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Onsoz 

Allah’a hamd, Resultine ve onun aline, ashabina, onun 

gosterdigi yolu takip ederek hidayete erenlere salat ve selam 

olsun! 

Allah’a hamd eder ve sadece O’ndan yardim dileriz! 

Gunahlarimizin affi i9in sadece O’na yalvarir, sadece O’na 

tevbe ederiz! Neflslerimizin §errinden, amellerimizin 

kotiiliigunden Allah’a siginiriz! Allah kime hidayet verirse, 

onu bir daha saptiracak yoktur ve O, kimi saptirirsa artik ona 

bir hidayet verici de yoktur.1 Allah'tan ba§ka hi^ bir ilah 

olmadigina, O’nun hi9bir ortagi olmadigina §ahadet ederim ve 

yine §ahadet ederim ki, Hz. Muhammed onun kulu ve 
resuludiir. 

Mutluluk -dinleri, irklari, meslekleri, makamlari v.s. 

halleri ne olursa olsun- biittin be§eriyetin ula$maya 9ali§tigi 

buyuk bir gayedir. Allah’in izniyle, biz bu kitap9ikta 

mutlulugun tarifmi, 9e§itlerini ve ona goturen yollari konu 
alacagiz. Hedefimiz ula§abildigimiz insanlara, mutluluk 

yolunda bir umut i§igi yakmak ve onlarin da diinya ve ahirette 

mutlu olan insanlann kervamna katilmalarim saglayabilme 

yolunda onlara faydali tavsiyelerde bulunmaktir. 

Ytice Allah’tan beni sizleri her turlti hayirli i^imizde 

ba§arili kilmasini ve bizleri her turlu hataya ve glinaha 

dti$mekten korumasim niyaz ederim! 

Yani bir insan hidayete ermeyi samimiyetle isterse Allah 

onu bu isteginde muvaffak kilar. Yine bir insan sapikliga 

dii§meyi samimiyetle isteyip bu konuda her turlti kotii ameli 

yapmaya gayret ederse, imtihan geregi Allah onu da bu 

isteginde (du$tugu kotii duruma razi olmaksizin) muvaffak 

kilar. (Mut.) 
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MUTLULUGUN TARIFI 

Mutluluk kelimesi sozlukte, uzuntiilu ve kederli 
ya$amin tersi olarak tarif edilir. 

Egitimciler ve psikologlar ise mutlulugu §oyle 
tarif ediyorlar: Mutluluk bir insanin kendisini devamli 
huzurlu, rahat ve sevir^li hissetmesidir. Bu glizel duygu 
ki^inin bedeninin saglikli, hayatinin rahat ve huzurlu 

oldugunu hissetmesi ile ortaya fikar. 

Ger^ek mutlulugun ana $artlan §unlardir: 
1- Ki§inin sagligmin iyi olmasi. 
2- Ki§inin mutluluk i9in dogru yol iizerinde olmasi. 

3- Ki$inin hayatindan memnun olmasi. 

Muhterem karde§im, mutluluk; dirhem veya dinarla 
satin ahnacak bir nesne, kitap satirlarinda aranan bir 

bilgi, ^antada ta^inabilen bir e§ya elde edilebilen madde, 
ol9illen, fiyat bi9ilen bir meta, koklanan bir giil, hasadi 
olan bir ziraat da degildir. Mutluluk; ki$inin kalbinde 
hissettigi bir sevin9 ve huzur, gogsunde hissettigi bir 

rahatlik ve ferahliktir. Mutluluk; akhn ve bedenin huzur 
ve siikunet i9inde severek razi oldugu bir ya§anti i9inde 
olmasidir. 

Bu huzur ve mutluluk, sadece ki$inin AllalVa iman 

etmesi, O’na siginmasi, gilzel amel i^Iemesi ile 

ger9ekle§ir. Bir miisluman hayatta cereyan eden her 
$eyin Allah'in hukmii ve takdiri dahilinde oldugunu 

bilirse, olup bitmi§ olaylara kendini helak edercesine 
uziilmez, bunalim ve strese dii^erek kederli olmaz. 
Bilakis kendisi i9in takdir edilen bu musibetleri ve 

sikintilari sabir, sukunet ve goniil rizaligi ile kar$ilayarak 
sabrimn kar^iligim Allah’tan bekler. Yine kendisi i9in 
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Allah tarafindan takdir edilen her turlii hayir i9in de 
sevinerek Allah'a §ukur eder. Zira o bilir ki, kendisine 

gelen hu musibet Yaratan'dandir ve bu musibeti giAcu ne 

olursa olsun Allah'tan ba§ka higbir gu9 geri 
geviremeyecektir.. Ibn Abbas (Allah ondan ve 

babasindan razi olsun!) Peygamberimiz (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)'den §oy!e buyurur: 

J_9 ^O' O' pip'j...)) 

<0i iJsT Ji O' p tOJJ *»' 9=^ 

«Ci^0ai' cJOj tOJLlip 

"Bil ki, biitiin iimmet sana bir fayda vermek igin 
toplansa Allah fin sana yazdigi faydadan ba$ka bir §eyle 
fayda veremezler. Yine butiin iimmet sana bir zarar 
vermek igin toplansa Allahrin sana yazdigi zarardan 
ba$ka bir $eyle zarar veremezler. Kalemler kaldirilmi§ 
sayfalar kurumu§tur.1f2 

Bu kaideye gore bir miisluman kendisine sevindirici 

bir §ey isabet ettiginde bu nimet igin Allah'a §tikredecek 
ve dolayisi ile bu §iikur onun hayrina olacaktir. §ayet 
aym miisluman kendisine bir zarar isabet ettiginde, 

sabredecek olsa bu sabri dolayisi ile mukafatlandirilmak 

suretiyle olay kendisi igin hayirla sonuglanmi$ olacaktir. 

I$te ge§itli renk ve kiilturleri ile biitlln insanligin degi$ik 
yol ve yontemler deneyerek aradigi gergek kalp huzuru 

ve gontil rahatliginin sirri bu gergekte yatmaktadir. 

2(Bu hadisi Tirmizi rivayet etmi$ vb. hadisin hasen- sahih oldugunu 

soylemi$tir.) 
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Hasta bir ki§i mutlulugunu hastaligmdan kurtulmada 

gorecektir. Fakir bir ki§i de mutlulugu zengin olmakta, 
zengin bir ki$i mutlulugu daha yiiksek makam ve mevki 
sahibi olmakta gorecektir. Ama ne saglikli olmak, ne 
zengin olmak ve ne de yiiksek makam sahibi olmak tek 

ba§larma insam mutlu etmeye yetmeyecektir. §uphesiz 

ki maddi imkanlar Yaraticinm emir ve tavsiyeleri 

dogrultusunda kullamlmazsa bu glizel imkanlar insanlik 

igin bir felaket araci olacak ve dolayisi ile hayatimizdaki 

her §ey tersine i$lemeye ba^layacak ve insanlik her tiirlii 
imkani seferber ederek huzuru ararken, kisir bir dongii 

i9inde bir bunalimdan otekine siiruklenip duracaktir. 
Allah sizi ve bizi boyle durumlara dii^mekten koruyarak 
hepimizi saadet ehlinden eylesin! 

MUTLULUGUN TURLERI 

Ibn Kayyim’in "Mutluluk Evinin AnahtanM adli 
kitabinda 119 tiir mutluluk oldugunu soylemektedir: 

BirinciTur: GERCEK MUTLULUK. 
ikinci Tiir BEDENSEL MUTLULUK. 
U9uncu Tur: GORUNTU MUTLULUGU. 

Birinci Tiir: 
GER^EK MUTLULUK 

Ger9ek mutluluk, insanin ruhunun ve kalbinin 
tadacak oldugu mutluluktur. insana bu mutlulugu 

faydali ilim ve onun giizel meyveleri kazandirir. Bu, 

durum ve §artlar ne olursa olsun devamli olan bir 

mutluluktur. Yani insanoglunun hayat yolculugunun U9 
merhalesi olan; diinya hayati, kabir hayati ve ahiret 
hayatinda kendisine e§lik edecek olan bir mutluluktur. 
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Insanoglu bu mutlulukla yiiksek dereceiere ula§arak 

olgunla§ir. 

Bu mutluluk, mal ve mulkiin kaybedildigi yerde 

bunlarin yerini alarak insani teskin eder. Bu mutlulugu 

tatmayan ne bunun kadrini bilir, ne de onu elde 
edebilmek i^in onun pe§ine dii§er. tnsanlarin 9ogu, biraz 

sabir ciddiyet gerektirdigi i9in bu mutlulugu aramayi 
du§unmezler. Bu saadet (mutluluk) diger butiin saadet 

9e$itlerinin tersine ger9ekten buyuk ciddiyet ve gayret 
gerektirmektedir. Zira diger saadet 9e§itleri insanrn 
nasibi ile ilgili olup bazen miras ve hibe yoluyla 

istemeyene bile nasip olabilir. 

Ilim mutluluguna gelince buna ancak gayretli olan, 

isteginde ve niyetinde sadik olanlar nail olabilirler. 
Kiymetli §eylerin etrafi daima a$ilmasi zor 

duvarlarla 9evrilmi§tir. Ger9ek saadete ula§mak i9in bu 
saadetin etrafindaki a^ilmasi gereken duvarlari a§arak 

me$akkat koprustinu ge9mek lazimdir. Ge9ici zevkleri 

ve rahati se9enler elbette bu mutluluga ula^amazlar. 

insanlarin 90gu bu mutlulugun lezzetini ve kadrini 

bilmezler. §ayet insanlar bunun kiymetini bilmi§ 
olsalardi bunu elde etmek 19m en buyiik sava§!ari 

yapmaya hazir olurlardi. Yukarida belirttigimiz gibi, bu 

saadet yapilmasi nefse ho§ gelmeyen §eylerle 
9evrilmi§dir. ve insanlar zorluklarin arkasindaki 
guzel 1 ikleri bilmediklerinden zahmete katlamp bu 
saadete ula^mayi goze alamazlar. Burada §unu da 

soyleyelim; bu hedefe ancak AllalVin fazli kereminden 

nasibi olan insanlar ula$abileceklerdir. Bu nasipte gayret 

olmadan gelip insani bulmaz. 
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Bilinmelidir ki, Allah'a yonelmek saadetin asil 

kaynagidir. Kaynagini Allah'a yoneli^ten almayan her 

turlii saadet gerfek saadet olmaktan uzaktir. Ger9ek 

mutluluga ula^mak isteyen ki§i blitun sevgisi, itaati, 

ahpak gonullulugu, umudu, korkusu, zikri, duasi vesaire 
ibadetleriyle tamamen Allah'a yonelmelidir. Kulun 

hakikatini olu$turan kalp ve ruh ancak Allah'i anmakla 
huzura kavu§ur. Allah’i anmaksizin ger9ekle§en her ttirlu 

mutluluk ge9ici ve eksiktir. 
ibn Kayyim (Allah ondan razi olsun!) $oyle der: 

«Kalpte oyle bo§luk vardir ki, o bo$lugu ancak 

Allah*a yonelmek doldurabilir. Ve onda oyle bir issizhk 

vardir ki, onu ancak Allah*a iman etmenin lezzeti 
giderebilir. Yine onda oyle bir hiiziin vardir ki, onu 
ancak Allah fi bilmenin kazandiracagi sevinq ve gerqek 
bir ihlas giderebilir, yine onda oyle bir hasret ate$i 

vardir ki, o ate$i ancak Allah fin emir ve yasaklarina 
riza gostermek, mah§er giiniine kadar 0*nun kaza ve 
kaderine sabretmek sbndiirebUir.» 

Biliniz ki, tevhidi inancin ve bu inan9 

dogrultusunda insanin bilgi, beceri, kiilturunu ve ilmini 

artirmasimn insanin mevcut sikintilarindan kurtulup 

huzura kavu§masinda biiyiik onemi vardir. Miisliiman, 

kendisine Allah’in Resuluniin o huzurlu hayatim ornek 
almalidir. Bunun i9in de onun ya§antisini bize ula§tirmi§ 
oldugu ilahi risaleyi iyi bir §ekilde bilmeye ihtiya9 

vardir. I§te kalplere huzur ve ferahlik veren, ehlini en 

giizel ahlak ve ya^antiya ula^tiran ilim bu ilimdir. 
Sevgili karde$im, bu ilmi elde etmeye gayret 

etmelisin! Bu ilmi kazandiktan sonra ciddi bir §ekilde 
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amel etmelisin! Seni yaratana tevekkiil etmelisin! Hayata 
gUl! Hayati mumin karde§lerinle payla§arak mutlulugun 

zirvesinde olanlarla beraber ol! Unutma ki mutlulugun 

zirvesine sen de ula§abilirsin! §ayet bir zorlukla 

kar§ila§irsan oncelikle ona gulUmse! Kalbinde 

umutsuzluga kesinlikle yer verme! Sakin ola ki bagrim 

yeyip bitirecek olan fekemezlik hastaligina kapilma! 

Butlin iyiliklerini bo§a fikartacak olan hasede du$meden 

Allah'in senin i^in taksim etmi§ oldugu rizka razi ol! 
§ayet bu yolu takip edersen ger9ekten diinya ve ahirette 
sahihlerin ve ilim ehlinin kavu$mu§ oldugu saadete 

kavu^acaksin. Bu saadet oyle bir saadettir ki, §ayet 
zenginler, makam sahipleri ve sultanlar bu saadetin 

lezzetini bilseler silah ku^anarak bunu elde etmek i^in 

sava^irlardi. 

Bakiniz §eyhul Islam ibn Teymiye §oyle diyor: 

"Dunyada oyle bir cennet vardir, ki o cennete giremeyen 

ahiret cennetine giremez." 
Burada size Ibn-i Teymiye'nin kendisi hapishanede 

iken soylemi§ oldugu §u sdzii de hatirlatmak istiyorum; 
"Diigmanlarim bana ne yapabilirler ki!? Benim 

cennetim ve bahqem kalbimdedir. Ben bu cennet ve 

bahqemle yola qiktim. Onlar beni asla hirakmazlar. 

Hapsedilmem (Rabbimle) ba§ ba$a kalmamdir, 

dlduriilmem §ahddettir, yurdumdan qikartilmam 

seyahate qikmamdir." 
Goruyor musunuz, Allah’a iman edenin halini ve 

hayat anlayi§mi?! Bu anlayi^ta olan bir insanda elbette 
her zaman huzur ve istikrar vardir. GerQekten bu saadeti 
ve dereceyi elde etmek 90k muhte§em bir olaydir!! 
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ikinci Tiir: 

BEDENSEL MUTLULUK 

insanin viicudunda biitlin organlari saglikli ve gi^lii 
bir §ekilde gorevini yaparsa bu durum §Uphesiz o ki$iye 
bir mutluluk verecektir. Insanoglu, cismi ile degil kalbi 

ve ruhu ile degerlendirilir. Bedene gore elbise neyse kalp 

ve ruha gore cisim de odur. Insanin viicudu onun 

ruhunun hem kafesi, hem aleti ve hem de binegidir. 

Dolayisiyla bedenin sihhati, saadeti, giizelligi ve iyiligi 
ruhun di^inda ger9ekle§en bir durumdur, fakat bu ikisi 

arasinda 90k siki bir etkile$im bagi vardir. 

Muhterem karde§im, bedenin saglikli olmasi elbette 
insana mutluluk verir ama bu mutluluk insan i9in yeterli 
ve devamli degildir. Bilakis bu mutluluk ani olarak 
kaybolabilmektedir. Saglikli olmamn mutlulugunu 

ya§ayan fakat kalp ve ruhi mutluluktan mahrum olan 

insanlara baktigimizda onlarin stres, bunalim ve sorunlar 
i9inde kivrandiklanni gdriiruz. Bu durum da bize saglikli 

olmamn mutlulugu yakalayabilmek i9in yeterli 
olmadigini gostermeye yeter. 

Muhterem Karde§im, sihhat nimeti 90k biiyuk bir 

nimettir. Kim ki, bu nimeti mal-miilk gibi goriilebilen 
nimetlerle degi§tirmeye razi olursa o ki$i yanilrm^tir. 
Zira elde edilmesi kolay olan birtakim nimetlerle elde 
edilmesi her zaman mumkun olmayan bir nimeti 

degi§tirmi§tir. Tiyatro sanat9isi Leyla Murat 

hatiratinda e$inin basindan ge9en §u kissayi $oyle dile 

getirmektedir: 
"E$im basit bir tiyatro sanat9isi idi. Glinlerden bir 

gun §oyle dedi: 
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-Bir hastahga du§mem pahasina da olsa bir milyon 

cuneyhim olmasmi gok arzu ederdim. 
Ona §dyle dedim: 

-Sen hasta olduktan sonra sahip oldugun mal ne i$e 
yarar ki!? §dyle cevap verdi: 

-Mahmin bir kismini hastahgimin tedavisi iqin 

kullamr geri kalanla da rahat bir $ekilde ya§anm. 

E§im daha sonra bir milyon cuneyhten daha fazla 

para kazandi. Fakat Allah onun ba$ina ciger kanseri 
musallat etti. E$im bu hastahgi iqin bir milyon cunehyten 

daha fazla para harcamasina ragmen §ifa bulamadi. 

Kendisinin Allah'in verdigi nimetlerden bir qogunu 

yemesi yasakti. O bu hal uzerine bir miXddet ya$adi ve 

sonunda qokpieman ve kederli bir §ekilde olup gitti. " 
§iiphesiz sihhatli olmak insanin mutlu olabilmesi 

igin onemli bir ko$uldur. Bu nimet insanin elinden 

alinirsa o insanin mutlu olmasi artik 90k zordur. Sihhat 
olmadan mutlulugu istemek insani hayal kirikligina 

goturecektir. Mutlu olabilmek i9in sihhatin yanmda rahat 
bir §ekilde ya§amamizi saglayacak diger hayati 

ko^ullarin da yerine gelmesi lazimdir. t$te bu hayati 

ko$ullarin bajinda ki$iyi diinyada ve ahirette saadete 
kavu^turacak olan Allah (Azze ve celle)'ye iman etmek 

gelmektedir. Miimin bir ki§i saglam bedeni ile Allah’in 
emirlerini yerine getirme firsati bulacaktir. Kafir ki§i 
sagltkli viicudunu Allah’a isyanda kullanacagindan bu o 

ki§iye diinya ve ahirette bunalim ve azaptan ba§ka bir 
§ey kazandirmayacaktir. Bu nedenle bu toplumlarda 

stres, bunalim, keder, isyan, ruhi 9okuntii ve intihar 

olaylarinin nisbeti 90k yiiksektir. 
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Dunya ulkelerine baktigimizda diger memurlara 

gore polislerin genelde saghkh ve kuvvetli insanlardan 

sefildigini goruriiz. Buna ragmen "Orta Dogu" 

gazetesinin 5823'uncu sayisinda §oyle bir haber yer 
almaktadir: 

"Amerika Birle§ik Devletleri'nde her sene ortalama 
300 polis veya korniser intihar etmektedir. Bunlardan 
ortalama 10 ki$i Newyork kentindendir. Polis ve 
komiserlerden intihar edenlerin sayisi 1987'den buyana 
devamh arti$ gostermektedir." 

Stibhanellah! Sihhat, mal-mulk, hepsi var.. Ama 

buna ragmen milyonlar stres ve bunahmlar i9inde 
ya^iyor. intihar edenler ise sadece bu bunalimli hayata 
dayanamayan ki^ilerdir. intihar derecesine gelmeyen 
insanlann ya§amakta olduklari psikolojik ve toplumsal 

sorunlarin buyuklugiinu siz takdir edin. Onlardan 

bazilari vehmi veya ge9ici olarak mutlulugu yakalasa 
bile 90k ge9meden onlerine 9ikan yeni sorunlar ve 
musibetlere yenik du$mektedirler. 

iman etmeyen insanlara bir hastalik isabet ettiginde 

bu durum onlan inkisara siiriikleyebiimektedir, 

Musluman karde^im, inkarcilara ve onlarin yolunda olan 
ki$ilere isabet eden bazi hastalik musibetlere sabretme 

azmini ve bu sabrm kar$ihgmi Allah'tan bekleme inan9 
ve umudunu verecek olan nedir!? Bu konuda 9are olarak 

iman etmekten ba§ka bir yol var midir!? Tabii ki yoktur. 
iman cevherinden uzak kalan insanlann umutsuzluga ve 

bunalima du§meleri gayet normal bir §eydir. Amerikali 

kadin bir yazar islamm kadinlara verdigi onemi duyunca 
§6yle demekten kendini alamami§tir: 
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"§ayet durum anlattigimz gibi ise beni kendi 
toplumunuza gotiirun ve orada islamin verdigi bu 
haklarla alti ay ya$adiktan sonra beni olduriin. (Yani 

bu ya§adigim alti ayhk bir sure her §eye bedeldir. 

Ondan sonra olsem de fark etmez) demi§tir. 
Muhterem karde§im, Allah (Siibhanehii ve Teala) 

bizi kendisine kulluk etmemiz ifin yaratmi?tir. O, bizi 
ger£ek mutluluga gotiirecek yolu belirleyendir. O'nun 

gostermi? oldugu yolun di§ina 9ikarsak kendi kendimizi 

ve toplumumuzu bunahmdan bunalima sokmu§ oluruz. 

U^ijncu Tiir 
GORUNTU MUTLULUGU 

Muhterem Karde$im, bu tiir bir saadet insamn 

dijinda gelijen bir saadettir. Bu saadet ba§kalarindan 
odiin? alinmi§ bir e§yaya benzer. Bu odiin? alinan 
e^yayi sahibi ne zaman isterse onu elimizden alabilir. Bu 
saadet, mal-miilk, varlik, makam ve benzeri ?eylerin 
saadeti olarak ozetlenebilir. Bu tiir bir saadet insani bir 

anda terk ederek ki§iyi bir anda zelil bir hayata 

du?iirebilir. Bu tiir bir saadet kendisine sahip olma 

bakimindan ba$i kel birisinin, amcasinin oglunun sik 

olan sayi ile oviinmesine benzer. Yine bu saadet 

giizelligi bakimindan insamn giydigi elbiseler ve ziynet 

e$yalari ile kazandigi giizellige benzer. 
Alimin biri bir tiiccar ile beraber bir gemide 

yolculuga ^lkarlar. Bir miiddet sonra gemi ^atirdayarak 
i9indeki ticaret mallari ile birlikte batar. Gemideki 
tiiccarlar kurtulurlar fakat arttk onlar be§ parasiz fakir 

insanlardir. Alim olan ki§i bir koye ulafarak burada 
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biiyiik bir hiirmet ve ikram goriir. Kendisine derler ki: 

Kendi kavmine soylemek istedigin bir soz veya nasihat 
var midir? Bu soruya §oyle cevap verir: "Onlura 

soyleyiniz ki; ^civet mal-mulk sahibi olmak isterseler 

gemi Qatirdayip battiginda onunla birlikte kaybolan 
mallardan edinmesinler. Lakin (geminin batmasiyla 
kaybolmayan) ilmi ticaret edinsinler. " 

Sevgili karde§im, esas zenginlik ilim zenginligidir. 
Ciinkii mal-miilk zenginligi ge^icidir. Bu konuda ornek 
9oktur, fakat herhalde en onemli ornek Kur’an’da 90k 
a§iri zengin oldugu bildirilen Karun'un ornegidir. Sonu9 
olarak onun mallari sahip oldugu saraylarla beraber yerin 

dibine ge9irilerek, kendisine ve etrafindakilere bu 

mallarin kendisini kurtaramayacagi gosteriImi$tir. 

Musliiman karde§im, iman olmadiktan sonra 

zenginlik insana bir mutluluk vesilesi degil bir 9iledir. 
Zira imam olmayan zengin kijinin biitiin dii§iincesi 
servetine servet katmaktir. Biitiin bu mallari idare etmek, 

pazarlamasmi yapmak ba§li ba§ina insam strese sokacak 
bir konudur. Ayrica insanda var olan iflas etme ve 
mallarim kaybetme korkusu da ayri bir sikintidir. Ticari 
endi§eler yiiziinden intihar eden i§ adamlarimn hi9 
giindemden dii^memesi bu konuda yeterli bir ornektir. 

Muhterem karde^im, Avrupali zengin i$ adamlanna 

bir bak! Ya§antilari nasildir? Nelerle me§gul oluyorlar? 

Bu insanlarin hayatlarinin sonu nasil noktalanmaktadir? 

Soz bu kijilerden ki§ilerden bazilari milyarlarca dolara 

sahiptirler, fakat bunlarin gogunlugu aradiklari saadeti, 

sahip olduklari zenginliklerde bulamadiklari i9in strese 
ve bunalima diijmektedirler. Hatta bu i§ adamlarindan 
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intihar edenlerin sayisi azimsanacak bir rakam degildir. 

insanlar §irketlere, holdinglere saraylara, U9aklara, 
gemilere, biiyiik ticaret merkezlerine sahip olabiliyorlar 

fakat biitiin bu zenginliklere sahip olabilmelerine 

ragmen, esasen mal-miilk kazanma hirsinin gayesi olan 

saghk, huzur ve mutluluk gibi onemli degerlere sahip 

olamayabilmektedirler. Dolayisi ile bu insanlar bir 90k 
maddi ve manevi nimet ve lezzetten mahrum 
kalabilmektedirler. Oyleyse zenginlik demek kesinlikle 

mutluluk demek degildir. 
Bu duruma $u iki ornek kissa ile biraz daha 

a9iklik getirelim: Birinci kissa: Bu kissa, diinyanin en 
zengin kadim Kristina Unasls'in kissasidir. Kristina, 

adalar, gemiler, U9aklar v.s.'den olu?an biiyiik bir servete 

sahip olan me$hur yunanli milyarder Unasls'in kizidir. 

Kristina, annesi ve erkek kardeji oliince babasmin 
hammi ile beraber bu biiyiik servetin varisi olmujtur. 

Babasi vefat edince kendisine babasindan be§ milyar 
dolar kalmi$tir. §oyle bir diijiinun.. Bir gen9 kiz varis 

oldugu gemiler, U9aklar ve saraylardan bajka be§ milyar 

dolar paraya bir anda sahip oluyor! Bu gen9 kiz bir 
9oklannin dujiincesi ne gore dunyanin en mutlu kizi 
olmasi lazimdir, oyle degil mi!? Bu gen9 kiz daha babasi 
hayatta iken Amerikali bir ki?i ile evlenir. Fakat onunla 

mutlu olamayinca bir ka9 ay siiren bir evlilikten sonra 

ondan bo?anir. Babasmin olumQnden sonra yunanli bir 
erkekle evlenir bununla da mutlu olamayinca onunla bir 
ka9 ay siiren evliligini sona erdirir. Bu evliliklerden 

sonra bir ba^kasi ile evlenmeksizin belli bir zaman 

bekler. Gayretle mutlulugu yakatamaya 9ali§maktadir. 
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Daha sonra Rusyali bir komunistle evlenerek Rusya'ya 
gider. Hal bu ki o zamanlarda Rusya'da bir ki§inin iki 

odadan fazla eve sahip olmasi ve hizmet9i edinmesi 

yasaktir. Kristina butun bunlara ragmen oraya gitmi$, iki 

odali evinde oturarak kendinin ve kocasimn hizmetini 
yapmaya ba§Iami§tir. 

Bu duruma §a§an gazeteciler bir gun ona gelerek her 

turlu imkana sahip biri olarak neden bu fakirane ya§ami 

tercih ettigini sorarlar. Cevabi §u olur: "Ben mutlulugu 

ariyorum." 

Kristina bu adamla yakla§ik bir sene ya§adiktan 
sonra onunla da bo§anmi§tir. Daha sonra Fransa’da 

diizenlenen bir toren esnasinda gazeteciler kendisine; 
-Gerqekten sen dunyanin en zengin kadim misinl? 

Sorusimu sorduklarinda $u cevabi ahrlar: 
-Evetl Ben dunyanin en zengin kadmiyim, fakat aym 

zamanda dunyanin en mutsuz kadmiyim!! 

Kristina daha sonra Fransah zengin bir ki§i evlenir. 

Bir miiddet sonra ondan bir kiz 9ocugu dtinyaya getirir. 
Fakat bu ki§i ile de mutlu olamayinca onu da bo§ar. 

Kristina son kocasindan da bo$andiktan sonra belli bir 
zaman uziintii, keder ve bunalim i9inde ya§ammi 

surduriir. Daha sonra Arjantin'in §ilih kentinde olti 

olarak bulunmu§tur. Fakat bu oliimun bir intihar mi 
yoksa bir cinayet mi oidugu anla$ilamami§tir. 

Muhterem karde$im, gorduguniiz gibi sadece 
varhkli olmak mutluluk i9in yeterli degildir. 

Mutluluklarim sadece maddi olarak varhkli olmakta 

gorenler hi9bir zaman mutlulugu yakalayamadan 
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ya§ayacaklar ve kisir bir dongiiniin i^inde bocalayip 

duracaklardir. 
$imdi huzur ve mutlulugun holdingler, §irketler 

sahibi olmakta degil, islami bir inan^ ve ya^antiyla 
mumktin olabilecegini belgeleyen diger kissayi 

dinieyelim: 
Bu kissa bir §irketler gurubuna sahip olan 

Amerikali, zengin bir i§ adaminin kissasidir. Bu adamin 

sahip oldugu $irketlerin birinde musliiman bir gen9 
gali^maktadir. Bu zengin i§ adami ne zaman onun 
yanindan gegse, bu i^isinin yuziinde daima mutlu 
olduguna i$aret eden tebessumun hi? eksik olmadigim 

gormektedir. Buna kar§in kendisinin mutsuz ve 

bunalimh bir ya^antisi vardir. §irketin sahibi bir gun bu 
miislumani ^agirir ve kendisine daima mutluluk ve huzur 
i?inde oldugunu gosteren tebessumun yiiziinden hi? 
eksik olmadigim hatirlatarak bunu nasil becerdigini 

sorar. Musliiman gen9 $oyle cevap verir: 
-Bunun sirri benim musliiman olmamdadir. 

§irket sahibi $oyle der: 
-§ayet ben de musliiman olursam aym saadeti duyar 

miyim? 
Musliiman gen9 §oyle der: 
-Elbette aym saadeti duyarsin! 
Daha sonra bu gen9, bu i$ adamini Islam Merkezi’ne 

gotiirur. 1$ adami burada kelime-i §ahadet getirerek 

musliiman oldugunu ilan edince tamamen dolmu§ bir 

ki§i gibi ytiksek bir sesle aglamaya ba§lar. Neden bu 

§ekilde agladigi soruldugunda §oyle der: "Hayatimda ilk 
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defa mutlulugu tadiyorum!!M Allahu Teala §oyle 

buyurur: 

jJy j* jy 41' 

4g>r* J^4e> ^ 4*U' 44' 

"Allah kimin gonliinii islarna agna$sa o, Rabbinden bir 

nur iizerinde degil midir? Allah fi anmak hususunda 
kalpleri katila$mi$ olanlara yaziklar olsun! i§te bunlar 
apagik bir sapikhk iqindedirler. " 3 

Degerli karde$im Allahrin Resiilu (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)'in $u sozilne bir kulak verelim: 

Cjyp- iJj3 ijlfi- y llaT tox+J>r y JUi j^» 

<aJoi' 

"Iqinizden biriniz saglikh, emniyet ve guven iginde 
sabahlar da, o giinkii yiyecegine de sahip olursa sanki 
diinya onun iqin geniyletilip onun miilku olmu§tur. " 4 

Evet karde§im! Mutlu olmak sadece islarna 
sarilmakla miimkundur. DUnyalik mallara gelince; 

onlardan seni doyuracak ve Allah'a kullukta sana 

yardimci olacak kadarini edinsen sana yeter. Ahirette, 

Allah'a kuliuga vakit ayirmada cimrilik etme pahasina da 

olsa ba^kalari ifin son gayret ve hirsla biriktirdigin 
mallann sana hi9 bir faydasi yoktur. 

\Zumer:22) 

4ibn Mace rivayet etmi$tir. N0:4141 §eyh Albani hadisin 

hasen oldugunu soy!emi§tir. 
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§imdide di§ mutluluga giren §ohret, makam ve 

diploma mutluluguna deginelim: 

§ohret, Makam ve Diploma Mutlulugu 
Muhterem karde§im, biiytik servet sahiplerinin 

hayatindan ornekler vererek onlarin ya§ami§ olduklari 
hayat ve hayatin nasil sona erdigi ile ilgili ornekler 

verdik. §imdi ise saadetin §ohrette olup olmayacagi 

konusunda bir §eyler §oyleyelim. §ayet saadet 
zenginlikte de degilse acaba $ohrette olabilir mi!? 
Etrafimizda johretin zirvesine ula§mi§ bir 90k §arkici, 
turkucu ve tiyatrocu var. Acaba bu killer istedikleri 

mutlu ya§ami yakalayabilmi§ler midir!? Ornegin me§hur 

muzisyen Abdulhalim Hafiz Hayatinda mutlu mu idi!? 

Sahip oldugu $ohret onu mutlu, huzurlu ve rahat bir 

ya§ama kavu^turabildi mi!? Maalesef, hayir! Hayati 
boyunca hasta olarak ya§adi. Evlenip sicak bir aile bile 

olu§turamadi. Babahgi tadamadi. Bunalimh bir ya§amla 
elli ya$im a§ti ve elem ve keder i9inde oldii. Neden 
genelde bu tur i$leri meslek edinen bu insanlarin hi9 bir 
evlilikleri diki§ tutmaz! Onlardan bir gogunun defalarca 
evlenip evlenip bo$andiklarmi gorurslin. Bu insanlarin 

ya§landiklarinda 90cuklari tarafmdan ihmal edilip aceze 

yurtlarina sigindiklarina 9ok9a §ahit oluruz. 

Zenginlikten, §ohretten ve makam ve mevkiden beklenen 
saadet elbette bo§ bir umuttan ba§ka bir sey degildir. 

Bakin unlit tiyatrocu Hetia Surut kendisine Allah 

tevbe nasip ettikten sonra kizinin ge9mi§ hayatmin nasil 
oldugu ile ilgili sorusuna nasil cevap veriyor: ,fSevgili 

kizim! Ben tevbe etmeden once nasil bir ya$am iginde 
oldugumu bir bilsen!? Bundan once mutsuzluk, elem 
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ve keder yumagiydim sanki! Biitiin sikinti, bunahm, 

stres ge$itleri ile taniytim ve biitiin bunlari sozlukte yer 

alan butiin manalariyla birlikte ya§adim!! " 
Sevgili karde§im, Allahu Teala omriinu ve rizkini 

bereketlendirsin! Hi£ $ohret olmak insani mutlu kilmaya 

yeter mi!? Elbette ki yetmez! §ohrete kavu?an insanlarin 

ya§ami§ olduklari bunahmh hayati hep birlikte 
mii^ahede etmekteyiz. 

Oyleyse saadeti sultanhkta, makam ve mevkide 
bulmak miimkiin miidur!? 

Bu soruya cevap verebilmek i9in ornek olarak 

ulkesinden kovulan ve ondan sonra da siginacak bir yer 
bulamayan Iran §ahim ele alalim. Iran §ahi ulkesinden 
kovulduktan sonra acilar ve kederler i9inde siirgun 
hayati ya§arm§ ve en sonunda AIDS hastahgina 

yakalanarak Misir'da olmu§ttir. Onlarca sene devam eden 

debdebeli bir hayattan sonra kendisi ve ailesi ayri ayri 
ulkelere dagilarak peri^an olmu$lardir 

*SizIere ba§ka bir kissa daha aktarayim. Orta 
Afrika Ulkelerinden birinin devlet bajkani olan Bukasa 

kendisini omiir boyu ulkesinin kirali ve imparatoru tayin 

etmi§ti. Resmi bir ziyaret i9in yurt di$ina 9iktiginda en 
giivendigi killer kendisini azlederek makamina 
oturdular. Boylece ka§ ile goz arasinda ba$ tacina el 

konmu§, koltugu kendi altindan 9ekilivermi§tir. Bir anda 

imparator Bukasa artik sadece dillerde dola§an bir 

hikaye oluvermi§tir.5 

‘^"Cevletun fi Riyadi'l-Ulema Bi ihtisar" adli kitaptan 

nakledilmi§tir. 
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Ne zenginlik, ne $ohret, ne de makam iman 
olmadikfa insani mutlu kilmayacaktir. Zira kalbin 

aradigi sadece bu ge9ici zevk ve zenginlikler degildir. 

Kalp yaratanini, Rabbini aramaktadir. Kalpte var olan 
bo§lugu sadece onun sevgisi ve rizasi doldurabilir. O 
bo§lugu ba§ka §eylerle doldurmaya 9ali§mak bo$una bir 

gayret olup sahibine pi^manlik ve sikintidan ba§ka bir 

$ey kazandirmaz. Fakat bu sifatlara veya bunlardan 

birine sahip olan bir ki$i Allah’a iman eder, O’nun emir 
buyurdugu §ekilde ya§ammi surdiirurse bu durumda 
saadete kavu$masi miimkiindur. 

*Bir insanin en biiyiik diploma ve ilmi 

kariyerlere sahip olmasi mutlu olmasi i^in yeterli 

olur mu? 
Bu sorunun cevabmi vermeden once Dr. Omer El- 

A^kar’in rivayet ettigi Ingiltere'de bir universitede gorev 

yapan bir kadin profesorun El-Ehram gazetesinde 

yayinlanan $u kissasim aktarayim: 
Bir giin bu Profesor, kiz ogrencilerine hitap 

ederek $oyle der: "Goriiyorsunuz, ben altmiy yaqina 
geldim. Bu sure iqinde en biiyiik ilmi kariyerlere ulaqtim. 

Qok qaliqtim ve bir qok baqariya imza attim. Ya$adigm 
her dakika bana qok biiyiik kazanqlar getirdi. Fakat 

butiin bu ilmi kariyerler ve maddi kazanqlardan sonra 

mutlulugu yakalayabildim mi!? Butiin bu qaliqmalarim, 
qdhretim seyahatlerim beni oyle quk me§gul etti ki, butiin 

bunlardan daha dnemli olan kadinhk gorevlerimi 

unuttum. Oncelikle evlenip qocuk sahibi olamadim. 

Huzur dolu bir yuvaya sahip olamadim. 
Unutulmamalidir ki, bir kadinin esas gorevi evlenip bir 
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aile olufturmasidir. Bir kadimn ustlenecegi big bir gorev 

bu gorevinden ustun olamaz. Biitiin kiz ogrencilerime 
evvela bu gorevlerini dikkate alip daha sonra galigma ve 
§dhret olma islerini dusunmelcrini tavsiye ederim! Simdi 

ben anhyorum ki koca dmrumii bo§una gegirmi§im." 6 

Sevgili karde§im bu profesoriin dediklerini 

okudunuz Profesoriin sozleri evlenip, 9oluk-focuk sahibi 

olarak bir yuva kurmadigi i?in duydugu hasret ve 

pi§manligi, ge^mi? hayati ifin ne kadar hayiflandigi 
anla§ilmaktadir. Bu konuda gergek hayattan all nan bir 

90k ornek olay anlatmak miimkiindiir fakat takdir 
edersiniz ki, bu kitap9ikta bunlari zikretmek miimkiin 
degildir. 

Insanin saadete kavu§masi, kalbinin huzur bulmasi 
ancak ve ancak Allah’i anmakla mumkundur. Allah'a 

samimi bir §ekilde iman edip ihlas ve ihsanla iyi amel 

i§leyenlerin kavu§acaklari bedensel ve ruhani saadetin 

biiyiiklUgiinu diinyahk hi9bir nimetle kiyaslamak 
miimkiin degildir. Bu hali ancak cennet ehli 
yajayacaktir. Bazi arif kinder bu lezzeti tatmi$lar ve 
?oyle demi$lerdir: "§ayet cennet ehli bu huzuru 

duyuyorsa ontarm ya§anu ger^ekten gok giizeldir." 7 

MUTLULUGA ULA$TIRAN VESILELER 

Kitap9igumzin ba$inda, degi^ik kissalar ile 

belirttigimiz gibi, sihhat, zenginlik, makam ve $ohret tek 

ba$larina insana saadet vermeye yetmemektedir. Oyleyse 

f,Cevletun Fi Riyadi'l-Ulemai 

Tehzibu Medaricii's-Salikin. 
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gerfek saadet nerededir? Ona nasil ula§abiliriz? Bu 
sorulara cevap verebilmek i^in gersek saadete 
ula$tiran sebeplerden bazdanni $oylece siralayalim: 

1-AUah'a iman ederek salih amel i§lemek: 
Insanoglunun diinyada kazanacagi en biiyiik nimet 
elbette Allah'a ger^ek manada iman ederek kalbini bu 
imanla doldurmasidir. Mutlulugun, sevincin ve 
iizuntiinun yeri kalp olduguna gore ki§i kalbine koyacagi 

sevgi 9e§idini seferken buna gerekli ozeni gostermelidir. 
Ki§i Allah'a iman ettiginde kalbi birden O'nun sevgisi ile 

dolup ta§ar ve boylece gerfek sevgi nimetini bulmu§ 

olur. Bu sevgi o ki§iyi mala-miilke, makama ve diger 
dunyalik nimetlere a§tri deger vermekten koruyacak ve 
bunlarin degerini onun goziinde kiifultecektir. Bunun en 

giizel orneklerini Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem)'in ashabmin hayatlarinda gormekteyiz: Onlarin 
hayatlarma baktigimizda onlarin, samimi olarak 
sevdikleri Rableri yolunda, sahip olduklari butiin her 

§eyi feda etmekten kesinlikle fekinmediklerini goriirtiz; 
Onlardan birinin islam ifin cihat ederken gogsiine 

bir ok saplamyor da bunun iizerine o ki§i: "Kabenin 

Rabbine yemin olsun! Kazandim", "Kabenin 
Rabbine yemin olsun! Kazandim" diye haykiriyor. 

Bir ba§kasi sava§ meydamnda cebinden 9ikardigi bir 
ka9 hurmayi yemeye bile vakit ayirmadan kafirlerle 
sava§mak iyin sava§ meydanma dalarak "§ayet 

ya^arsam geri kalani da yerim, bu hayat 90k 
uzundur" diye haykiriyor. Onlari bu haykin§iara sevk 

eden §ey acaba neydi!? Onlardaki seviny, mutluluk ve 
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ferahin hangi seviyelerde oldugunu tahmin edebiliyor 
muyuz!? 

isterseniz §imdi Ebu Nuaym’in "Hilyetu'l- 

Evliya" eserinde zikretmi$ oldugu $u kissaya bir 
kulak verelim. Kitapta Ebu Nuaym ibrahim Bin 
Be$$ar?in §oyle dedigini zikreder: "Bir gun Ibrahim 

Bin Ethem, Ebu Yusuf Ebu Abdullah ve ben, 

Iskenderiyye'ye gitmek iizere yola qiktik. Urdiin nehrini 

geqtikten sonra oturup dinlenmeye ba§ladik. Kuru ekmek 
kirintilarindan yiyerek Allah'a hamd ettik Daha sonra 
Ibrahim nehre girerek omin suyundan iqti ve Allah'a 

hamd etti. Sonra nehirden qikarak §dyle dedi: Ey Ebu 

ishak, $ayet krallar ve krallarin qocuklan bizim iqinde 
oldugumuz nimetleri, ya§adigimiz sevinq ve mutlulugu 

bilmi$ olsalardi kiliqlanm ku$anarak bu huzurlu ve 

rahat ya§amimizi elimizden alabilmek iqin bizimle 
savaqirlardi." 

Bu salih insanlar, ya§adiklari hayatm ne kadar giizel 

oldugunu kalplerinin huzur ve sevinfle dolu oldugunu bu 
§ekilde dile getiriyorlar. Buna ragmen bu hayat bazi 

insanlarin nezdinde sikici olarak degerlendiriliyor. Bu 
insanlarm ba§kalari adina ahkam kesmeleri, acinacak 

hallerini gormeyip ba§kalarina uzulmeleri biraz abesle 

i§tigal etmekten ba§ka bir §ey degildir!? 

I$te boyle sevgili karde^im, Allah’a sadik bir iman 
etmek ve daima salih amel i§lemek insani huzura, 
sevince, refaha ve razi eden bir hayata kavu^turacaktir. 

Allahu TealaNahl suresi 97. ayetinde $oyle buyurur: 
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-M j CS* ^ V /* ly 

^ j^U*j I Jilf U j—j-b 

"Erkek veya kadin, mumin olarak kim iyi amel iflerse, 

onu mutlaka giizel bir hayat ile ya$atiriz. Ve 
mukafatlarini, elbette yapmakta olduklarimn en gttzeli 

ile veririz." 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ise 

§oyle buyurur: 

li* dil Li-i iJjlijj ill 0jSo oi :i'pi- *-» j* &%» 

LijjJ 01 t'jZj UkT jkil ^ iji* Oi Oij 4 "ij £I»u V 01 

"f/f yey varrfir ki, buitlar kimde bulunursa o kiyi 

imamn lezzetini tatmi§ olur: Ki$iye Allah ve Resuliinun 

biitiin her $eyden daha sevgili gelmesi, ki$inin birini 

sevdiginde onu sadece Allah igin sevmesi, kifinin ktifre 
donmekten ate$e atilmaktan korkar gibi korkmasi." 8 

2-Kaza ve kadere iman etmek: Mutluluga 

gotiiren sebeplerden ikincisi de ki$inin kaza ve 
kadere iman etmesidir. Sevgili karde^im, insanoglu bu 

diinyada bir 90k bela, sikinti ve iizucii olaylara maruz 

kalmaktadir. Bu bela ve sikintilarin ustesinden ancak 

saglam bir kader inanci ile gelebilir. Zira mumin Allah’in 

kendisi iyin tayin ettigi kadere razi olup kendisine isabet 
eden zorluklar kar§isinda sabirli olur. Yine miisluman 

kendisine bir nimet verildiginde rabbine ?iikiir eder. 

8(Muttefekun aleyhi. Buhari. No: 16- Muslim. No:42) 
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Muminin bu inanci ona kalp huzuru ve mutluluk verir. 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in §u 
hadisine kulak verelim: 

0| ij*} —oil V! ‘ ^ ijli ot yH » 

«.il ^ Ot£i JL'Coi OJj til 1^- dl&j s-l^i 

"Mu'minin i$i ne acayiptir. Zira ba$ina gelen but tin 

ifler onun hayrinadir. Bu dzellik sadece mii'ntinler 
igindir. §dyet kendisine bir iyilik isabet else fiikreder ve 

bu $ukiir ise onun hayrina olur. Kendisine bir kotiiluk 

isabet etse sabreder bu sabir da onun hayrina olur. "9 

Imaninda sadik olan bir mu'min bilir ki kendisine 
isabet eden bir musibet onu hataya du$iirmek ifin 
degildir ve yine kendisini hataya dii§uren $ey onun 
ba§ma bela olmasi i<pin degildir. Bu olfiiyu bilen bir 

musliiman olaylar kar§isinda bunalima girmez, rahatlar 

ve asla gogsii daralmaz. Boyle olunca da o mii'min hem 

diinyada, hem ahirette geripek mutluiugu ve giizel hayati 
yakalami? olur. 

Sevgili karde?im, konumuza ornek olarak kanser 

sebebi ile ayaklarindan birisinin kesiimesine karar 

verilen ve aym gun oglu vefat eden, ger9ek bir imana 
sahip Urveh Bin Ez-Ziibeyr'in $u soziinu ornek 
verelim. O §oyle der: "Ben namaza durdugumda 
istediginizi yapabilirsiniz." Ve genjekten namaza durur 

ve bacagim dizinin ustiinden keserler fakat kendisinde en 

ufak bir hareketlenme dahi olmaz!! Kanamamn durmasi 

() 

(Muslim rivayet etmi$tir.) 
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i9in bacagini kizgin yaga soktuklarinda ise bayilarak 

dti$er. Gece kendisine gelince, insanlar kendisine hem 

ziyaret hem de taziyeye gelerek: "Bacagimz ifin ge9mi§ 
olsun!" , "Oglunuz i9in, sizi taziye ederiz" derler. Urveh 
Bin Ez-ZUbeyr ise huzur ve vakar i9inde §oyle cevap 
verir: 
"Allah fa hamcl olsun! Ey Rabbim! Beni bu hastahkla 
imtihan ettin ama afiyetimi de verdin ve 

(gocuklarimdan) birini aldin ama onlardan gogunu 

bana biraktin.! " 
i§te bu anlayi§ ve sabir kaza ve kadere iman etmenin 

semeresidir. Kaza ve kadere iman etmek mu'minin 
huzurunu artirir, kalbine rizalik kazandirir. Elbette ki 
kadere iman Allahhn yazdigina teslim olmayi gerektirir. 

3-Allah (Azze ve Celle)fyi bol bol anmak: 
Muhterem karde§im, insani saadete gotiiren 

vesilelerden biri de Allah'i anmak, Ofnu zikretmektir. 

Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

"(Dikkat edin!) Kalpler ancak Allah'i anmakla huzur 

bulur."10 

Allah'i zikretmeyen insan kendisini bo^lukta 
hisseder. O ki$i ne yaparsa yapsm bunalim ve terslikten 
bir turlu kurtulamaz. Allahu Teala §oyle buyurur: 

^ji ijjupxjj aJ 013 (^ (j^J^ 

,('(Rad:28) 
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"Kim ki Allah'in zikrinden yiiz gevirirse onun igin can 

sikici bir hayat vardir. Kiyamet giinii de onu kor olarak 

ha$rederiz."11 
Malik Bin Diyar §oyle der: "insanoglu Allahri 

zikretmekten alacagi lezzeti higbir $eyden alamaz" 
Hasan Basri §oyle der: "Lezzeti §u §eylerde 

arayimz: namaz, Allah fi zikir ve Kur'an okumak. 
Bunlari yaptigimzda lezzet bulduysamz buldunuz, $ayet 
bulamadiysaniz biliniz ki kapi kapahdir." 

Muhterem karde^im, zikrin faydasini hif 
dii^undunuz mu!? Zikrin 90k buyiik faydalari vardir. 

Zikir kalbe yiiksek derecede rahatlik, huzur, mutluluk ve 

esenlik verir. Biitiin kalbinle Allah’a yonelip dilini 
Allah’in zikriyle me§gul etmeyi ve boylece daha diinyada 
iken Allah'in cennetine girmeyi hi^ denediniz mi!? 

4-Allah’a sigmmak: Saadete kavu§turan 

sebeplerden dbrdiinciisii de ki§inin biitiin sebepleri 
yerine getirmek ko§ulu ile her i$inde AllahTa 
siginmasidir: §ayet bir miislUman her i§te, sebepleri 

yerine getirdikten sonra Allah'a guvenip O'na siginsa 

Allah o ki§inin sikmtilarini giderecek ve O'nun kalbine 

ferahhk verecektir. Degerli karde§im bir §ey diledigin 
zaman sadece Allah'tan dile! Yardima 9agirdiginda ise 

sadece Allah'tan yardim iste! Sadece ondan goru^lerinde 
isabetli ve i^lerinde ba§arih olmayi dile! Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §5yle dua ederdi: 

1 ’( Taha: 124) 
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9 / * a f , * 9 * i> t 9 

J—«r'j ij-4^ J^ J ^ aiUj olil J^-ij L$J ^ ^ 

<<•7^ ^ ^ 

"Allahim! Sana, beni her tiirlii hataya kar$i koruyan 
dinimi kolay ve anla$ihr kill Ya$antimi sagladigim 
diinyami kolay ve hakkimda hayirh kill Donecek 
oldugum yer olan ahiretimi hakkimda hayirh kill 

Hayatimi her tiirlu hayirh i$i artirmama vesile kill 
Oliimii benim igin her tiirlii §erden kurtulup rahat bir 

ya§ama kavu§maya bir vesile kill" 12 

5-Saliha e$: Mutlu bir ya§ama kavu§abilmek ifin 

gerekli vesilelerden biri de saliha bir e§Ie yuva 

kurmaktir. Zira saliha bir e§ saadeti yakalayabilmek i^in 
gerekli olan en onemli unsurlardan biridir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurmaktadir: 

"Diinya bir metddir ve diinyamn en hayirh metdsi 

saliha bir kadindir." 13 
Allah’in kendisine saliha bir kadin nasip etmi§ 

oldugu killer saadet ifinde ya^arlar. Zira saliha kadin 

beyine iteatkar olur. Saliha bir kadin beyinin giyabmda 

kocasinm iffetini ve malini korur. Beyi kendisine 

1 (Muslim rivayet etmi$tir.) 

1 (Muslim. : 1467) 
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baktiginda kalbi Seville dolar. Beyi evde olmadiginda 
90cuklari ve mallari konusunda hi9 endi§e ta§imaz. 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellemyden 
§oyle rivayet edilir: 

Si^li :33ulji ^ ^*jb> 

^lij (3?^' a.yUl Si^iij it^Ui jUri :3j\JiL£ji j 

"Dort fey mutluluktandir: Saliha kadin, genif ev, iyi 
komfu, huyu giizel binek. Ve yine dort fey de kifinin 
mutsuzlugundandir: Kotti komfu, kotti huylu kadin, 
dar ev, kotii binek. " 14 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) foyle 
buyurur: 

L« di—Ipvm iaiji sijii ;33UlJi SjUliJi jj siiiuJi ja ej^y> 

«dJJUj \^La\s3 

tfUg $ey vardir ki, bunlar insana mutluluk verir ve tig 

fey de vardir ki insana mutsuzluk verir. Mutluluk veren 
tig feyden biri fiulur: Baktiginda hofuna giden, 

kendisini yalmz biraktiginda kendisi ve malm 
konusunda gtiven duydugun kadin (ef). ”15 

Hakim'in rivayet ettigi bir hadiste Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ibn-i Abbas'a §oyle der: 

i_Aja\ iilj tdjj ,«i i^Jl Jai lii cSitJil.aJl 51jli jii djJ*o U jJv iljp~\ *}/l» 

cjIp lilj 

,4(ibn-i Hibban (c.9 /340 No:4032) 

,5(E1-Mustedrik:2684). 
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"Sana kifinin saklayacabilecegi en btiyiik hazineden 
haber vereyim mi? Ki§i kendisine baktiginda kendisini 
mutlu eden, kendisine bir i$ buyurdugunda onu yerine 

getiren ve kendisinin yaninda bulunmadigi zamanda 

namusunu koruyan saliha kadindir. ”16 

6- Namaz: Saadete ula$tiran sebeplerden altincisi 
namazdir. Muhterem karde^im, (Allah sana ve bana 
merhamet eylesin!) §unu bil ki; namaz ki$inin kiyamet 

gunii ilk defa hesaba gekilecegi bir ibadettir. Namaz, kul 
ile onu yaratan arasinda kurulan manevi bir bagdir. 
Ki§inin geni§ yurekli, huzurlu ve mutlu olmasinda 
namazin 90k biiyiik etkisi vardir. Zira kul namaz vesilesi 
ile Rabbine yalvarir, O'nun oniinde boyun btiker ve 

kulun kalbi dunyalik her turlii mejguliyet ve sikintidan 

kurtularak yaratanma sigimr ve kalbi huzurla dolar. 
Unutmayalim ki namaz diinyada ve hem de ahirette 

ki§iye faydali olacak amelleri ba§arma da en biiyUk 
vesiledir. Namaz kalbi ve yiizti nurlandirir, insani huzura 

kavu^turur. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) §oyle buyurur: 

«l^j O’Neal! U» 

"Ya Bilal, nantaza kaldirarak (kamet getirerek) bizi 

namazla huzur ve rahata kavu§tur." 17 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ba$ka 

bir hadisinde §oyle buyurur: 

u,(Hakim:3282. Hakim isnadi sahih demijtir.) 

l7(Ebu Davud:4985. Albani sahih oldugunu soylemi§tir.) 
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^ {^S' 3j3 cS&rj frCJJi C!jJ\ 'ja *J\ L£» 

"Bana diinyada kadinlar ve giizel koku sevdirildi ve 
namaz gdzumun nuru kilindi." 18 

Sevgili karde^im, kalp huzurun, gonliinun aydinhgin 
ve gozuniin nuru senin namazindadir. Ki§i namazda 
Rabbine yoneldiginde dunyalik butiin sikmti ve 
me§galelerinden kurtulur. 

7-Saadete kavu§turan vesilelerden yedincisi de 
§er'i ilim talebinde bulunmaktir. ilim talep eden insan 

slirekli bir sevin9 ya$ar ve rahatlik ve huzur hisseder. 

Zira o ki§i, surekli bir bah9eden digerine ge9en, bir 

meyveyi tattiktan sonra digerini tadan ve kendisine 
sadece ilim ile ula^ilabilecek bir faziletten ba§kasina 
ge9en bir ki§idir. Elbette ilim talebi bayagi zor, 
me$akkatli ve sabir isteyen bir i§tir. Fakat aym zamanda 
insana huzur ve saadet veren bir i§tir. 

Degerli karde§im, ilim talebi sahibine hem diinyada 

hem de ahirette fazilet, izzet ve §eref kazandirarak onu 
yiiksek makamlara ula§tirir. 

Muhterem karde§im, (Allah seni her turlti 
kotiilukten korusun!) $eyhu’l islam Ibn-i Hacer ile bir 

yahudi arasinda ge9en §u kissaya bir kulak ver: ibn-i 

Hacer o zamanlar mahkeme ba§kanhgi yapmaktadir. Bir 
giin i§ine gitmek ilzere yola koyulur. Yolda bir yahudiyi 
90k zelil bir durumda goriir. Yahudi ona §oyle der: 
"Peygamberinizin sozii olan «Diinya mii'minin 

l8(Nesai:3939. Albani hadisin hasen ve sahih oldugunu 

soylemi§tir.) 
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hapishanesi, kafirin cennetidir»19 soziinii nasil tefsir 
edersin?" Sen goruyorsun ki ben kafirim ve 90k zelil ve 

acmacak bir durumdayim, oysa ki sen mu'minsin ve 

nimetler iginde ya$iyorsun.!? Ibn Hacer (Rahimehullah) 
ona $oyle cevap verir: nSen, diinyada gekmi^ oldugun 
butiin bu sikintilar ve tersliklere ragmen -§ayet kafir 

olarak oltirsen- ahirette seni bekleyen aci azabm 

buyukliigunun yamnda cennette sayilirsin. Ben ise i9inde 

bulunmu§ oldugum bu giizel nimetlere ragmen -§ayet 
Allah beni cennetine sokarsa- cennette beni bekleyen 
nimetlere kiyasla ben bu halimle hapishanede sayilirim. 

Yahudi: Ger9ekten oyle mi?! der. Ibn Hacer: Evet oyle!. 

diye cevap verir. Bunun uzerine yahudi ”E§hedu en la 

ilahe illallah ve enne Muhammeden resiiliillah" diyerek 
musluman olur. 

8-Saadete kavu$turan sebeplerden sekizincisi 

sikinti veren sebepleri ortadan kaldirmaktir: §eyh 
Abdurrahman Es-Sadl (Rahimehullah) $oyle der: "insani 

mutlu ve huzurlu kilip onun sikintisim, htizruinu gideren 
sebeplerden biri de gegmi^te ya§anan telafisi mtimkun 
olmayan uziicu olayiari unutmaya 9ah§maktir. insan 

gelecekte kendisini korku, aghk ve huziin dolu giinlerin 

bekledigini, ijlerinin bundan sonra tersine giderek hi? 

duzelmeyecegini dujiinerek kendine haksizlik 
yapmamalidir. Zira gelecek AllalVin elindedir. Kulun 

gelecek konusunda elinde hi? §ey yoktur. insan bunu 



fylutCuCufijYoCunda 25 Vesife ^34^ 

yaparsa kalbi mutmain olur, hali iyile§ir, kalbinde 

ta§idigi her turlu dert ve sikintidan kurtulur."20 

9- insanlara Iyilikte Bulunmak: Kiymetli 
karde^im, (Allah seni korusun!) insani mutluluga 
kavu^turan vesilelerden biri de; insanlara sozlii ve fiili 

olarak iyilikte bulunmaktir. Facir olsun takvali olsun 

insanlarin dertlerine 9are bulmak, onlann sikmtilarini 

gidermek gibi hayirli i^lerinde onlara yardimci olmak 
ger^ekten insana mutluluk verecektir. Bu i$leri Allah 

rizasi i9in yapanlara Allah 90k buyiik ecir verecek ve 
insanlarin hiizun ve kederlerini giderecektir. 

10- Kederlenmeyi surekli hale getirmemek: $eyh 
Abdurrahman Es Sadi (Rahimehullah) §oyle der: MAkilli 
olan bir insan dogru bir ya§amin mutlu ve huzurlu 
olmasi gerektigini bilir. Yine akilli ki§i bu hayatm ne 

kadar kisa oldugunun bilincine vararak bu kisa hayatta 

can sikmaya ve a§iri kederlenmeye gerek olmadigmi 

bilir. Zira kederlenmeyi devam ettiren bir ki§i hayatini 

kendisine karartmi§ ve dolayisiyla omrunun 90gunu 
elem ve kederle ge9irmi§ olur.” 

11- Dii§iinceyi hayirli i$lere kanalize etmek: 
Sevgili karde§im §unu bil ki hayatinizin mutlulugu, gaye 
ve du§uncelerinizin dogrulugu ile dogru orantilidir. 

§ayet dti^unceleriniz hem diinya ve hem de dininiz i9in 

faydali olacak §eylerde yogunla§iyorsa hayatinizda 

mutlusunuz demektir. Aym zamanda etrafindaki 

insanlardan kendine yonelik olarak duydugun kotii 

sozlerin sana zarar vermekten uzak oldugunu, bilakis bu 

°EI-Vesaili'l Mtihuhimme Fi Hayati's Saideh. 
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kotii sozlerin ancak ve ancak sahibine zarar verecegini 

du§uniirsen bu dli§iince de bir 90k bela, keder ve 

sikintidan kurtulmana sebep olacaktir. 

12- Sana isabet eden kotiiliiklerle sahip oldugun 
nimetler arasinda bir kiyaslama yaparak sahip 
oldugun nimetlerin voklugunun farkina varman: 
Degerli karde§im, (Allah seni ve bUttin mii’minleri 

hayirli i^lerde muvaffak kilsin!) §ayet sana isabet eden 

kotiiliiklerin orani ile, Yiice Allah'in sana vermi§ oldugu 
sayilip hesaplanamayacak kadar 90k olan, gtizel 

nimetleri kiyaslayacak olursan, arada ne kadar biiyiik bir 
fark oldugunu goreceksin. Bu da uziintiilerinin ve 

kederlerinin gitmesine yardimci olacak ve dolayisiyla 
mutlulugunun tekrar geri gelmesine sebep olacaktir. 

Aym zamanda ki§i kendisine muhtemel bir kotiiliik 
isabet etmesinin orani ile bu muhtemel kotiiliikten 
kurtulma yollarinin 9oklugunu bir mukayese ettiginde bu 
korku ve iiziintiiden kurtulacaktir. Insanoglu, kii9iik 

ihtimallerin biiyiik ihtimalleri yenmesine miisaade 

etmemelidir. 

13- Hiiziin ve kederin giderilmesinde 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den 
gelen zikir ve dualan kullanmak: Abdullah bin 

Mesut'tan rivayet edilen bir hadisi §erifte Allah’in Resulii 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

^ J>'j UP J\ Ojr Slj jO dou OOf U» 

jf PLJu iOU jA jSo OJLd ^ ^ jflu 

OjJlOi jf tLLiaO ^ lO-f y cOjO" ^ 
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LaM *S/j oU3j j jjjj dVj&\ 0i 

<Gj?- iljjfj 

"B/r muslumana bir uziintii veya sikinti isabet ederde; 
Allahim ben senin kulunum, kulunun ogluyum (ondan 

dogmayim), almm (pergemim) senin elindediry 

hakkimda dedigin olur, hakkimda verdigin hiikiim 
adaletin ta kendisidir. Kitabinda indirdigin veya 

kullarindan birine beyan ettigin veya gaybi ilimlerden 
kilip yamnda sakladigtn ve senin olan butiin isimlerle 

sana yalvariyorum; Kur'ani kalbimin bahariy 

gogsiimiin nuru, huzniimiiny sikintimin gidericisi kd! 

§eklinde dua ederse Allah onun sikintisim giderir, 
huzniinii sevingle degi$tirir. " 21 

14-Iyi bir kom$u ve sakin bir ev: Muhterem 
karde§im saadete ula^abilmek i9in gerekli olan 

ihtiya9lardan biri de iyi bir kom§u ve sakin bir eve sahip 
olabilmektir. iyi kom§u insana rahatlik ve giiven verir. 

Zira o sana yakin bir ki§i olarak senin i9in daima 

dogruyu hayirli olani tavsiye edecek, seni her kotuliikten 
korumaya 9ali§acak ve evde olmadiginda evini 

koruyacaktir. Bu yiizden Peygamberimiz (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) $oyIe buyurur: 

4j1 C-U? jUrb J'j 1a» 

21(Hakim. No:1877,ibn Hibban. No:972, imam Ahmed 

Mtisnedinde rivayet eder.) 
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"Cibril siirekli olarak, kom§u haklari konusunda o 

kadar nasihat etti ki; sonunda kom§uyu kom$usuna 

varis kilacak sandim " 22 
Yine Allah’in Resulu ?u §ekilde buyurmu§tur: 

Djt?- j*\j Si J* Sl» 

"Iginizden kom$usu, kendisinin $errinden emin 

olmayan bir kifi cennete giremez." 23 
Bir gun Allah'in Resulu (Sallallahu Aleyhi ve 

SellemVe §oyle denildi: 
^ ^ 0J» 

Ja—3j jlyb JUaij 013 !j-i «!jUl 

"Falanca kadin giindiizunu orug tutmakla, gecesini 
namaz kilmakla gegirir, fakat dili ile kom§ularina 

eziyet eder (onun igin ne dersiniz?) Dedi ki: Onda hayir 

yoktur, o ate$tedir. Denildi ki; falanca ise> be§ vakit 

namazini kdar> ramazan orucunu tutar ve de bir parga 

kurutulmu§ yogurttan da olsa sadaka verir, fakat dili 

ile kom$ularina eziyet etmez (buna ne dersiniz?)* Dedi 

ki; o ycennettedir. " 24 
Degerli karde$im, islamm kom^uiuk haklarina nasil 

onem verdigini goruyorsunuz! Her kom$u kom§unun 

22Mlislim.2625. 

23Muslim:46. 

24(Hakim: Mustedrik:7305) 
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hak ve hukukuna riayet etmi? olsa ferdi ve iftimai planda 

huzur saglanmi? olup toplumsal baglar gu9lenir ve 
ozlenen ornek toplumlar ve dolayisiyla ornek 

medeniyetler ortaya 9ikar. Ahlakli, kom?uIuk hukukuna 

riayet eden ve daima Allah katinda dogru olani yapma 

gayretinde olan bir kom?uya, geni? ve sakin bir eve 

sahip olmak ?iiphesiz insana buyiik bir saadet verecektir. 
Fakat kom?u sozu edilen bu sifatlari kendisinde 

ta?imiyorsa elbette bu durum onun kom?usu i9in bir 

sikinti ve korku sebebi olacaktir. 

15- Salih (iyi) insanlarla oturup-kalkmak: 
Kiymetli karde?im, muhakkak ki insanin salih arkada?la 

oturup -kalkmasi onun i9in 90k biiyuk bir nimettir. Zira 
o salih ki?i arkada?i dogruyu unuttugunda ona dogruyu 

hatirlatir, dogruyu yapmaktan aciz kaldiginda ona 

yapmasi i9in yardimci olur, hayirli olan yolu gosterir, 

hakki, sabri ve daima iyiligi yapmayi emredip kotiillik 
yapmaktan onu alikoyar. Bu nedenle Allah'in Resulli 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Miislim'de yer alan 2628 

numarah hadiste belirtildigi gibi, iyi arkada?i misk 

ta?iyicisina benzetmi?tir. Boyle bir arkada? ya sana 

kar?ihksiz olarak miskten biraz verecektir ya ondan misk 

satin alacaksin ya da -en azindan- onun gtizel kokusu 
sana ge9ecektir. Hayirli bir arkada?la oturup kalkan 

daima ondan hayir bulacak ve vaktini faydali ve ho? 

?eylerle ge9irmi? olacaktir. 

16- Yapilan hayirli amelin kar?iligim Allah’tan 
beklemek: $eyh Abdurrahman Es-Sadi (Rahimehullah) 
?oyle der: Insanin muhtemel sikintilardan 

kurtulabilmesine yardimci etmenlerden biri de ki?inin 
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yapmi§ oldugu iyiliklerin kar§iligim insanlardan degil de 
bunu sadece Allah'tan beklemesidir. §ayet, sizde hakki 
bulunan veya kendisinde hakkin bulunan bir ki§iye iyilik 

yaparsan bunu Allah ile kendi aranda cereyan eden bir 

olay olarak gormelisin. iyilik yaptigin ki$iden kar§ilik 

beklememelisin. Allahu Teala $oyle buyurur: 

Slj s-'yr -by Si 
"Siz.i baska bir sebep iyin degil sadece Allah rizasi iqin 

doyuruyoruz; sizden ne bir kar§ilik ne de bir te$ekkiir 

bekliyoruz (derler)." 23 
Ozellikle iyilik yaptigin insanlar ipoluk-ipocugun ve 

arkada§larin iseler kesinlikle onlardan kar§ilik 

beklememelisiniz. Biliniz ki ne zaman bajkalarmin bir 

sikintisini giderirseniz mutlaka kalbinizde tarifi zor bir 
sevin5 ve huzur bulacak Allah'in izniyle keder ve 

sikintilarmizdan kurtulacaksiniz. 

17- Degerli karde§im, saadete kavu§ma 

vesilelerinden biri de "i?leri zamamnda yapip gelecek 

vakitlerde bunlarin sikintisindan kurtulmaktir": 
insanoglu butiin i$lerini zamanin da yapacak olursa 

i$lerinin birikip altinda ezilmesini onlemi? olur. Bu 

durum insanin daralip sikintiya dii§mesini onler. 

18- Faydali i?leri yapmada gayretli olmak: 

Saadete kavu^abilmek i?in bir insamn daima faydali 

i^lerin pe§inde olmasi, zararli i$leri yapmaktan sakinmasi 
gerekir. Daima dogruyu ve faydaliyi yapmak ve yanli? 

^(insan:9). 
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ve zararh fiillerden ka^inmak insam muhtemel 
sikmtilardan kurtaracaktir. 

19-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellemyin tavsiyelerine uymak: Saadete kavu$manin 
yollanndan biri de Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellemyin tavsiyelerine uymak ve onun gosterdigi 

yoldan yiirumektir. $u hadis-i §erifte onun bu giizel 

tavsiye ve ir§atlarindan sadece biri dile getirilmektedir: 

Si oi Jr' jAj t fa'jA y J\ \jjaZ Slj ^1* JjlJ y J\ ' 

"(Varhk olarak) sizden iistun olanlara degil, sizden 

altta olanlara bakiniz. Bu Allah'in nimetlerinin 
kadrini bilmeniz iqin dalta iyidir. " 26 

Etrafina §oyle bir goz atan ki§i bir 90k insanin 
kendisinden varhk olarak daha du§iik oldugunu gorecek 

ve dolayisiyla iginde bulundugu duruma §iikrederek 

herhangi bir sikinti veya moral bozukluguna 

du§meyecektir. Mti'min bir ki§i -i^nde bulundugu §artlar 

ne olursa olsun- $oyle bir du^undugiinde Allahhn maddi, 

manevi, gizli ve a9ik sonsuz nimetleri i9inde oldugunu 

gorecek ve bu du$iince mevcut sikintilarin hafiflemesine 
ve belki de yok olmasina sebep olacaktir. Fakat ilim 
sahibi olmak gibi yiiksek derecelere ula$mak konusunda 
insan kendisinden iistiin olana bakmahdir ki, onun 

ula^tigi bu yiiksek makamlara kendisi de ula§sin. Lakin 

bunu yaparken her hangi bir haset durumunun ortaya 

26( Musi im:2 963) 
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9ikmamasi i9in kesinlikle o §ahsi severek ve ona dua 
ederek bunu yapmak lazimdir ki, kalp huzura kavu§sun 

ve saadetle dolsun. 

20- Insanin kendisine fayda getiren bir i$le ve 
faydali bir ilimle me$gul olmasi: §eyh Abdurrahman 

Es-Sadi (Rahimehullah) $oyle der: Ashabimn 
bozulmasindan ve kalbin kederli §eylerle me§gul 

olmasindan meydana gelen stres ve bunalimm 

giderilmesinin sebeplerinden biri de ki^inin faydali ilim 
ve i§lerle me§gul olmasidir. Zira kalp bu gibi faydali 
i^lerle me§gul olursa bunalima dii^mekten uzak olur ve 
kendisini iizuntuye sokan $eyleri unutur. Boylece 

huzuru ve mutlulugu yakalayabilir. 

21- Biitiin dii^Unceyi guniiik ameilerde 
yogunla$tirmak: Saadete ula^tiran sebeplerden biri de 

ki^inin elindeki mevcut i§ine onem verip ge9mi§te 
meydana gelen iiziicu olay ve durumlari unutmaya 

9ali§masidir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) sikinti ve uziintuden Allah'a siginmi§tir. Ge9mi$i 

unutup gelecegi imar etme konusunda ciddi olarak 
9ali§an insan mutlaka ba^arih olacak ve bu ba§ari ona 

huzur ve mutluluk verecektir. 

22- Insanm ba§ina gelen musibetlerin etkisini 

azaltmaya gayret etmesi: Abdurrahman Es-Sadi $oyle 

demektedir: "insanin ba$ina gelen uzuntii ve sikintilari 

izale etmenin yollarindan biri de bu sikintilarin hacmini 

ve tesirini azaltmaya 9ali§maktir. Ornegin ki§i meydana 

gelmi§ olan olaym varabilecegi en kotii ihtimali dii^unur 

ve kendisini bu sonuca hazirlar ve kendisini onu kabul 
etmeye ali§tinr. Bunu yapttktan sonra mumkiin 
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oldugunca bu olayin etkisini azaltmaya fali^ir. Ki§inin, 

yapmi§ oldugu bu faydali gayret sonucu sikinti ve kederi 

yok olacak, en azindan hafifleyecektir. 

23-Kalbi gii^lendirmek ve kalbin evhamlara ve 
hayali dii$iincelere kapilmasmi onlemek: §eyh Sadi 

(Rahimehullah) §oyle der: "Kalp hastahklarinin ve 

hatta bedensel hastahklarin en biiyiik ilaci insamn 

kalbini giiglendirmesi ve kesinlikle onu bo§ evhamlara, 

hayallere kaptirmamasidir. lira insan ne zaman 

kendisini korkulu hayallere ve evhamlara kaptirirsa, 
mutlaka kalbi bundan tesir goriir. Dolayisiyla insanda 

korku, dehget, iizuntu, keder, karamsarhk, gokiintii, 

kalp hastahklari gibi ruhi ve bedensel hastahklar 
meydana gelebilir. Fakat ki§i tam manasiyla Allah1 a 
iman edip9 geregi gibi Ofna giivenip tevekkiil eder de 
kendisini bo§ evhamlardan korur, gok zayif ihtimalleri 

biiyiitiip korkung bir takim sonuglar elde etmeyi bir 

tarafa birakirsa bu durumda Allah V1 ohm baghhgi ve 

umudu artar ve dolayisiyla meydana gelebilecek ruhi 

ve bedensel hastahklarin online gegmi§ olur. 
Dolayisiyla bu ki§i bu §ekilde kalbini kuvvetlendirmi§, 

gogsiine iizuntu yerine seving doldurmu$ ve tariji zor 
bir huzura kavu$mu$ olur.,f 

Hayatin merdivenlerini tirmanmada cesaretli olan 
insamn gogsii daralmaz, fakat korkak insamn gogsii 
daima dardir, onun kalbinde ferahlik ve sevin9 

bulamazsm, bu tiir insanlar hayatlarindan asla tat 

alamazlar. Bu tiir insanlar sadece - hayvanlarda var 

olan- cinsi lezzeti almakla yetinmek durumundadirlar. 

Korkak insanlar ruhi huzur ve mutluluktan mahrum bir 
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§ekilde hayatlarmi siirdurmek durumundadirlar. Aym 
zamanda bu huzur ve mutluluktan cimri killer ve 
Allah'tan ve O'nun zikrinden yiiz 9evirmi§ olan her gafil 

ki§i mahrum kalmak durumundadir. Ger<jek manada 
Allah'a iman edip, O'na hakkiyla giivenen insanlari 
uzuntu ve karamsarlik esir almaz, zira sebeplerin yok 

olmasiyla sonu9lar da ortadan kalkacaktir. 

24- Kalpte sakli olan kotii duygu ve kini (lkanp 

atmak: Sevgili karde§im, kalpte ba$kalarina kar§i 
beslenen kotii duygu ve kin iyi insanlara yaki^mayan 
kotii sifatlardandir. Kalp bu kotii sifatlardan 
kurtulmadik9a huzur ve rahata kavu§amaz. Zira haset ve 

kin kalbi daraltir, onu eritip bitirir. 

25- Gozii, kulagi haramdan korumak, 90k 

konu$mayi, 90k yemeyi, 90k uyumayi ve sik9a 
kalabaliklara kan^mayi terk etmek: Ibn Kayyim 
(Rahimehullah) §oyIe der: (Bu sayilan $eylerde 

(gekemezlik, kin beslemek v.s.) a$iri gitmek kalbe act, 

keder, sikinti verir, kalbi ku$atir, onu hapseder ve onu 

sikar. Hatta diinya ve ahiret azabinin gogu kalpte 
meydana gelen bu v.s. hastahklar sebebiyledir. La ilahe 

illallah! Bu say dan afet qe§itlerinin hepsinden nasibini 

alan ki$inin kalbi ne kadar sikdacaktir!? Boyle bir 
k 15 in In ya§antisi tersliklerle doludur. Dolayisiyla boyle 

bir kalbi ta$iyan insan kesinlikle iizuntiiden ve 
kederden kurtulamayacaktir. La ilahe illallah! Sozii 

edilen guzel hasletlerden nasibini alan, bu guzel 

hasletleri elde etme gayesiyle girpinan ve bunlardan 

elde ettiklerini koruma azminde olan bir ki$inin hayati 

ne kadar huzurlu ve ne kadar guzeldir. Boyle bir 
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kifinin Allahu Tedla'nin $u ayetinde bahsettigi 

nimetten nasibi ne biiyiiktur: 

(jU* ^ ^) 

"Muhakkak ki giinahlardan uzak duranlar cennette 
nimetler igindedirler." 27) 

Allah’in Resulti (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalp 

geni§ligini saglayan sifatlari tarn manasi ile kendisinde 
bulunduran ve kendisine uyulmasi gereken en mutekamil 
bir insandir. Kiymetli karde^im, dunyada ve ahirette 
ger9ek saadeti ve huzuru yakalamak i9in Allah'in 

Resulunli ornek almada gecikmeyiniz! 

Saadet konusunda topladigimiz bilgiler burada 

noktalanmaktadir. Mutluluga gotiiren vesiieleri sayarken 
§eyh Abdurrahman Es-Sadi’nin "El-Vesailil-Mufide li 
Hayati's-Saideh" adli eserinden 90k faydalandim. Yuce 

Allah'tan bizleri ve sizleri hem dunyada hem de ahirette 

mutlu olanlardan eylemesini, yapmi$ oldugumuz bu 

9ah§mayi kendi nzasi i9in yapilan 9ali§malardan 

eylemesini niyaz ederim! $tiphesiz onun her §eye glicu 

yeter! 

JjcT U-JLJ LuJ ^jJlP aiil 

7(lnfltar: 13) 
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