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Nureddin Yıldız’ın 10.03.2019 tarihli (351.) Hayat Rehberi dersidir. 



ٍد وَ  ِحیِم اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْحٰمِن الرَّ اَْجَمِعیَن.َعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ بِْسِم ِ� الرَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

Aziz kardeşlerim, 

Cennet, temennilerin ve hayallerin diyarı değil, imanın sonucudur. Cennete mümin olan girecektir. Bu 
cümle bir kere kayıtlara ‘mümin’ diye geçmiş kişi anlamında değil, imanıyla yaşamış ve iman ile ölmüş 
kimse anlamındadır. 

Haramların bulunduğu yerde iman korumak neredeyse hayaldir. Çünkü Allah müminlerin haramsız 
ortamlarda yaşamalarını istemiştir. Böyle bir toplum, ev ve iş yeri oluşturulamazsa bu adeta gıdamızı 
asit kuyusunda saklamaya benzer. 

Bu nedenle mevcut İslam durumumuz yani Allah’ın cennetine girmemizi sağlayacak Müslümanlığımız, 
ağzımızdan çıkan büyük sözlerle ölçülemez. Etrafı meyhaneler ve bankalar ile çevrildiği sürece bu 
ispat cami ile de yerine gelemez. 

Müslümanlığımız yaşadığımız evlerimizde, maişetimizi temin ettiğimiz iş yerlerimizde, yürüdüğümüz 
sokaklarımızda, o sokakların tabelalarında ispat edilebilen bir değerdir. Bu cümlelerin maksadını şöyle 
örneklendirebiliriz: 

 

Şu bardağı yeni doğmuş bir çocuk kabul ediniz; içi dışı görünecek kadar temiz, tertemiz, hiçbir kiri yok. 
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “her doğan çocuk fıtrat üzere doğar” buyurmaktadır 
ve fıtrat işte budur. Yalan, vurma, çalma… hiçbir şey bilmiyor. Doğumdan sonra ise çocuğa anne-
babası ya da çevresi şekil verir. Şayet çocuğu Allah’ın kitabı, cami, ezan ve mukaddesat ile baş başa 
bırakırsak fıtratı zaten güzel olduğundan yansıttıkları da güzel olur, yani süt gibi bembeyaz. Fakat aynı 
çocuğu küfrün, şirkin, münkeratın bulunduğu bir yerde büyütürsek o beyazlık görülmez. 

Anne-baba, hoca, vakıf başkanı ya da siyasetçiye bardağın o ilk hâliyle yani tertemiz teslim edilen 
çocuğa ne verilirse dışarıya onu yansıtacağından, baba çocuğunu “fakir mahallesi diye bakılsa da 
zararı yok, çocuğumu burada büyüteyim” deyip zararlardan en fazla korunacağı bölgede yetiştirirse 



onu fıtratıyla korumuş olur. İnsana Allah tarafından o ilk hâliyle teslim edilen çocuğun hesabı o ilk hâli 
üzerinden sorulacaktır. 

 

Süt dolu olan bardak tamamen saf kalmış bir profili temsil eder ama içine (haramları temsil eden) 
vişneden girdiğinde onu arındıracak nihaî şey ateştir. Çünkü beyazın içindeki karalar illa ateş 
görmeden temizlenmez. Bir düğüne gidildiğinde orada kimse “haydi hep beraber İslam’dan çıkalım” 
demez ama sadece gelin hanımın yanında adeta gelinden daha çok süslenmiş elli-altmış kadar daha 
gelincik olur, onlar da on yedi yaşındaki bir hanım kızın zihninde (bardak) hep vişneden birer 
damladır. Görülen yanlış manzaralardan sonra eve dönülüp “ne yaptık biz… tövbeler olsun…” deyip 
hemen bir Ayetelkürsi okuyunca o vişnenin üzerine biraz da süt doldurmuş olunur. 

O bardağın içinde artık bir miktar vişne üzerine dökülmüş süt vardır. Bunun üzerine ne eklenecek? 
Mesela akşam Mülk suresini okumadan yatmama âdetimiz mi var? Okuyalım; bu vişneli süt dolu 
bardağa biraz daha süt dökmek anlamına gelir. 

‘Bir haram’ denen şey, ne kadar büyük kapta duran süte dökülmüş olursa olsun yine de bir haramdır 
ve o sütte az da olsa değişime sebebiyet verir. 

Peki, bu sütle karışmış vişne nasıl olup da bardaktan temizlenecektir? Bunun bir yolu yok mudur? 
Vardır. Mesela hac dediğimiz ibadet, insanı anadan doğduğu gibi tertemiz yapan bir arınmadır. 
Ramazan orucu da böyledir. Ancak yine de hac, oruç gibi büyük ibadetlerle bardağın içinden silinen 
vişneli süt, hiçbir zaman o bardağın kullanılmadan önceki hâli gibi bir görüntüye dönüşün kesin 
garantisi değildir. 

 



 

Her haram budur. Eğer biri bembeyaz sütün içine bir damlacık vişnenin hiç etki etmeyeceğini iddia 
edebilirse bir haramdan da hiçbir şey olmayacağını kabul edebilirsiniz. Her gün beş kere ezan 
okunması ama caminin yanı başındaki faizli bankanın da işlemlerine devam edebiliyor olması… Kaç 
kişi Allah’ı zikredip yeryüzüne rahmet inmesine vesile oluyor; kaç genç onun bunun namusuna dil 
uzatıyor, ırzına sövüyor… Melekler şehirde gördükleri füze gibi upuzun minareleri mi 
değerlendirmeye alıyorlar yoksa o camilerde Allah’ı zikredenleri mi? Bizim derdimiz şarap şişelerinin 
camıyla hatta şarabın kendisiyle midir yoksa şarabın, müminin ağzı ile buluşmasıyla mı? 

Allah’ın bizden istediği, bardağı başlangıçta verdiği ilk hâliyle geri getirmemizdir. Ufak tefek pot 
kırmalarda ise bardağı temizleyecek peçeteleri yani tövbeyi kaybetmememizi ister. Yoksa peçete ile 
temizlenmemiş, temizliğinin zamanı geçmiş bardakları cehenneminde arıtacaktır. Bu arıtmayı ya insan 
dünyada kendi kendine yapacak ya da ateş tarafından temizlenecektir. 

Her çocuk, bardağın içine ne süt ne vişne doldurulmadığı o ilk hâliyledir. Biz büyükler de bir zamanlar 
öyleydik; akrabanın hatırı kırılmasın diye kadın-erkek karışık düğüne gitmek, millet ne der diye faize 
bulaşmak, çocuğun diploması olsun diye ateizme bile kayacağı okula yazdırmak… derken bardağın içi 
‘vişne’ ile doluverdi. 

Bu dünyada yaşayışımızın kalite ölçümü haramlardan uzak kalmamıza bağlıdır. Her haram, üzerimizde 
bir renk bozumudur. Haramlardan dönen, tövbe eden için çare bellidir, istiğfar edilecek ve gözyaşı 
akıtılacaktır. Allah affedecek ama kul bir zaman sonra yine günaha bulaşacaktır. Allah yine 
affedecektir. Bu böyle devam edecek ama tövbeye sarılmaktan asla vazgeçilmeyecektir. Yeter ki bu 
sağlanabilsin ve vakti hiç belli olmayan ecel geldiğinde bardağımız temiz olsun. Lâkin bardak 
temizlenmeksizin bırakılır ve içindeki kirler bardağa tutunursa onu ancak kaynar su temizler. Bu da 
ateş demektir. 

Allah “iman edin” buyurduğunda üzerimize iman etme görevi düştüğünü bilmemiz gibi, “iman 
ettiyseniz harama bulaşmayacaksınız” buyurmasını da bu görev denkliğinde üzerimize vazife bilmemiz 
gerekir. Allah’a iman ettiysek haram bize yasaktır. Aç-susuz da kalsak, dayak da yesek, işsiz de 
bırakılsak harama bulaşmamalıyız. “İşsiz kalırım ama cuma namazımı kılmadan yaşayamam” demek 
zorundayız. Sırf asgarî ücretten biraz fazla maaş veriliyor diye cuma namazı saatinde çalışmanın 



mecbur olduğu yerde çalışmaya devam etmek, içindeki kirlerin iyice tutunduğu bardağın nasıl 
temizleneceğini unutmaktır. 

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği kıyamet alametlerinden biri de 
Müslümanlar’ın alkol ve faiz için kılıf uydurmalarıdır. Allah’ın haramlarından birine kılıf 
uydurabilmemiz, ‘ama’ ile başlayan çıkışlara cesaret gösterebilmemiz dünyada güneşin ters taraftan 
doğması kadar büyük bir kıyamet belirtisidir. Bütün dünya alkol denizine dönebilirdi ama Allah diyen 
hiçbir mümin yine de alkole hile bulamamalıydı. 

Topraklarımızda her gün beş defa ezan okunmasından daha gür bir iman yankısı, dünyanın 
herhangi bir yerindeki tüccarın, içinde alkol bulunan bir maddeyi Osmanlı’nın çocuklarına 
satamayacağına kesin biçimde inanmasıdır. 

Keşke Hollanda’da hazırlanan bir peyniri Türkiye’ye pazarlamaya kalkan tüccarın, “onlara bunu 
satamayız, bizim domuz mamulü karıştırdığımızdan şüphelenip almazlar” diye ikaz edilmesi sıradan 
bir tepki olsaydı... 

Besmelesiz kesildiğinden zerre kadar şüphelendiği eti aç kalsa, deprem enkazı altından çıkarılsa bile 
bir Müslüman’a yedirmenin imkânsız olduğunu söyleseydiler… 

Bardaklarımızın ne hâle geldiğinin tespitlerinden biri de ucuz şeyin helal olandan fazla revaç buluyor 
olmasıdır. Etin helalliğinden daha önemlisi, ucuz olup olmadığıdır ki günde beş vakit ezan okunan 
topraklarda böyle olmamalıydı. Helal kavramı ve helal olan güçlenmedikçe güçlü bir nesil de 
gelemeyecektir. Toplumumuzun haramlarla iç içe olması, hava kirliliğinden nefes alamayıp maskeyle 
dolaşmak zorunda olmamız gibi bir şeydir. Haramların bu kadar neşv ü nema bulduğu toplumda 
maskelerimiz, Rabbimize sığındığımız tövbelerimizdir. 

Haram denince faiz, piyango, zina, işçi hakkı yeme, patronun malından çalma veya rüşveti 
kastettiğimiz gibi sözgelimi anne-baba sözünü dinlememeyi de es geçmemek lazımdır. Anne-babaya 
karşı işlenmiş kabahatler de bardağımızda birer kirdir ve ancak ateşin çıkarabileceği raddeye 
gelmeden önce temizlenmelidir. Bu aşamaya gelinmeden anne-babanın ayaklarına kapanma fırsatını 
kaçırmamalıdır. 

Aksi takdirde bu kirli dünyadaki kirleri sıradan temizlemeler gidermeyecek ve bulaşığın bir yerden 
sonra artık normal suyla yıkanamayıp illa kaynar su görmesi gerektiği gibi insanın kirlerini de ancak 
ateş giderebilir hâle gelecektir. Ya bu kirleri biz temizleyeceğiz ya Allah ki onun temizlemesi yakıcı 
olacaktır. 

Bir yerde camilerin bol olması, onların sabah namazında dolu olup olmamalarına bağlı olarak 
sevinilebilecek bir haberdir. Allah Teâlâ nihayetinde bize namaz kılmamızı emretmiştir, şehirlerimizi 
camilerle doldurmamızı değil. Kılınmayan namazların hesabını beton binalar verecek değildir. Yalan 
konuşan esnaf, zulmeden siyasetçi eşini kahreden kadın/erkek kendini temizlemek zorundadır. 

Haram Allah’a başkaldırmaktır ve insanların ceplerinde faizli para bulunduğu zaman Rabbimiz bunu 
bize ‘Allah ve Peygamberi ile savaşmak’ diye bildirmektedir. Her banka şubesi, Müslümanlar’ın 
şehirlerine yönelmiş bir düşman tankı gibidir. Allah’ın hükmü bizim bir yerde tanıdığımız var, bir 
kurulda görev alıyoruz vs. durumlarla değişecek değildir. 

* 

Allah’ın tertemiz yarattığı delikanlılar ve genç kızlar, tertemiz birer bardak gibidirler. Onları liberallik 
bataklığına, ümmetimizin adeta hiçbir derdi yokmuş gibi geçmiş tarihlerde olup kalmış konularının 
hengâmesine atıp zihinlerini karıştırmaya, kıyamete kadar akıllarına gelmeyecekleri getirmeye çalışan 
fitneci hocalara ve akademisyenlere takılmamalıdırlar! 



Ey genç, sen tertemiz bir bardaksın ve öyle kalmaya, üzerine kir bulaştırmamaya çalış. Rabbine öyle 
git ve mübarek sahabilerle buluş. Onlar Rablerine öyle tertemiz kalarak gitmişlerdi. 

Ümmetimiz haram bağını çözmedikçe ezanların gücünü hissedemez. Avrupa’daki mümin 
kardeşlerimize banka kredisiyle cami yapabilecekleri fetvası verenler, Allah’a savaş ilen ederek ona 
secde edilebileceğini söylemiş olmaktadırlar. Böyle çelişki olmaz. Mümin, harama hile bulabildiği 
zaman şeytanın avucu içinde oynatıldığını bilmelidir ve bu zaten Yahudiler’den kalma bir hastalıktır. 
Onlar da haram olan faizin yasaklığının farkındaydılar ama hocaları, “faiz alınacaksa biz alırız çünkü biz 
Tevrat’ı daha çok okuyoruz, tövbeyi de daha iyi biliriz” diyerek kendilerine faizi helal etmişlerdi. Kılıfa 
bak. Tövbeyi cehennemin dibinde ederler artık. 

Harama götüren her şeyin de haram olduğu hükmü akıldan asla çıkarılmamalıdır. Bunun için aslında 
zina haram olduğu hâlde sözgelimi bedenin etlerinin birbirine teması da haramdır, sonradan zina ile 
sonuçlanacağından. Alkol fabrikasında alkolü üreten gıda mühendisi olarak çalışmak haram olduğu 
gibi alkolü satmak veya içmek de haramdır. Faizli bankada memur olarak da kapıcı olarak da çalışmak 
haram olduğu gibi oradan faizli işlem yapmak dahi haramdır. Harama götürenin haramlığı kanunu bu 
şekilde örneklenebilir. Haram işte yüzde bir katkısı olan, yüzde bir haram işlemiş olur. O harama 
katkısı olan veya haramın bir köşesinde bulunanın, aynı günün sabahında mesela namaz kılmış olması 
sonrasında haram işlediği hakikatini değiştirmez. 

Ümmetimiz haramlara kılıf uydurma cüretinden vazgeçmelidir ve hocalar da haramları aklama 
merkezi gibi bir yetkiye sahip değildirler. Böyle bir ‘fetva’ ile hareket eden ve ciddi zannettiği bir 
isimden işine meşruiyet sağlayan kişi yıllar sonra o kişinin kendi menfaati için ve tayinden (sürgün) 
korkması nedeniyle öyle söylediğini anlarsa işlediği haramdan dönmelidir. 

Bunları konuşunca insanlar alınıyor, konuşan da ‘sert hoca’ oluveriyor ama dünyada al gülüm ver 
gülüm ile kıyamet günü ne yapacağız? Haramları insanımıza kim hatırlatacak? Hiçbir haramın 
cehennemde yanmamıza değmeyeceğini söylemeyecek miyiz? 

Haramın haram olduğunu bir dakikalık nefesimiz dahi kalmışsa haykırmaya mecburuz. Faiz büyük bir 
haramdır, hırsızlık her çeşidiyle ve kılıflı ya da kılıfsız hâliyle haramdır, yalan haramdır, sihir haramdır, 
kumarın başına ‘millî’ de gelse haramdır, rüşveti Müslüman da alsa gâvur da alsa haramdır, rüşvetin 
alınıp camiye bağışlanması dahi haramdır. Rüşvet, yapılmayacak bir işi yapmak için alınan her şeyin 
adıdır ve bu yeri geldiğinde bir çanta dolusu para da bir bardak çay da olabilir. Gaspın insan 
kandırılarak alınanı da tehdit ile alınanı da kanunî imza gücü kullanılarak yapılanı da haramdır. 

Zulüm haramdır ve Peygamberimiz aleyhisselam Efendimiz, zulmedenin kıyamet gününde sahibini 
kapkaranlık olarak bulacağını haber vermektedir. Zulüm icabında imza yetkisi kullanıp insanları 
ezmek, eşine Allah’ın tanıdığı haklardan başka muamele etmek, ebeveynine herkese layık gördüğü 
seviyede tavırlarla karşılık vermek, komşuyu rahatsız etmek olabilir. 

Müminler olarak toplumumuzdan şirk ne kadar temizlenir, haramlar üzerimizden ne oranda 
kalkarlarsa o kadar iyi Müslüman olduğumuzu söyleyebiliriz. Ne kadar da ramazanda iftarlar 
vermemize, her yerde namımız duyulmasına rağmen haramlara tepkisiz kalırsak sonunda hüsran ile 
karşılaşacağımız kesindir. 

Tek umudumuz Rabbimizin bize lütfettiği temizlenme malzememiz olan tövbedir ki onu kullanma 
hakkımız da son nefesimize kadar vardır. Rabbimiz kirlenip de tövbeyle huzuruna gelen kullarına ‘hoş 
geldin’ demekte, geri çevirmemektedir. Yeter ki kul, günah biriktirmesin ve tövbeye yönelsin. Fakat 
bu tövbe hakkını ‘ileride’ kullanmayı tasarlayıp erteleyenler, hakkın durduğu yerde fareler tarafından 
kemirilebileceğini de zihinden çıkarmamalı, temizlenmeyi ertelemenin temizliğe niyetli olmamaktan 
ileri gelebileceğini gözden kaçırmamalıdırlar. 



 

ٍد َوَعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن. اَْلَحْمدُ � َرِبّ الْعَالَِمیَن. َوَصلّى �ُ  َوَسلََّم عَلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

 


