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“Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik  

ve insanların adâleti yerine getirmeleri için berâberlerinde kitabı  
ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar 

 için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri  
belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, dâima üstündür!..” 

Hadid Sûresi, âyet 25 
 

Tıpkı insanda olduğu gibi, gerçekte madde ve mâna bir bütündür. 
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 

 
 
Giriş® 
 
Çoğu insanımız için ‘Sadaka’ dendiğinde, bunun sâdece dilenciye verilen birkaç kuruş 

para olduğunu anlıyor. Hâlbuki Sadaka kelimesinin uygulama alanındaki anlamı 
açıklandığında onun son derece derinlikli olduğunu görüyoruz: 

 
Sadaka’yı dinî otoritelerin açıklamaları ışığında, ‘Sırf Allâhü Teâlâ’nın rızâsını 

(hoşnutluğunu) kazanmak için O’nun yaratıklarına karşı yapılan maddî ve mânevî 
iyiliklerdir.’ diye tanımlayabiliyoruz. 

 
‘Enes (RA)Ω Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu anlatıyor: 

                                                
 ‘Sadaka’ kelimesi Arapça bir kelime olması yanında ayrıca, hikmet gibi diğer dinî içerikli birçok 

kelimelerimizde olduğu gibi, yakın geçmişte sürdürülen din aleyhtarlığı sebebiyle, yıpratıldığı için yazının 
başlığında Türkçe açıklaması da kullanılmıştır. 

Bakınız: Temiz, M., BİLİM, BİLİM ADAMI VE TEKNOLOJİ ‘HİKMET’İN NERESİNDE? 
Şimdi de Nanoteknoloji Heyecânı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20‘Hikmet’in%20Nere
sinde.doc, En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 

Bakınız: Temiz, M., CUMHÛRİYET DÖNEMİNDE NERDEN NEREYE Bu Aziz Millet “Allah” 
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc, 
En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 

 PAÜ-Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
® Yazının içeriği hakkında bilgi almak isteyenler için BU YAZININ İÇİNDEKİ 

BAŞLIKLAR ŞUNLARDIR: 
Giriş, Sadaka Nedir?, Diğer Sadakalar, Sadaka’nın Önemi ya da Kuvveti, 

Hareketteki Bereket Tasarruf Erbabı’nın Sabah Evrâdı, İki Rekât Namaz ve Bir Hac, Bir 
Umre Sevâbı, Sonuç 

Ω RA kısaltması, “Radiyallâhü anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir. 
 SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir. 
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“Allâhü Teâlâ yeri yarattığı zaman, Yer (Dünyâ) hareket edip duruyordu. Bunun 

üzerine (Allah) dağları yarattı. Dağları yeryüzüne oturtunca, yer karar buldu. Melekler 
dağların şiddetine hayret ettiler ve: 
 

“Ey Rab’bimiz, yarattıklarının arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı?” diye 
sordular. Allâhü Teâlâ da: 
 

“Evet, demir” diye cevap verdi1. 

                                                
1 “Demir, Kur’an’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur’an’ın “Hadid”, yâni “Demir” adlı 

sûresinde şöyle buyrulur: 
... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik... (Hadid 

Sûresi, âyet: 25). 
Âyette, demir için kullanılan “enzelnâ” yâni “indirme” kelimesi, mecâzî olarak insanların hizmetine 

verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel 
olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, âyetin çok önemli bir bilimsel mûcize içerdiği 
görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyâ’daki demir mâdeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan 
geldiğini ortaya koymuştur. Sâdece Dünyâ’daki değil, tüm Güneş Sistemi’ndeki demir, dış uzaydan elde 
edilmiştir. Çünkü Güneş’in sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Güneş’in 60000 
C’lık bir yüzey ısısı ve 20 milyon C’lik bir çekirdek ısısı vardır. Demir ancak Güneş’ten çok daha büyük 
yıldızlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veyâ Süpernova olarak 
adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin 
uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bilimsel bir kaynakta bu konu ile ilgili olarak şu 
bilgiler yer almaktadır: 

“… demir mâdeni Dünyâ’da oluşmamış, Süpernova’lardan taşınarak, aynı âyette bildirildiği şekilde 
“indirilmiştir”. Bu bilginin Kur’an’ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise 
açıktır. Ancak bu gerçek, her şeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allah’ın sözü olan Kur’an’da yer almaktadır.” 

“Günümüz astronomi bilgileri bize diğer elementlerin de Dünyâ’nın dışında oluştuğunu göstermektedir. 
Âyetteki “demiri de indirdik” ifâdesinde geçen “de” vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. Ancak âyette, 
demire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüzyılın sonlarında elde edilen bilgiler dikkate alındığında son derece 
düşündürücüdür. Ünlü mikrobiyolog Micheal Denton, Nature’s Destiny (Doğa’nın Kaderi) adlı kitabında 
demirin önemini şu sözleriyle vurgulamıştır:” 

“Tüm metaller içinde demirden daha çok hayâtî önem taşıyanı yoktur. Bir yıldızın çekirdeğinde demirin 
birikmesi süpernova patlamasını tetikler ve böylece hayat için gerekli olan atomların tüm evrene yayılmasına 
imkân verir. Demir atomlarının Dünyâ’nın ilk aşamalarında çekirdekte oluşturduğu yerçekimiyle üretilen ısı, 
Dünyâ’nın başlangıçtaki kimyâsal farklılıklarına neden olmuş ve atmosferin oluşumu ile sonuçta hidrosferin 
meydana gelmesini sağlamıştır. Dünyâ’nın merkezinde bulunan erimiş demir, dev bir mıknatıs görevi yapar ve 
Dünyâ’nın manyetik alanını oluşturur. Bu alan sâyesinde Dünyâ’nın yüzeyini yüksek enerjili yıkıcı kozmik 
radyasyondan koruyan Van Allen radyasyon kuşakları oluşur ve hayâtî önem taşıyan ozon tabakasını kozmik ışın 
yıkımından korur...” 

“Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı; süpernovalar olmaz, 
Dünyâ’nın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan 
olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, (insan kanında) hemoglobini meydana 
getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir 
metabolizma meydana gelmezdi.” 

“Hayat ve demir ile kanın kırmızı rengiyle uzaktaki bir yıldızın ölümü arasındaki bu gizemli ve yakın 
ilişki sâdece metallerin biyoloji açısından önemli olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda evrenin biyolojik 
yönden önemini vurgular1. Demir atomunun önemi, bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kur’an’da 
özellikle demire dikkat çekilmesi de bu mâdenin önemini vurgulamaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kur’an’da 
demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. İçinde demirden bahsedilen Hadid Suresi’nin 25. âyeti oldukça 
ilginç iki matematiksel şifre içermektedir:” 

“El-Hadid”, Kur’an’ın 57. sûresidir. “El-hadid” kelimesinin Arapça’daki sayısal değeri, yâni ebcedi 
hesaplandığında karşımıza çıkan rakam da aynıdır: “57”. Sâdece “hadid” kelimesinin sayısal değeri 26’dır. 26 
sayısı ise demirin atom numarasıdır. Öte yandan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir kanser tedâvisinde demir 
oksit tânecikleri kullanıldı ve olumlu gelişmeler kaydedildi. Almanya’daki dünyâca ünlü Charite Hastânesi’nde 
doktor Andreas Jordan başkanlığındaki ekip, kanser hastalığının tedâvisi için geliştirdiği yeni bir yöntemle-
manyetik likid hipertermia (yüksek ısılı manyetik sıvı)-kanser hücrelerini yok etmeyi başardı. Hastânede ilk kez 
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Melekler bu sefer: 

 
“Ey Rab’bimiz, yarattıklarının içinde demirden daha kuvvetli olanı var mı?” dediler.  
 
Allâhü Teâlâ: 

 
“Evet, ateş” buyurdu. Bunun üzerine melekler: 

 
“Ey Rab’bimiz, yarattıklarının arasında ateşten daha kuvvetlisi var mı?” dediler.  
 
Allâhü Teâlâ: 

 
“Evet, rüzgâr var” buyurdu. Melekler bu sefer de: 

 
“Ey Rab’bimiz, yarattıklarının arasında rüzgârdan kuvvetli olanı var mı?” diye 

sordular. Allâhü Teâlâ da buna cevap olarak şöyle buyurdu: 
 

“Evet var… Sağ eli ile Sadaka verirken bunu sol elinden gizleyerek veren âdemoğlu 
daha kuvvetlidir2.” 

 
Bu hadisten anlaşılıyor ki Sadaka veren ya da Sadaka sayılan bir hayrı yapan bir 

Müslüman, (maddî) dağdan, demirden, ateşten ve rüzgârdan da daha etkili ve güçlüdür. 
Dikkat edilmelidir ki, burada Sadaka gücünün asıl kaynağı, onun Allah (CC) rızâsı için 
olmasıdır. 

 
Sadaka Nedir? 
 
Kültürümüzün Temel Esasları’nda (İslâm’da) sırf Allah’ın (CC) rızâsını 

(hoşnutluğunu) kazanmak için O’nun yaratıklarına karşı yapılan maddî ve mânevî her iyiliğe 
Sadaka deniyor. Sadaka’yı daha kısa olarak, şöyle bir sözle târif etmek de mümkündür: 

 
                                                                                                                                                   
26 yaşındaki Nikolaus H. adlı bir öğrenciye uygulanan bu yöntem sonucunda, bu kişide üç aydır yeni kanser 
hücrelerine rastlanılmadı. Kullanılan bu tedâvi şekli özetle şu şekildedir:” 

“1-İçinde demir oksit tânecikleri bulunan sıvı, özel bir şırıngayla tümörün içine gönderiliyor. Bu 
tânecikler, tümör hücrelerine dağılıyor. Bu sıvının 1cm3’ünde demir oksitten oluşan ve alyuvarlardan 1.000 kat 
daha küçük milyonlarca parçacık bulunmakta ve bunlar kolaylıkla kan damarlarında dolaşabilmektedir. 

2-Hasta, daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir âletin altına yatırılıyor. 
3-Dışarıdan uygulanan bu manyetik alan, tümörün içindeki demir tâneciklerini hareketlendirmeye 

başlıyor. Bu esnâda demir oksit tânecikleri içeren tümördeki ısı artı 450 C’ye kadar çıkıyor. 
4-Sıcağa karşı kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç dakika içinde zayıflatılıyor ya da yok 

ediliyor. Daha sonra yapılan kemoterapiyle tümör tamâmen kaybolabiliyor.” 
“Bu tedâvide sâdece kanserli hücreler, demir oksit parçacıkları içerdikleri için, sağlıklı hücreler 

manyetik akımdan olumsuz etkilenmemektedir. Bu yöntemin yaygınlaştırılması, ölümcül olabilen bu hastalığın 
tedâvisi açısından çok büyük bir gelişmedir. Kanser gibi yaygın bir hastalığın tedâvisinde, Kur’an’daki ifâdeyle 
“insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demir”in kullanılması son derece dikkat çekicidir. Nitekim Kur’an’da bu 
âyetle demirin insan sağlığı açısından bu yöndeki faydalarına da işâret ediliyor olabilir (En doğrusunu Allah 
bilir.” Pınarbaşı, G., Bir Kur’an Mûcizesi, Milli Gazete, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://www.milligazete.com.tr/makale/bir-kuran-mucizesi-85608.htm, En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 
Günümüzdeki dev gökdelenleri demir mâdenindeki özelliğe borçlu olduğumuzu da ayrıca belirtelim. 

 ‘Sağ eli ile Sadaka verirken bunu sol elinden gizleyerek’ sözünden, özellikle ‘gösterişten uzak sırf 
Allah (CC) rızâsı için’ anlamı anlaşılmalıdır. 

2 Tirmizî hadîsi. 
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Her bir ibâdet bir Sadaka sayılabilir. Bu târiften de İslâm’ın özünün Allah’ı (CC) 
tanımak, rızâsını kazanmak ve bunun yolunun da yaratıklarına şefkat olduğu anlaşılıyor ki bu, 
böyledir. 

 
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ile Eshâb-ı Kiram arasında şöyle karşılıklı bir 

konuşma geçer: 
 
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz: 
 
-Her Müslüman’ın Sadaka vermesi gerekir. 
-Yâ Resûlâllah, bulamayan kimse ne yapar? 
-Çalışır, kazanır ve o zaman Sadaka verir. 
-Çalışacak bir iş bulamazsa ne olur? 
-İhtiyâcı olan kimseye herhangi bir şekilde de yardım eder. 
-Yardım edilecek bir kimse de bulamazsa? 
-“Herhangi iyi bir iş yapması, meselâ malım olsaydı ben de verirdim demesi, birine 

yol göstermesi, yoldaki sıkıntı veren bir şeyi kaldırması, ölümü hatırlaması, başkalarına 
zararlı olmaktan sakınması, ilim öğrenmesi ve öğretmesi gibi hususlar da, onun için bir 
Sadakadır.” 

 
Görüyorsunuz ya, bir insan hiçbir şey yapmasa da, işin içinde sâdece iyi niyet olsa, iyi 

niyetler kursa bile, bunlar da boşa gitmiyor. Meselâ, parası olmadığından Hac’ca gidemeyen 
bir kimsenin, cânı gönülden yanıp tutuşarak, ‘Ah!.. Benim de gücüm olsa da ben de Hac’ca 
gitsem!..’ dese, belki, bu onun için katıksız bir Hac olabilir. 

 
Sadaka’nın faydaları çoktur: 
 
İlim yuvalarına, gerek zekât, fitre, kurban, gerekse Sadaka şeklinde yapılan yardımlar, 

yapanı kazâ ve belâlardan korur. Bunlar, yardım yapanın dünyâda, sıhhat ve âfiyet içinde bir 
yaşam sürmesine neden olur. Bu yardımlar ve Sadakalar sebebiyle Sadaka’yı yapan, ayrıca 
farz olan cihat ve ilim yayma sevâbına da kavuşur. Böylece yardım yapan kişi, hem dünyâda 
hem de Âhiret’te çok büyük nîmetlere kavuşur. 

 
İlim yaymanın sevâbını Peygamber (SAV Efendimiz şöyle ifâde etmiştir: 
 
“Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda yapılan cihada verilen sevâba göre, 

deniz yanında bir damla su gibidir. Cihat (Cihad Türkçe’de cihat yazılır) sevâbı da, ‘emr-i 
mâruf ve nehy-i anilmünker’ sevâbı [dinin emir ve yasaklarını öğretme] yanında, denize 
nispetle bir damla su gibidir.” 

 
Bu hadisten anlaşıldığı gibi, Sadaka sayılan® ‘emr-i mâruf ve nehy-i anilmünker- ilmin 

yayılması yâni dinin emir ve yasaklarının öğretilmesi’, bereket, fayda ve fazîlet açısından her 
hayrın üstüne çıkmış bulunuyor. 

 
                                                

 Buharî, Müslim, Nesaî. 
 ‘emr-i mâruf ve nehy-i anilmünker’,’iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak’ diye tanımlanıyor. 

Sadaka’nın içinde ilmin (ilmin içinde bilim de var) yayılması yâni dinin emir ve yasaklarını öğretilmesi de 
vardır. 

 Deylemî 
® Müslim 
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Diğer Sadaka’lar 
 
Yeri gelmişken diğer Sadakalardan da bahsetmekte fayda vardır: 
 
Allah’ın (CC) rızâsı düşünülerek yapılan her bir iyilik, bir Sadakadır. Meselâ, bir 

kimsenin kendisi ve çoluk çocuğu için harcadıkları Sadaka sayılır. Güler yüzle selâm vermek 
Sadaka olduğu¥ gibi, din kardeşine güler yüz göstermek ya da güler yüzle selâm vermek de 
Sadaka olur. O kardeşlik ki, bu feyzin önemli bir kaynağıdır. Şah-ı Nakşibend (RAh) 
Hazretleri, feyzin sohbetle geldiğini belirttikten sonra, “Sohbet dervişin kardeşinde fânî 
olmasıdır.” sözüyle, bu görüşe ayrı bir vurgu yapmaktadır. 

 
Bir ağaçtan yenilen ya da çalınan şeyler, o ağacı diken (yetiştiren) için Sadaka™ 

sayıldığı gibi, birine iyi şeyler öğretmek, birinin kötülük yapmasını önlemek, sorana yol 
göstermek, sokakları zararlı şeyleri temizlemek de birer Sadakadır. Hastanın nefes alıp 
vermesi Sadaka olduğu gibiµ, câmiye giderken atılan her bir adım da bir Sadakadır¥. Ölümü 
hatırlamak© da Sadakadır. Ödünç vermek bir Sadaka olduğu gibiµ, borçlu fakire, ödemesi için 
mühlet verenin, her günü, (alacaklı için) bir Sadaka olur. Hanımına hizmet (yardım etmek) 
Sadaka olduğu gibi, nikâhlısıyla berâber olmak da Sadakadır. Haramdan sakınanla, istişâre 
etmek Sadaka olduğu gibiΩ, kötülük yapmaktan sakınmak da bir Sadakadır. Son olarak (yeri 
geldiğinde insanlara) selâm vermek de Sadakadır®. 

 
Sadaka’nın Önemi ya da Kuvveti 
 
Burada ilk akla gelen Sadaka’nın önemi ya da kuvvetidir. Sadaka’nın önemi ya da 

kuvvetinden ne anlıyoruz? Sadaka, yapana neler kazandırıyor? Biz Müslümanlar için asıl 
önemli olan nokta burasıdır. Meselâ bir sâniye sonra başımıza neler gelecek, bilebiliyor 
muyuz? “‘Bir Sâniye Sonrası’, çoğu ‘tedbirsiz kimseler’ için ‘Oğlum tövbeyi yârına 
bırakma!.. Çünkü ölüm insanı ansızın gelip yakalar.’ nasîhatı ile ‘Allah zâlime muhakkak 

                                                
 Tirmizî 
 Beyheki 
¥ Ahmed 
 Tirmizi 
 Beyheki 
™ Müslim 
 Tirmizi 
µ Hatib 
¥ İ. Ahmed 
© Deylemi 
µ Taberani] 
 Taberani 
 Deylemi  
 Müslim 
Ω Deylemî 
 İbni Ebiddünya 
® Buhari 
 zâlim: Anonim, YÜCE ALLAH TEVBE ETMEYENLERİ ZÂLİM OLARAK NİTELENDİRİR: 

"Ey îman edenler!.. Bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar 
da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) 
yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakaplarla' çağırmayın. Îmandan sonra fâsıklık ne 
kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zâlim olanların ta kendileridir (Hucûrat Sûresi, âyet11). Alındığı 
İnternet Elektronik Adresi, http://din-iman.blogcu.com/tevbe-etmeyenlerin-durumlari-yuce-allah-tevbe-
etmeyenleri-zalim/7170554, En Son Erişim Târihi: 12.09.2012. 
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ki mühlet verir de onu yakalayacağı zaman göz açtırmaksızın ansızın yakalar.’ âyeti 
gereğince, bir baskın özelliği ile geliyor. Bunun sayısız örnekleri var. Bir insan ne kadar iyi 
ve günahsız olursa olsun, genel ahlâka ilişkin bâzı hallerde bir başka câhilin günâhı 
yüzünden gelen bir felâkette, kurunun yanında yaşın da yanması gibi, o günahsız insan da 
zarar görebiliyor. Kültürümüzün Esasları’nda (İslâm’da) bu baskından kurtulma yolları yok 
değildir3.” 

 
Ama birçok dinî cehâletimiz nedeniyle İslâm’ın bizlere sunduğu nîmetlerden yeteri 

kadar faydalanamadığımız da bir gerçektir. 
 
“Evet!.. Şu gerçeği görelim!... Allah (CC) rızâsı kastı ile Sadaka veren insan daha 

kuvvetlidir4.” 
 
Görülüyor ki Sadaka veren bir insan dağdan, demirden, ateşten ve rüzgâr gücünden 

daha etkili ve güçlüdür. Dikkat edilmelidir ki, Sadaka sâhibinin gücünün asıl kaynağı, onun 
Allah (CC) rızâsı için olmasıdır. 

 
Bu nedenle Sadaka, bir baskın özelliği ile gelen felâketler anında işe yarayabiliyor¥. 

Sadaka’nın kuvveti ya da önemi dendiğinde onun sağladığı bereket ve faydalar akla geliyor. 
 
Sadaka konusunu biraz daha açmak için onun kuvvetine ilişkin âyet ve hadisleri ele 

alarak bu bereket ve faydalara daha yakından değinmekte fayda vardır. 
 
Bir âyette şöyle deniyor: 
 
“Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, Sadaka 

verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nîmet vâdediyor. Allah'ın 
ihsânı geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.” Bu âyette belirtildiği gibi, insanı Sadaka’nın 
kuvvetinden meneden en önemli etkenlerden birisi şeytanın insanın içine verdiği olumsuz 
vesveselerdir. 

 
Sadaka’nın bereket ve faydaları hakkındaki hadisler şöyledir: 
 
“Sırf Allah rızâsı için Sadaka verene, Kıyâmet’te Allâhü Teâlâ, ‘Ey kulum, sen benim 

rızâmı gözettin, ben de seni hakîr etmem ve vücûdunu Cehennem’e haram kılarım. Haydi, 
Cennet’e istediğin kapıdan gir!..’ buyurur." 

 

                                                
3 Bakınız: Temiz, M., ALENEN YAPILAN GÜNAHLAR VE İNANANLARIN KAÇINILAMAZ 

KORKULARI, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ALENEN%20YAPILAN%20GÜNAHLAR%20VE%20İNANANLARIN
%20KAÇINILAMAZKORKULARI%20%20Bozulan%20Genel%20Ahlâk%20ve%20İlâhî%20Gazap%20Câhil
%20cüretli%20olurŞu%20Açıktan%20Açığa%20Öpüşmeler%20de%20Ayrı%20bir%20Dert%20Hayvanlardan
%20da%20mı%20Ders%20Almıyoruz.doc, En Son Erişim Târihi: 24.08.2012. 

 ‘Sağ eli ile Sadaka verirken bunu sol elinden gizleyerek’ sözünden, ‘gösterişten uzak sırf Allah (CC) 
rızâsı için’ anlamı anlaşılmalıdır. 

4 Tirmizî hadîsi. 
¥ Bizim inancımızda erkek çocuk doğduğunda 2 şükür kurbanı, kız çocuğu doğduğunda ise 1 şükür 

kurbanı kesiliyor. Birer Sadaka sayılan bu kurbanlardan maksat, Allah’ın (CC) çocukları çeşitli felâketlerden 
koruması niyetidir. Allah’ın (CC) iyi niyetleri (pozitif düşünceleri) kabul edeceğini biliyoruz. 

 Bekara Sûresi, âyet 268. 
 Deylemî 
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“Vallâhi, Sadaka vermekle mal eksilmez. O halde Sadaka verin!..” 
 
“Hastalarınızı Sadaka ile tedâvi ediniz. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.” 
 
“İyilik ömrü artırır, Sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur” 
 
“Sadaka kibri yok eder.” 
 
“Sadaka verenin rızkı artar ve duâsı kabul olur!..” 
 
“Sadaka vermeye engel olana, lânet olsun.” 
 
“Sadaka, kabir azâbından korur. Kıyâmet’te de himâye altına alır.” 
 
“Sıkıntılarınızı Sadakayla önleyiniz!..” 
 
“Suyun ateşi söndürdüğü gibi, Sadaka da günahları yok eder.” 
 
“Sadaka malı artırır. Öyleyse Sadaka verin!.. 
 
“Sadaka yetmiş türlü belâyı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır.” 
 
“Sadaka şeytanın belini kırar.” 
 
“Gizli verilen Sadaka, Allah'ın gazâbını söndürür.” 
 
“Az da olsa Sadaka veriniz. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsânını keser” 
 
“Rızkının bol olmasını isteyen Sadaka versin”. 
 
“Sadaka vererek rızkınızı bollaştırınız!..” 
 
“Sadaka malı çoğaltır.” 

                                                
 İ. Ahmed 
 Beyheki. 
 Taberâni. 
 Tirmizi 
 İbni Mâce 
 Isfâhani 
 Beyheki 
 Deylemî 
 Tirmizî 
 İbni Ebiddünyâ 
 Hatib 
 Hatib 
 Beyheki 
 Müslim 
 Deylemî 
 Beyheki 
 İbni Adiy 



 8 

 
“Sadaka vermede acele edin; çünkü belâ, Sadaka’yı geçemez.” 
 
“Sadaka veriniz. Çünkü Sadaka Cehennem’den kurtuluşunuza sebep olur.” 
 
“Bir hurma tânesi de olsa onu Sadaka olarak veriniz. Çünkü o, az da olsa açlığı 

dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.” 
 
“Güne başlarken Sadaka vermek, felâketleri önler.” 
 
“Sadaka, nâfile oruç tutmaktan daha fazîletlidir.” 
 
“Sevâbı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen Sadaka’nın sevâbı, onlara da 

gider, kendi sevâbından da bir şey eksilmez.” 
 
“Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür.” 
 
“İlmi olan ilminden, malı olan malından Sadaka versin!..” 

 
Hareketteki Bereket  
 
Peygamber (SAV) Efendimiz, her bir eklemimiz için bir şükrün gerektiğini bildiriyor. 

Sağlığımızı (eklemlerimizi) Allâhü Teâlâ’nın ve O’nun kullarının hizmetinde kullanmakla 
görevli olduğumuzu unutmayalım. Çünkü “Halka hizmet Hak’ka hizmettir.” demişler. 

 
Bir insanın, eklem nîmeti gibi, vücûdundaki diğer birçok nîmetler için şükür olarak 

Sadaka vermesi gerekiyor. Sadaka sayılan Sübhânallah, Elhamdülillah, Lâilaheillallah ya da 
Allâhüekber demek, iyiliği tavsiye etmek, kötülüğü önlemeye çalışmak ya da daha çok 
tasavvuf erbâbının çokça kıldıkları kuşluk namazı, vücûttaki birçok nîmetlere karşılık gelirΩ.  

 
Allâhü Teâlâ’nın yaratıklarına karşı yapılan her bir maddî ve mânevî iyilik (Sadaka), 

Allah’a (CC) şükretmenin en önemli bir yoludur. İnsanoğlunun kendisine verilen her nîmet 
için sayısız şükür borcu vardır. Allâhü Teâlâ insanı mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Elbette 
bunun da bir şükrü gerekiyor. Şükrün en makbulü, verilen nîmetin cinsiyle yapılanıdır. 
Meselâ, sağlığımızın mükemmelliği, vücûdumuzdaki 360 adet eklem (mafsal) yerimizin 
sağlığına da bağlıdır. Çünkü eklemlerimiz sâyesinde her türlü hareketi kolayca yapabiliyoruz. 
Yaşlılıkla birlikte hareketlerin azalması, eklem yerlerinde kireçlenmenin başlaması sonucunda 
insanların ne büyük sıkıntılar çektiği biliniyor. Atalarımız “Harekette bereket vardır.” 

                                                
 Taberani, Beyheki 
 Taberani 
 İbni Mübarek 
 Deylemî 
 Beyheki 
 Taberani 
 Taberani 
 İbni Süni. 
 Bakınız: Anonim, AYIPLARI ÖRTMEK MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK VE 

ZORUNLU OLMADIKÇA ORTAYA ÇIKARMAKTAN SAKINMAK, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=7365&BID=88, En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 

Ω Müslim 
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demişler... Bugün bilim, hareketin ömrü uzattığını göstermiştir5. Sağlığın %60’ı harekettir. İki 
rekât kuşluk namazının sağlığımız ile ilgili Sadaka’nın yerine geçtiğini söyleyenler vardır. 
Hareket eksikliğini gidermenin en güzel yollarından biri de hareketi içeren ibâdetlere devam 
etmektir. Hac ve umreye gitmek de böyle ibâdetlerdendir. 

 
Tasarruf Erbâbı’nın Sabah Evrâdı 
 
Yukarıda bahsedilen hadislerden “Güne başlarken Sadaka vermek, felâketleri 

önler.” idi. Peygamberimiz (SAV), bu konu ile ilgili olarak da bir uygulama göstermiştir: 
 

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ve Ashâbı’nın çektikleri her bir sıkıntı ve 
meşakkatte, rahmet intikali için her birimize birer örneklik hikmeti vardır. Bu yüzdendir ki, 
onların dereceleri çok büyük olmuştur. 

 
Peygamber (SAV) Efendimiz’in Ashâbı’ndan Üsâme (RA) arkadaşlarıyla birlikte, o 

zamanlar, Acemistan’ın İsfâhan şehrine gitmişler, orada o sırada Karâmıta denilen bir sapık 
mezhep taraflarınca hapsedilmişler ve çok da işkenceye uğramışlardı. 

 
Onların çektikleri sıkıntılar, meselâ, bir hikmet parıltısı olarak, bakınız günümüze 

nasıl yansımıştır: 
 
Üsâme (RA), bir Cumâ gecesi Peygamber (SAV) Efendimiz’i rüyâsında görmüşlerdir. 

 
Peygamberimiz ona rüyâda şöyle demiştir: 
 
“Yâ Muhammed bin Üsâme!.. Kalk ve Mushaf-ı Şerifi al ve ondan yedi günlük duâ 

çıkar!..” 
 

“.Haftanın her günü için husûsi bir duâ belirle ve her gün o duâyı oku!..” 
 

“Muhakkak sen hapisten çıkar ve bu hâlinden daha güzel bir hâle erişirsin!..6” 
 

Nitekim Üsâme (RA), her gün bir tânesi okunmak üzere, Kur’an’dan yedi günlük bir 
evrat hazırlamış ve bunu Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in târifine göre okumaya devam 
etmiş ve sonunda da hapisten kurtulmuştur. 

 
Son devrin çok saygın ve muhterem mutasavvufı Mehmet Zâhid Kotku (RhA) 

Hazretleri’nin her sabah okunan evrâdı, Üsâme (RA)’ın evrâdı esas alınarak hazırlanmış bir 
evrattır. 

 
Bu evratta Cumâ günü Kur’an’daki bütün hamt âyetleri, Cumârtesi günü bütün 

istiğfar âyetleri, Pazar günü bütün tesbih âyetleri, Pazartesi günü bütün tevekkül âyetleri, 

                                                
5 Bakınız: Temiz, M., Bilimsel ve Dinî Açıdan ZAMAN VE TAYYİMEKÂN, Alındığı İnternet 

Elektronik Adresi, http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Bilimsel%20ve%20Dinî%20Açıdan-
ZAMAN%20VE%20TAYYİMEKÂN.doc, En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 

 Deylemî 
6 M. Z. K., Duâlar ve Zikirler, Renk Ajans, İstanbul, 2003. 
 Evrat, ‘virdler’ demektir. Vird: 1. Sık sık ve devamlı okunan duâ. 2. Kur'ân-ı Kerim'den her gün 

okunması vazîfe bilinen kısım. 
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Salı günü bütün selâmet âyetleri, Çarşamba günü bütün tehlil âyetleri, Perşembe günü bütün 
duâ âyetleri bulunmaktadır. 

 
Bu evrâdı tâkip eden her bir insan, her hafta Allah’a (CC) Kur’an’daki bütün bu hamd, 

istiğfar, tesbih, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ âyetleri ile yalvarmakta ve kendilerinin esas 
yaratılış hikmetlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

 
Sabahları bu duâları yapan bir kimse, “Güne başlarken Sadaka vermek, felâketleri 

önler.” hadisine göre her türlü felâket, kazâ, belâ, sihir ve benzeri şeylerden korunduğu gibi, 
ayrıca daha birçok sevaplara da kavuşur. Bunlardan en belirgin olanı (okkalısı) Bir Hac ve 
Bir Umre sevâbıdır: 

 
İki Rekât Namaz ve Bir Hac, Bir Umre Sevâbı 
 
Eğer Allah’ın (CC) iyi bir kulu iseniz fakat kullukta gevşekliğiniz varsa, dünyâda 

huzûrunuzun olmayacağı, belâ ve sıkıntıların yakanızı bir türlü bırakmayacağı kuvvetle 
muhtemeldir. 

 
Siz dünyânızı, bu gaflet içinde, düzene sokmaya çalışırken iki yakanız bir araya 

gelmez. Çünkü Allah (CC) Cennet’ine koymak istediği bir kulunu, gafleti yüzünden kazandığı 
günahlarını daha dünyâda iken temizlemek ister ve bu yüzden de ona çeşitli belâ ve sıkıntılar 
ve ardından da sabır verir. Bu sabrı sâyesinde onu temizler. 

 
Bütün bunlardan uzak olmanın yollarından biri de evrata devam etmektir. 

 
Mehmet Zâhid Kotku (RhA) hazretleri, Bursa’da iken bir gün hastalanmış ve bu 

hastalığında öleceğini zannetmiş… Bu sırada cemaatine en önce, “Sabah evrâdını sakın 
bırakmayın!..” tavsiyesinde bulunmuştur. 

 
Güneş doğduktan sonra yarım saat ya da 45 dakika zikir ve evratla meşgul olursanız, 

dünyânız da mâmur olur, Âhiret için de çok şey kazanırsınız. 
 

Meselâ, işlerinizin plânlı bir el tarafından ardı ardına yoluna sokulduğunu; üzüntü, 
keder ve sıkıntılardan uzak olduğunuzu göreceksiniz. Bu da evrâdın, Cennet’e ilâveten, 
dünyâdaki faydası… 

 

                                                
 Yakın geçmişte, ilmi ile âmil olan ve bu nedenle çok takdir ettiğim, İlim ve Tasavvuf liderlerinden 

saygın ve muhterem Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit’in bir konuşmasını dinlemiştim. Konuşmasında “Çeşitli 
iptilâlalardan sabah duâ ve zikirleri sâyesinde korunuyorum.” diyordu. Yine bu yazının yazarı olarak Mehmed 
Zahid Kotku (RhA)’den bizzat iki kez dinlemiştim. Mehmed Zahid Kotku (RhA), duânın faydaları ve sabah 
yapılan duâlar söz konusu olduğunda, “Sâidi Nursî, iki kez bana misâfir oldu. Bana kendisini çok zehirlediklerini 
ve bu zehirler yüzünden vücûdunun büyük bir kısmının şiştiğini, bu zehirlerin daha fazla zarar vermesinden 
Gümüşâneli Ahmet Ziyaüddin Hazretleri’nin derlediği duâları okuyarak kurtulduğunu söylemişti.” demişti. 
Mehmed Zahid Kotku (RhA)’in, şu sıralarda piyasada bulunan Duâlar ve Zikirler adlı eseri de Gümüşâneli 
Ahmed Ziyaüddin Hazretleri [AHMED ZİYÂÜDDÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.), Alındığı İnternet Elektronik 
Adresi, http://www.enfal.de/ecdad120.htm, En Son Erişim Târihi: 16.09.2012.] tarafından derlenen 
Mecmuatü'l-Ahzab [Mecmuatü'l-Ahzab nedir? Ehl-i sünnetçe muteber midir?, Alındığı İnternet Elektronik 
Adresi, http://www.hakikatdamlalari.net/forum/showthread.php?p=30403, En Son Erişim Târihi: 
16.09.2012.] adlı kitaptaki duâlar baz alınarak hazırlanmıştır. 



 11 

Bir de sabahleyin evrâdın ardından iki rekât namaz kılarsanız, kıldığınız sabah başına, 
“bir hac, bir umre sevâbı” da ayrı olarak gelecektir. Bu müjde, hadisle sâbittir7. 

 
Bunun böyle olduğunu, bu yazının yazarı olarak, ayrıca birkaç kere Mehmed Zâhid 

Kotku (RhA) hazretlerinden bizzat dinlemişimdir. 
 

Bütün bunlar, “Güne başlarken Sadaka vermek, felâketleri önler.” hadîsinde bildirilen 
Sadaka’nın nîmetlerindendir. 
 

Sonuç 
 
Afyon’da meydana gelen ve 25 askerimizin şehit olmasına yol açan patlamada 

gözlerden kaçan bir nokta bence çok önemlidir. “Dervişin fikri ne ise zikri de odur.” diyorlar 
ya... Bunun gibi herkes olayı kendi bakış açısından değerlendiriyor. Bu da bir çeşitlilik ve 
zenginliktir, bir noktaya saplanıp kalmamaktır, güzel... Ama bu yeterli mi? Bence hayır!.. 

 
Madde ve mâna, tıpkı insanda olduğu gibi, gerçekte bir bütündür. Bir insan, madde ve 

mânasıyla Büyük Evren’dir. Bu insan evrenindeki madde-mâna dengesizliğinin, gerek kendisi 
için ve gerekse kendi dışındakiler için büyük sorunlara sebep olduğunu/olabileceğini idrak 
etme zamânı hâlâ gelmedi mi? 

 
Şu anda daha çok görüyor ve hissediyoruz ki, perdenin görünmeyen tarafına, mânevî 

değer yargılarına, maddî değerlendirmeler kadar, kimse önem vermiyor!.. Cehâletin kör 
karanlığı içinde bunları kimse gündeme getirmiyor/getirme ihtiyâcı duymuyor. Bu noktadaki 
şuursuzluklar artık son haddine gelmiştir. “İnsan bilmediğinin düşmanıdır.” kuralınca, ‘Gayb 
Alemi’ne ilişkin değer yargıları söz konusu olduğunda, “Câhil cüretli olur.” öz deyimince 
koparılan gürültü ve patırtıların içinde, günümüzde azınlık durumuna düşmüş gibi görünen 
şahsiyetli, ağırbaşlı bilgin ve bilenler için, kanları beyinlerine fırlayanların tâmir 
edilemeyecek aşırılıklar içindeki durumlarını, önlem alarak tedâvi etme fırsatları dahî artık 
zorluklarla elde edilebiliyor. Şuurlarını toparlayamayan fakat kendilerini her hususta birinci 
sınıf sanan çoğu kimselerin sırf maddî açıdan olan değerlendirmelerinin artışının yalnızca 
dengesizlikleri artırdığını, ancak çeşitli şamata ve gürültülerle azınlık durumundaymış gibi 
gösterilmeye çalışılan, modern donanımlı, hadlerini bilen, gerekli bilgi birikimine sâhip 
şahsiyetli insanlarımız biliyor. Bu insanlarımızın çeşitli çılgınlık ve vâsıtalarla biraz daha 
törpülenmeleri hâlinde bu câhil şamatacılar, Dünyâ’nın belki de geri dönülemeyecek derecede 
Cehennem’e dönüşünü o zaman daha gerçek olarak göreceklerdir. 

 
Gidiş budur. Neden? Çünkü geçmişteki tecrübeler, gören gözler, hissedenler kalpler 

için “Görünen köy kılavuz istemiyor.” 
 
Bu noktada insanın aklı sormadan edemiyor: 
 
Vüdûmuzun madde-mâna kaldıracındaki dengesizliğin nelere yol açtığını 

Kültürümüzü özümlemekle azaltabileceğimizin şuuruna ne zaman varacağız? İnsanoğluna 
ulaştırılması için Peygamber (SAV) Efendimiz’e hitâben, “Câhillerden yüz çevir!..” âyeti size 
hiç mi bir şey anlatmıyor? Bu algılama noksanlığından bakıldığında, şu yukarıda 

                                                
7 Koktu, M. Z., Âyet ve Hadislerden Duâlar ve Zikirler, Evrâd-ı Şerîf ve Meali, Sehâ Neşriyat, Alındığı 

elektronik posta adresi, 
http://www.alperen2000.net/evrad/evrad_tr.htm, En son erişim târihi: 06.06.2011. 
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anlatılanlardan ve şu son sözlerden de hâlâ bir şey anlaşılmıyorsa, bir ders çıkarılmıyorsa 
robotlaşmış maddî kafalara artık başka ne anlatılabilir? 

 
Patlamadan 5 dakika önce namaz kılmak için kalkan ve ölümden kurtulan bir erin 

kıldığı namazın bir Sadaka olduğu ve bu Sadaka’nın onun kurtuluşuna belki de “Belâ 
Sadaka’nın önüne geçemez” hadîsi gereğince, sebep olduğu düşüncesi hiç aklınızdan 
geçmiyor mu? 

 
Bu kadarını hatırlatmak yeter zannediyorum!.. Gerisini, akılları başlarında olan aklı 

selîm sâhibi olanlar ve/veyâ bu Dünyâ’nın kimseye kalmayacağı gerçek bilgisini 
özümleyenler düşünsünler!.. 

 
Ama bu günkü hayat, öyle bir dönüşüme uğramıştır ki Dünyâ’yı insana Cennet gibi 

sunuyor. İnsan, bu sarhoşluk ya da gaflet içinde bu hayâtın hiç bitmeyeceğini sandığından 
dolayı, ‘Allah zâlime (günahlarına tövbe etmeyenlere) muhakkak ki mühlet verir de onu 
yakalayacağı zaman, göz açtırmaksızın ansızın yakalar.’ âyeti gereğince, şaşkınlık içinde 
yakalanıyor. 

 
Hz. Ömer (RA) diyor ki, “Ölüm nasıl olsa gelecek… O halde onu nefsinize 

sevdiriniz!..” 
 
Heyhat!.. Ne sevdirmesi!.. Bugün Cennet’e dönüşmüş bu Dünyâ’da, birçok kişi için 

ölüm gırtlaklara dayandığı anda hatırlanabiliyor. Ama Kültürümüzün temel esasları gereğince, 
ölüm sarhoşluğu içinde yapılan tövbeler kabul olmadığı için, zâlimler için iş işten geçmiş 
oluyor. Bundan sonra artık büyük bir pişmanlık ve umutsuzluk… “Ben Müslümanım!..” 
deyip de bunları bilmeyen, bu nîmetlerden faydalanamayanlar için Ne kötü bir son!.. 

 
İslâm Dini ilim, amel ve ihlâstan ibârettir. İlim ve ihlâs, amelin kemâli ile ilgilidir. 

Demek oluyor ki İslâm’ın kendisi sırf sağlıklı bir işe (amele) indirgenmiş oluyor. İslâm 
Dini’ni fikir, zikir ve şükür olarak tanımlayanlar da vardır. Burada fikir ve zikir nîmetleri, 
sağlıklı iş (amel) demektir. Sağlıklı amelin genel adı ise Sadaka’dır. Şükür ise, bu sağlıklı 
amel nîmetlerine kavuşturmasından dolayı, Allah’a (CC) teşekkür etmektir [Teşekkürün daha 
geneline Hamt (etmek) deniyor]. 

 
Anlaşılıyor ki, İslâm’da Sadaka, sırf Allah’ın (CC) rızâsı için insanlara karşı yapılan 

maddî ve mânevî her bir iyiliğin genel adıdır. Demek ki, İslâm’ın öz tanımı ‘Halka hizmet 
Hak’ka hizmettir.’ Geriye bu hizmetleri veren Allah’a (CC) hamt etmek kalıyor. Sonuç olarak 
bir Müslüman’ın işi, insanlara hizmet etmek, faydalı olmak, yorulmak, sonra tekrar hizmet 
için kalkıp yine başka bir iş için yorulmakØ…, sık sık olarak da bu nîmtlerden dolayı 
“Elhamdülillâhi Rab’bilâlemiyn” diyerek iç huzûru ve mutluluğu yakalamaktır. 
                                                

 Bu noktada insanların, günahların neler olduğunu ve nasıl tövbe edileceğini öğrenmeleri gerek... 
Çünkü çok günah olan söz, davranış ve yaşayışlar var. Bu nedenle günahsız insan olmaz. Onun için Allah (CC) 
tövbelerle temizlenmemizi istiyor. Allah (CC), tövbe ile bu temizlenmeye önem vermeyip es geçenleri ‘zâlim’ 
olarak niteliyor. Tabiatıyla bunları “Ben Müslüman’ım” ya da ” Dinim İslâm” diyenler için söylüyorum. 
Başkaları için bunları söylemek haksızlık ve yersiz olur. 

 Bu cümle yanlış yorumlanabilir. Bundan sakınınız!.. ”Bu ‘kötü son’, sırf Müslüman olanlar içinse, en 
iyisi din değiştirmeli...” anlamını çıkarmamalıdır!.. Çünkü İslâm Dini’nin dışında olanlar, “kötü son”u peşin 
olarak zâten kabullenmişlerdir. 

Ø İnşirah Sûresi, âyet 7: Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri : “O halde boşaldın mı yine kalk yorul!..”, Ali 
Fikri Yavuz Tefsiri : “O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirip) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibâdet için) 
kalk yorul!..” 
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Bu mutluluğun devamlı olmasını kim istemez ki... O zaman “Şükrederseniz nîmetimi 

artırırım.” âyetince her bir nîmet için teşekkür etmeyi unutma!.. 
 
Anlıyoruz ve görüyoruz ki ‘Oku’ emriyle başlayan Dinimiz’in özünde, hizmet ve 

teşekkür (Hamt) yatıyor. 
 
Şimdi, hem de Müslüman’ım dediği halde, Peygamber (SAV) Efendimiz’in, uzak 

durmamızı öğütlediği şu câhil ya da İslâm karşıtlarının fikirlerine saplanıp akıllarını gem, 
saplantı ve şartlanma altında tutanlara, incik boncuk misâli, akıl dışı aldatmaca ve özentilere 
kapılanlara ya da nefislerinin esiri olanlara hayret ediyorum, doğrusu!.. Bunlara “Ey akıllarını 
yitirmiş kardeşlerim!.. Bu hâlinizle, bu dedikodularla, bu ihtiraslarla, bu gururlarla ne kadar 
devam edeceksiniz!.. Bir de bu hesâbı yapınız bakalım!.. Aklınız, sizi bir an olsun durdurarak 
‘Ne yapıyorsun? Bu gidişin sonu nereye varacak!..’” dedirtecek kadar da mı özgür 
kalamıyor? 

 
O halde ne yapmalı? 
 
Yeter ki inançlı ve şuurlu olalım. Ameller niyete göredir. İyi niyetli (pozitif düşünceli) 

olursak nefes alış verişimiz bile kendimizden başka, başkaları için de bir faydadır. “OKU” 
emriyle başlayan ne güzel bir Hayat Nizâmı, Dinimiz, var. Bütün sorunumuz cehâlet®… Bu 
da insanoğlunu tabiatıyla hep negatif dalgalar üretimine doğru sürüklüyor. 

 
Her şeyden önce şuna karar verelim: 
 
Sen, olumlu dalga (pozitif düşünce) kaynağı mı yoksa negatif dalga (negatif düşünce) 

kaynağı mı olacaksın? Çünkü gerisi bu azim ve niyetin cinsine göre tetikleniyor, geliyor, 
gelişiyor; sonuçta kişi yalnızca düşüncelerinin fonksiyonu oluyor…8 

 
Eğer sen bir pozitif dalga kaynağı olursan ya da olmaya azimliysen işlediğin 

sadakaların şiddetlerinin o nispette etkili olacağına inanıyorum. Şunu aklınızdan hiç 
çıkarmayınız: 

 
İnananlar için söylüyorum: 
 
“Sadaka vermede acele ediniz; çünkü belâ, Sadaka’yı geçemez.” 
 
Belâların önü açık olursa ne olur? Bir düşününüz!.. Allah (CC) topyekün belâlardan 

korusun!.. Amin!.. 
 
 

                                                
 İbrâhim Sûresi, âyet 7: “Hani Rab’biniz şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size 

nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.” 
® Allâhü Teâlâ Peygamber (SAV) Efendimiz’e “Câhillerden yüz çevir!...” diye emretmiştir (Âraf 

Sûresi, âyet 199). 
Bakınız: Temiz, M., BİLGİ NOKSANLIĞI Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?, Alındığı 

İnternet Elektronik Adresi, 
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son Erişim Târihi: 27.08.2012. 

8 Bakınız: Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son Erişim Târihi: 
27.08.2012. 
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