz. Eyyup, uzun yıllar sonra yaralarından

Sonuç: İnsanlık değeri şükürle korunur
Etrafta
kapasitesini

görülen
kullanan

her

şey

insanı

düşünce
teşekküre

davet eder. Bir gül “beni kokla!”, bir kiraz
tanesi “beni ye!”, görkemli bir manzara “beni
seyreyle!”, bir ufuk “bende sonsuzluğun
tadını çıkar” ve bir yakamoz “sessizliğimin
sırlarına er!” der. Daha fazlasıyla kâinatın
her güzelliği ona işmar eder. Derler ve
işmar ederler ki, biz ve bizim gibiler senin
asla bir zırnık kadar bile sebep olmadığın
sonsuz hazine sahibi Allah’ın ihsanlarıyız,
bize değil o iyilik ve güzellikler sahibine
teşekkür et! Akıl varsa, başta rızık olmak
üzere bütün iyiliklere hiç olmazsa tefekkür
bazında

teşekkür

edilirse

bütün

edilmelidir;

bu

ihsanların

teşekkür

sahibi

yaratıcının varlığı daha bir net ortaya çıkar.
Demek düşünmek, bizi şükretmeye ve
şükretmek de imana götürür.
Şükreden her zaman bolluktadır. Onun
için yok yoktur. Son derece kolay olan
şükrünü yerine getirir. Sürekli şükrün
verdiği kanaatkâr tutum içinde olduğu için,
kuru ekmekten bile azami lezzet alır. Ve

gerisinin gelmeyeceği konusunda asla bir
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ümitsizliği yoktur. O şükür duygusuyla
nimetin

içinde

hazinesinden
Rahatlıkla

her

zaman

nimeti

vereni

söyleyebiliriz

ki

sonsuz
görür.
insanın

zenginliği, rahatlığı ve insanlık değerlerini
koruması ancak şükretmekle mümkündür.
Kaynakça:
(1) Nursî, Bediüzzaman Said, Mektubat,
28. mektup, 5.Risale.
(2) Nursî, Bediüzzaman Said, Mektubat,

28. mektup, 5.Risale.
(3) Nursî, Bediüzzaman Said, Mektubat,
28. mektup, 5.Risale.
(4) Nursî, Bediüzzaman Said, Mektubat,
28. mektup, 5.Risale.
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