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“Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin etsin?”
Feridüddin Attar
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Günlük hayatta sık duyduğumuz kavramlardan biridir kanaat. Kanaat et, kanaatkâr ol, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz gibi cümleler… Peki, tam olarak ne
anlama gelmektedir, kanaat kavramı?
Kanaat; sözlük anlamıyla; hakkına razı
olmak, sahip olunanlarla yetinebilmek,
açgözlü olmamak ve başkasının sahip
olduğu şeylere göz dikmemek gibi
anlamlarda kullanılırken; dini bir terim
olarak ise; hırs göstermemek, Allah’ın
vermiş olduğu maddi ve manevi bütün
nimetlere razı olmak gibi anlamlarda
kullanılmaktadır.

Kanaat esasında göz tokluğu, gönül zenginliğinin diğer adıdır. Gönlü ve gözü tok olan
bir insan Allah’ın kendisine verdiği veya
vermediği her şeye razı olup, aç gözlülük
ve hırs ile başkasının elinde bulunana göz
dikmez ve sahip olduklarıyla mutlu olabilir. Nitekim Peygamberimiz bu durumu
şöyle ifade etmektedir: “Gerçek zenginlik,
mal çokluğu değil, gönül zenginliği iledir”
(Buhârî, Rikâk 15; Müslim, Zekât, 120)
Kanaat; yani verilenlerle yetinebilmek;
hiçbir gayret içerisinde olmadan “Bir lokma, bir hırka” deyip, çalışmadan tembel
tembel oturmak anlamına da asla gelmez.

ÂDÂB-I MUÂŞERET

Misafirli Evin Hali

Bilakis “İki günü eşit olan zarardadır” anlayışıyla, “insana ancak çalıştığının karşılığı
vardır” (Necm 53/39) ayetinde ifade edildiği gibi sürekli yenilenmeli, içinde bulunduğumuz seviyeden daha yükseğine ulaşıp,
insanlara maddi ve manevi noktadan faydalı
olabilmenin de ibadet olduğu bilinci ile
hareket etmeliyiz. Yaptığımız iş, her ne ise,
o işte elimizden gelenin en iyisini yapıp,
gerekli her şeyi yerine getirdikten sonra Allah’ın bizim için takdir etmiş olduğu sonuca
razı olabilmeliyiz.
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Kanaat edebilen insan, elinde olanlara
şükreden, onlarla mutlu olabilen insandır.
İnsan elinde olanlara kanaat edip, şükrettiği
takdirde, Allah da o kimseye nimetlerini
arttıracağını şöyle ifade etmektedir: “ Eğer
şükrederseniz size olan nimetimi artırırım”
(İbrahim 14/7)
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Kanaat etmeyen insan ise sahip oldukları
ile yetinmeyip sürekli daha fazlasını, daha
iyisini elde etmeninin hırsı içerisinde, başkalarının sahip olduklarına göz dikip, onları
elde edememekten dolayı maddi ve manevi
sıkıntılar yaşar. İçinde bulunduğu durum

Ayşenur Şenol

ve sahip olduğu şeyler ne kadar çok iyi bile
olsa gerçek anlamda halinden memnun
olmaz.
Kanaat yoksunu, hırslı, açgözlü kimseleri
Peygamberimiz şöyle tanımlar: “İnsanoğlunun iki vadi dolu malı olsa, bir üçüncüsünü
ister. İnsanın gözünü topraktan başka bir
şey doyurmaz. Fakat Allah, tevbe edenin
tevbesini kabul eder.”
(Buhârî, Rikâk,10; Müslim, Rikâk, 16)
Sevgili Peygamberimiz yine: “Sizden biriniz, mal ve yaratılışça kendisinden üstün
olana bakınca, bakışlarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak,
Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini küçük
görmemeniz için daha uygundur.” (Buhârî,
Rikâk, 30; Müslim, Zühd, 8) buyurarak,
kişinin her türlü gayretine rağmen istediğine
ulaşamadığı takdirde, kendisinden daha aşağı durumlarda olanlara bakıp kısmetine razı
olması gerektiğini ifade etmiştir. Böylece
kanaat eden kişi huzurlu ve mutlu olduğu
gibi toplum da huzurlu ve mutlu olur.
İranlı bilge, Firdevsi: “Yeryüzünde bütün
ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar”
diyerek, günümüzde tam anlamıyla huzuru
bulamamamızın nedenlerinden birini ortaya
koymaktadır. İşin özü; eğer sahip olduklarımızı yeterli bulamıyorsak, dünyaya sahip olsak dahi yine de mutsuz oluruz vesselam…

37

Aleyküm selâm ve rahmetullâhi ve berakâtuh! A dostlar, hoş geldiniz sefalar
getirdiniz, dergimize şerefler verdiniz.
Rabbimiz razı olsun misafirliğinizden, huzurumuz eksik olmasın demliğimizden.
Biz sayfayı demleyip size ikram eyledik.
Beğenir de memnun kalkarsanız soframızdan, ne mutlu bizlere!

bir buzağı getirmiş, onların önüne koyup
“Buyurun, yemez misiniz?” demişti.
(Zâriyât 51/24-27)

Misafir gelmediği gün yollara çıkıp misafir
arayacak kadar misafiri çok seven, çok ikram eden ve Ebû’l Edyâf (misafirler babası)
diye anılan, Hz. İbrahim’in misafirperverliğinden nasiplenelim isteriz. Nasiplenip
de inşallah cennet sofralarında misafir
olmak Hz. İbrâhim’e… “İbrahim’in seçkin
konukları ile ilgili kıssayı hiç duydun mu?
Onlar İbrâhim’in yanına girmişler, selâm
vermişlerdi. İbrâhim de selâmı almış, içinden “bunlar, yabancı kimseler” demişti.
Sonra sessizce evine dönerek kızartılmış

Tanımadığımız, yabancı bir kimse dahi
olsa misafir etmeye gayret göstermekle
beraber yine de gelenin misafir olmayıp
şer niyetli bir fırsatçı olması ihtimaline
karşı dikkatli olmaya çalışmalıyız.

Misafirimiz selamla kapıyı çaldığında aynıyla, ya da daha güzelliyle karşılık verip
selamını aldıktan sonra misafiri içeriye
buyur etmeliyiz.

Misafirimiz geldiğinde evimizde, elimizde, imkânımızda olanla misafirin soluklanacağı süreden sonra Allah rızası için
ikramda bulunmalıyız. İkramlar çok da
sezdirmeden hazırlanmalıdır. Misafirin
mahcup olmasına mahal verilmemelidir.

MÜSLÜMAN STİL
samimi, sıcak ve birlikte zaman geçirilecek bir misafir ağırlama şeklinin sizleri
ziyaret eden kimseler için de daha makbul olacağı aşikârdır.
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Büyük çaplı, hayır içerikli davetlerde ise
mutlaka yakınlarımızdan başlamalıyız,
komşularımızı es geçmeden ikramlarda
bulunmalıyız. Böylesi davetleri dargınları
barıştırmak gibi güzel hayırlar için de bir
fırsat olarak görmeliyiz. Evet, bizim için
de geçerli. Tüm arkadaşlarımızı sinema
filmi izlemeye davet ettiğimizde dargın
olduğumuz kimseyi de dâhil etsek ne
kadar da güzel olur değil mi?:)
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İbrahim’in (as) etin lezzetli tarafından
ikramı gibi elimizdekinin en iyisini vermeye çalışmalıyız. Bunu yaparken dozu,
çeşidi, dengeyi ve dahi imkânlarımızı kaçırıp sindirim veya bütçe güçlüğü yaşatacak kadar abartılı sofralardan, israflardan
kaçınmalıyız. Hele ki ‘aman da ne hamaratmış, aman da ne kadar cömertmiş’
desinler gibi bir fısıltı geçerse içimizden
hemen ondan kurtulmalıyız. Gayemiz,
her işte olduğu gibi, Allah rızası…
İbrahim (as) gibi buyur etmeli, misafirin
rahat edebilmesine yardımcı olunmalı,
varlığından memnuniyetimiz tüm hareketlerimizle hissettirilmelidir. Misafir
yiyip içerken, yenilen içilene bakılmamalı olası bir rahatsızlık vermekten kaçınılmalıdır.
Davetlerde, davetli sayılarında kendi
durumumuzu, oda, sofra, ikram vs. ayrıntıları göz önünde bulundurmalıyız.
Saatlerce özenilip bezenilen, bol gösterişli
ve fiyakalı hazırlıkların, bir fotoğraf çekimi varlığının ardından tüketilmesinden
bahsetmek de istemiyoruz. Görsellik evet
mühim, elbette zarafet güzel, lakin o da
tam kararınca ne eksik ne fazlaca. Bir de
davetli listelerinde zenginlerin fakirlere,
mevki makam sahiplerinin garibanlara üstün
geldiği ayrımlardan da aman aman uzak
durmalıyız. Kapasitemizin üstünde bir ikram
ev sahibini zorlayacak ve ev sahibi ile olan
muhabbettin kalitesini düşürecektir. Oysa

Birlikte geçirilecek zaman diliminde,
aciliyeti olmayan sebeplerden dolayı misafirlerimizi ihmal etmemeliyiz. Düşünsenize elinden telefonu düşürmeyen yahut
gözünü televizyondan ayırmayan bir ev
sahibiyle karşılaştığınızı... Kimse, misafirine hapisteymiş hissi vermek istemez tabii
ki. Ha bir dee eve gelen misafir herkesin
misafiridir. Öyle odaya kaçmalar, köşeye
sinmeler olmaz, Allah’ın misafirinden
herkes nasiplensin değil mi ama?;)
Avf b. Malik (ra) rivayet ediyor: “Ey
Allah’ın Resûlü! Birine uğruyorum, ne
beni misafir ediyor ne de bana ikramda
bulunuyor. Aynı kişi bana uğrarsa ben de
ona karşı aynı şekilde mi davranayım?”
diye sordum da; “Hayır, onu misafir et!”
buyurdu.
Resulullah (sav), “Misafirlik üç gündür.
Bundan fazlası sadakadır” buyuruyor. Misafiri ağırlamak üzerimize sorumluluktur.
Üç günden fazlası iki taraf için de zorluk
oluşturabilir. Lakin iki taraf da birbirini
gözeterek düşünceli olmalıdır. Fazlası
yahut eksiği ile ziyaret de kabul de Allah
için olmalıdır.
Ev sahibi misafire hizmet etmeli, gelmesinden gitmesine her şeyle ilgilenmeli.
Kapıdan da hayır temennileri ile, ziyaretin tekrarını umarak uğurlamalıdır. Tıpkı
şimdi hissettiğimiz gibi. Yine gelin, yine
gelelim olur mu? Hayırlarla kalın. Emanetleri zâyi etmeyen Allah’a emanet olun.

”DIY Modası”
Deyip Geçmeyin
Esma Budak

“Şimdi ne yapacağım? Buna uygun bir
şeyim yok! Eyvah!” Haykırışlarına SON!
Ondan bundan şikâyet etme, mırın kırın
yapıp somurtma zamanı artık geçti. Zaman
DIY zamanı.
DIY ne mi? Aslında Müslüman Stil’in ruhunda hep var olan ama moda dünyasında
çok popüler bir kavram. DIY, İngilizce;
‘Do it yourself’ cümlesinin kısaltılmış hali.
Türkçe karşılığı ise; ‘Kendin yap’.
DIY’ın bir İngiliz âdeti ve zevk ürünü
olduğu söylense de aslında Müslüman
Stil’in gen haritasında bu tarz zaten mevcut. Bunun için birazcık eskileri düşünmeniz yeterli. Haminnelerimizin artık kumaş
parçalarından kırk yama halinde yaptıkları
seccadeler, anne ya da babanızın eski bir
kıyafetinden dönüştürülmüş çocuk kıyafetleri, yırtılmış dantellerin çaya batırılıp
parça parça serpilerek kırlent ya da başka
bir örtüye çevrilmesi, işte Müslüman Stilin
genlerinde saklı olan DIY örnekleri.
Gelelim günümüz Müslüman gencin DIY

modasında kendini gösteriş şekline.
Tüm bluzları kirli de mi kalmış, en son
kalan bluzu da lekelenmiş mi, giyecek üst
bulamıyor mu? Hiç sorun değil. Hemen
bir mağazaya koşmak zorunda asla değil.
Hemen evin çekmecelerini dolduran ve
hiç kullanmadığı oyalı tülbentleri çıkarır.
İçlerinden birini seçer ve üçken olacak
şekilde ortadan katlar. Tam orta kat kısmını kafası geçecek kadar keser. Köşeler
kol kısımları olur. Yanlardan beden olacak
kısmını kol oyuğu vererek keser ve diker.
Kalan dantel kısım yakaya monte edildi
mi işte harika bir bluz ortaya çıkar. Bunun
için dikiş bilmesine de gerek yok. Sıcak
silikonla yapıştırarak bile bu bluzu oluşturabilir. İhtiyacını gidermenin ve elindekini
değerlendirmenin mutluluğu ile gideceği
yere gider. Hem de hiç kimsede olmayan
yani haute couture, özel tasarım, etnik bir
kıyafetle. Bu Harika!
Orası burası sarkmış trikolar, onda; “İşe
yarar bir şeyim yok!” isyanlarına sebep
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MODERN KANAAT
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olmaz. Bu trikolar yıldız, ay, kare, dikdörtgen ya da kalp şeklinde tersinden
yapıştırılır. Düzüne çevirip içine elyaf
doldurduğunda harika bir minder oluşur.
Bu minder üzerine oturarak ya da ondan
destek olarak harika bir kitap okuma
köşesi oluşturur. İşte dostlarla birlikte
vakit geçirebileceğiniz harika bir fikir ve
muhabbet sahası. Hatta kazakların kol
kısımlarını kesmez ve elyaf ile doldurursanız yastığınızı kendinize sararak da
keyfinize keyif katabilirsiniz. Sıcacık bir
kahve yanına iyi gider, değil mi?
Kol saatinin kayışı mı koptu? “Şöyle son
model bir saatim olsaydı, böyle uğraşmazdım!” diye burnundan solumaz. “Demek
yeni bir model saatin vakti gelmiş” der ve
eski deri parçalarını ya da mendilleri önüne alır yeni tasarım saatini koluna takar.
İşte bir houte couture aksesuarı daha oldu.

Bir davete giderken “eli boş mu gideceğim, doğru düzgün bir şey alacak param
yok ki!” diye surat asacağına ya da yardım
organizasyonlarına “öyle işe yarar bir
şeyim yok ki, ne verebilirim ki?” diye kara
kara düşüneceğine hemen bir DIY ile en
orijinal adımı atar. Delinmiş çorapları havlu rulosuna geçirip, oynar göz ve renkli
iplikler, teller ile bir anda kurbağa, kurtçuk
ya da tavşan şeklinde bir kalem kutusu
haline getirebilir. Bu şekilde birçok fikir
üreterek hem davetlerin en özel hediyelerini, kermeslerin en popüler ürünlerini
yapmış olur. Kazandığı sevaplar da cabası.

Kalabalıklar İçerisinde Yalnızız
Asiye Çiner

Bu birbirinden güzel DIY’lerini, el emeklerini satarak kendine küçük bir harçlık
kapısı daha açabilir. Aile bütçesine katkıda
bulunabilir.
İşte uzaktan bile baksanız ŞIP! diye tanıyabileceğiniz, baştan aşağıya dikkat çeken
Genç Müslüman Hanım ve Beylerden DIY
Modasına çılgın fikirler. Şimdi size düşen
aşağıdaki soruları yanıtlamak;
Elimdekilerin değerinin farkında mıyım?
Tarzım ile kendimi ve çevremi değerli hissedebiliyor, hissettirebiliyor muyum?

Doğa da onun için muhteşem bir malzemedir. Yediği meyvelerin kabuklarının
kuruları, çekirdekleri, şekilli ve irili ufaklı taşlar, yapraklar… Onun çantasında,
gözlüğünde bir süs, kokulu bir oda ya da
çekmece süsü haline gelebilir. O doğaya
sadece bakmaz, onu görür ve üzerinde bin
bir fikir ile şekillendirir.
Müslüman Stilin ilham kaynağına, bu dip notları araştırarak ulaşabilirsin!
Buhârî, Rikâk, 30
http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&h=tabiat+tefekk%C3%BCr&i=1.1.316&t=0
http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&h=kanaatkarl%C4% 				
B1k&i=3.1.233&t=0 42. dipnot kısmı
http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&h=kanaatkarl%C4% 				
B1k&i=5.1.40&t=0 son paragraf.

Tüketim çılgınlığı, günümüzde acı bir
gerçek! Bu çılgınlığın dışında kalabilenler
ne yazık ki çok az. Kuşeyri Risalesi’nde
şöyle bir olay anlatılır:
Tâbiûn kuşağının büyük âlimlerinden
Ebû Hâzım bir kasaba uğramış. Kasap
ona: “Ey Ebû Hâzım, et satın al, bu günkü etimiz çok yağlı” demiş. Ebû Hâzım:
“Param yok” diye karşılık vermiş. Kasap:
“Parasını beklerim” deyince; Ebû Hâzım:
“Sen (para) bekleyeceğine, nefsim (et)
beklesin, bu benim için daha iyidir” diye
cevap vermiş.
Beklemeyi hiç sevmiyoruz…. Her şeyin
öylesine hızlandığı bir çağda yaşıyoruz
ki istiyoruz alıyoruz, alıyor doymuyoruz.
Şükretmiyoruz, yetinmiyoruz, mutlu olamıyoruz. Mutluluğu, günübirlik ve geçici
şeylerde aradığımızdan beri onulmaz
hastalıklara tutulduk.
Artık algılarımızdaki sınırları, bilinçli olarak birileri belirliyor, biz de özgür olduğumuzu zannederek bu sınırlarda dolaşıp
duruyoruz. Daha fazlasını istememizi
öğütleyen reklam sloganlarını bilinçsizce
destekleyerek hep bir sonrasını istemeye,

hızlıca eskitmeye başlıyoruz. Zamanla biz
de reklamdaki ürün gibi bir tüketim nesnesine, hatta bir robota dönüşüyoruz. Neyi
isteyeceğine, neye güleceğine, neye üzüleceğine çoktan karar verilmiş bir robot.
Elbette tüketim denilen olgunun hikâyesi
bu kadar basit değil. Fakat gerçek şu ki
biz bir tüketme çağındayız. Sanayi devriminden, makineleşmeden, serbest piyasa
ekonomisinden bahsetmiyoruz artık adı
belki yıllar sonra konulacak bir durumun
içindeyiz. Değişim, dönüşüm, rekabet
kavramları sübliminal olarak bize yön
verirken en yeni, en ucuz, en göz alıcı
şeyin peşine düşelim diyerek sadece nesneleri değil, değerleri de hızla tüketmeye
başladık. Nasıl tüketmeyelim?
Güneşin batışını izlemenin hazzını bir
fotoğraf çekimine kurban ettik. “Selfie
olsun, ikimiz olalım, güneşi avucumuza
alalım, ellerimizi birleştirip kalp yapalım…” diye uğraşırken güneşi kaybettik.
İyi fotoğraflar yakaladık lakin gurubu
temaşa ederken yaşayacağımız bize ait
hisleri, ilhamları bir instagram paylaşımına feda ettik. Manzarayı fotoğraflarla
yakaladık ama hayatı ıskaladık.
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ÖZ DEĞERLENDİRME TESTİ
Bilgiler, görüntüler, sesler belleğimizde boşluk bırakmamacasına bizi bizden
uzaklaştırmış. Sosyal medyada yüzlerce
arkadaşımız var. Beğenenimiz çok! Lakin gerçekte yalnızız. Hiç tanımadığımız
insanlar hakkında birçok şey bilirken, en
yakınımızdakilere uzağız. En son ailemizle ne zaman bir araya gelip sohbet ettik?
Olağanüstü bir olay olmadıysa, son elektrik kesintisinde sanırım.

NE KADAR
KANAATKÂRIM?
Nur Keleş

Hz. Ali’ye isnat edilen bir söz var ‘Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o
sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir.’
Evet, uzaklar yakın oldu, yakınlar uzak…
Yapay dostlar, yalan hayatlar, sahte dünyalar, anlık zevkler, heva ve hevesler bizi
çepeçevre kuşattı. Hakikatten, gerçeklerle
yüzleşmekten kaçtık. Kendimize, özümüze, fıtratımıza dönemedik. Heyhat…

Handan Yalvaç Arıcı
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çok hızlı yol aldık, ruhlarımız bizden çok
uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize
yetişmesini bekliyoruz” deyişlerinde saklı
safiyeti yitirdik.
“Kendini bilen Rabbini Bilir” hikmetinin
farkında olarak, “Bildim seni ey Râb, bilinmez meşhûr!” sırrına eremezsek, kendi
gürültülü yalnızlığımızda kaybolup gideceğiz. Hiç soluklanmadan, aynaya bakmadan, yetinmeyi öğrenmeden… Tüketirken
tükeneceğiz…
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“Ah oruçlu bir ağustos vaktinde
Bir kayanın dibinden kaynayan
Soğuk ve berrak sulara
Uzanıp kana kana
Avuç avuç alıp
Yüzümüzde içimizde
Duyduğumuz
Gibi
Aşk.
Erdem Bayazıt’ın şiirinde dile getirdiği, yaşamı derinden saran duyguları kaybettik.
İnka Tapınaklarına gitmeleri için arkeologlara rehberlik eden Kızılderililerin, bir
müddet yürüdükten sonra yolun ortasında
oturup kalmaları üzerine, bunu neden
yaptıklarını soranlara; “Çok kısa sürede

1) Sahip olduğun eşyaları nasıl kullanırsın?

daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum.

a) Sahip olduğum eşyaları bir an önce kullanıp, tüketmekte acele ederim. Böylece hemen yenisini alabilirim.

c) Açıkça söyleyeyim, her yeni elbise gördüğümde alınmasını arzu ederim.

b) Dünya malı fani olduğu için eşyalarıma
hiç özen göstermem! Eskiyeni hemen atar
yenisini almaya çalışırım.
c) Sahip olduğum eşyaları özenli kullanırım,
böylece uzun süre kullanabilmiş olurum.
d) Tüketim çağındayız, modası geçmiş hiçbir
şeyi kullanamam, her zaman kendimi güncellemeye çalışırım.

d) İnsan bakımlı olmalı, her gittiği yere yeni
elbiseyle gitmeli, farkındalık oluşturmalı!
4) Ailen sana istediğin son model telefon
yerine daha eski model bir telefon almışlar.
Bu durumda nasıl tepki verirdin?
a) NE!? Allah korusun! O telefonu asla ama
asla kullanmam.
b) İstediğim olana kadar odamdan çıkmam.

2) Baban abine/ablana daha çok harçlık verince kızar mısın?

c) Aldıkları telefon da işimi görür, belki daha
sonra istediğimi alırlar.

a) Hayır, ihtiyacımız olan kadarını veriyorlar.

d) Üzerine su döker ve o telefonu bozarım.

b) Evet kızarım, ben onların çocukları değil
miyim?

5) Alışverişe gittiğin zaman nasıl bir harcama planın olur?

c) Küçük olduğum için bana hep böyle davranıyorlar zaten.

a) En pahalı markalardan alışveriş yaparım,
annem babam düşünsün.

d) Evet, hatta o kadar az ki; hiç vermeseler
daha iyi.

b) Beğendiğimi alırım fiyatına bakmam,
önemli olan içsel tatmin!

3) Ne kadar sıklıkla kıyafet, ayakkabı gibi
özel eşyalar almaya ihtiyaç duyarsın?

c) Çok beğendiğim bir şey olursa anneme
babama ısrar eder, ne yapar eder istediğimi
aldırırım.

a) Her ay, yeni bir elbise almanın şart olduğunu düşünüyorum.
b) Einstein gibi belli sayıda kıyafetim var,

d) Ne kadarlık bir bütçem varsa, ailem ne kadar bütçe ayırmışsa ona göre seçim yaparım.
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6) Arkadaşının aldığı yeni kıyafeti, ayakkabıyı ya da elektronik bir eşyayı görünce ne
hissedersin?

olanları ona vermişlerdir. Ben okul çıkışı gizlice hediyeleri değiştirir, gönlümce
olanları alırım.

a) “Çok şükür benim sahip olduklarım bana
yetiyor” diye düşünür, arkadaşıma “Güle
güle” kullan derdim.

c) Önemli olan arkadaşlarımın beni düşünmeleri, nasibimdekilere şükürler olsun.
Arkadaşıma alınan hediyeler beni ilgilendirmemeli.

b) Gözüm nedense hep başkasının malında,
aynısına sahip olsam bile bana farklı gözüküyor.
c) “Şundaki şansa bak ya! Her zaman gıcır
gıcır eşyalar satın alıyor, ne şanssızım Allahımm!” diye için için ağlardım.
d) Kimse kusura bakmasın benim alamadığım eşyayı alan kişiye selam bile vermem!

8) Annen çok güzel bir pasta yapmış ve sen
o pastaya bayılıyorsun. Kardeşlerinin de o
pastayı çok sevdiğini biliyorsun. Böyle bir
durumda ne yapardın?
a) Kimse görmeden canımın istediği kadar
yerdim, kardeşlerime pastanın geri kalanı
yeter, diye düşünürdüm.
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b) Zaten annem her zaman kardeşlerime
daha büyük dilim veriyor! Ben de pastanın
kenarından tırtıklar, pastanın bir bölümünü
çaktırmadan yerdim.
c) Kimseyi düşünmeden odama gidip pastanın hepsini afiyetle yerdim. Annem kızarsa
depresyonda olduğumu söylerdim.
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d) Açgözlü davranmazdım, payıma düşen
neyse ona razı olurdum.
7) Bir gün dışarda gezerken daha önce
almayı çok istediğin ama alamadığın spor
ayakkabının indirimde olduğunu görüyorsun. Bu arada evde üç adet spor ayakkabın
var. Bu durumda ne yapardın?
a) Madem indirim var, bu fırsat kaçmaz! Ne
yapar yapar hemen o spor ayakkabıyı alırdım.
b) Canım, fazla mal göz çıkarmaz. Aklımda
olacağına dolabımda olması daha iyi olur.

d) O gıcık, bu alınan hediyelerin ne kadar
kaliteli olduğunu zaten anlamaz. Keşke
bana alsalardı, ben o pahalı hediyelere
gereken değeri verirdim.

9) Bir gün alışveriş yapıp, kendine çok güzel bir mont satın alıyorsun. Eve geldiğinde
annen ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğuna
kazak lazım olduğu için senin sevdiğin
diğer bir montunu verdiğini söylüyor. Nasıl
tepki verirdin?
a) İnanamıyorum, benim montumu nasıl
verirler, koca kışı birkaç montla nasıl geçiririm?

c) Evde üç tane spor ayakkabım olmasaydı
alırdım, israfa hiç gerek yok.

b) “Zaten ben istediğim montu aldım, çok
şükür dolabımdan bir mont ihtiyaç sahibine
gitmiş” diye düşünürdüm.

d) Kesinlikle o spor ayakkabıları alırdım,
hemen evdekilerden bir tanesini ihtiyaç
sahibi birine verirdim. Böylece israf etmiş de
olmazdım.

c) Herkesin derdine çare olmak zorunda mıyım? Ben Marco Paşa mıyım? Neden annem
benim montumu veriyor? Neden benim
duygularım düşünülmüyor?

d) Kanaatkâr bir insanım diye her şeyimi
elimden alıyorlar! Lütfen gençlere saygılı
olun, eşyalarına izinsiz dokunmayın.
10) O gün senin ve gıcık olduğun bir arkadaşının doğum günü. Sınıfta ikiniz için bir
parti hazırlanmış. Arkadaşlarınız ikinize
aldıkları hediyeleri veriyorlar. Gıcık olduğun arkadaşına verilen hediyelerin daha
markalı, daha güzel olduğunu düşünüyorsun. Bu durumda tepkin ne olurdu?
a) İçimden derdim ki: “Yazıklar olsun, size
be! O gıcığa güzel, bana kötü hediye, öyle
mi? Öyle olsun, gösteririm ben size…”
b) Neyse canım ya! Yanlışlıkla güzel

EN KANAATKÂR CEVAPLAR: 1)C 2)A 3)B 4)C 5)D 6)A 7)C 8)D 9)B 10)C

DEĞERLENDİRME
*EN KANAATKÂR CEVAPLARDAN 9 YA DA 10 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;
TEBRİKLER! HER ZAMAN, HER KOŞULDA KANAATKÂR OLABİLİYORSUN...
*EN KANAATKÂR CEVAPLARDAN 4, 5, 6 YA DA 7 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;
HARİKASIN! KANAATKÂR DAVRANMAK İÇİN ÇOK GAYRETLİSİN...
*EN KANAATKÂR CEVAPLARDAN 2 YA DA 3 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;
KANAATKÂR DAVRANABİLMEK İÇİN DAVRANIŞLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİSİN...
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PEYGAMBER KISSALARI
ikna etmek için emrindekilere Belkıs için
çok güzel bir saray yapmalarını emretti.
Kısa sürede istediğini yaptılar. Hatta Hz.
Süleyman’ın veziri, Belkıs’ın Sebe’deki tahtını, göz açıp kapayıncaya kadar
getirip bu billur saraya yerleştirdi. Belkıs
Hz. Süleyman’ın Filistin’deki krallığına
geldiğinde bu büyük saltanat karşısında
büyülendi. Kendisi için yaptırılan sarayın girişine geldiğinde ise eteklerini
topladı. Billurdan sarayın zemini öyle
parıldıyordu ki, suya basacağını sanmıştı. Kendi tahtını da karşısında görünce
kalbi daha mutmain oldu ve şöyle dedi:
“Rabbim! Şüphesiz ben kendime yazık
etmişim. Süleyman’la beraber âlemlerin
Rabbi olan Allah’a teslim oldum.” (Neml
27/44)

Hz. Süleyman (a.s)
İrem Ertuğrul
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Böylece o, saltanatı hem dünyada hem
ahirette olan seçkin bir kuldu. Hem de
öyle böyle değil, Allah’ın bizzat övdüğü
bir kul: “Süleyman ne güzel bir kuldu!
Doğrusu o, daima Allah’a yönelirdi.”
(Sad 38/30)
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“Peygamberlerin haberlerinden senin
kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her
haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve
bir uyarı gelmiştir.” (Hud 11/120)
Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlara birçok
ibretlik kıssa anlatır. Her biri birinden
güzel bu kıssalar, çoğu kere peygamber
kıssalarıdır. Bu ayki temamız olan “kanaat” mevzusuyla ilgili olarak Hz. Süleyman’ın hikâyesine yoğunlaşalım istedik.
Elbette içinde birçok farklı ibret ve örnek
bulunan bu hikâye, yalnızca kanaat ile ilgili aydınlatmıyor bizleri. Her peygamber
ayrı bir umman. Şimdi, Hz. Süleyman’ın
ummanında ufak bir sahil gezintisine ne
dersiniz?
Hz. Süleyman, hükümdar bir peygamber.
M.Ö. 900’lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Babası Hz. Davud’un Filistin’deki
krallığını devralan Hz. Süleyman’a Allah
tarafından ayrıca peygamberlik verilmiş.

Allah, rüzgârları, cinleri, değerli madenleri, iyi cins atları ve daha birçoklarını
Hz. Süleyman’ın buyruğuna vermişti.
Rüzgârlarla, gemilerini dilediği yere
gönderiyor, deniz ticaretiyle servetini
katlıyordu. Kısa sürede büyük yapılar,
görkemli mabetler yaptırıyor, bakırdan
devasa heykeller diktiriyor, bunlar için
de cinleri kullanıyordu. Mükemmel
atlara sahipti ve bunlarla büyük fetihler
gerçekleştiriyordu.
Kanaat deyince insanın aklına azla yetinmek geliyor değil mi? Peki Süleyman
Peygamber’in bu büyük saltanat içinde
kanaatkâr olması ne anlama geliyor? Ya
da şöyle soralım: İnsan, sadece bir şeylerden yoksun olmakla mı imtihan olunur? Cevabı yine Allah veriyor:
“O (Süleyman), ‘Doğrusu, ben bu iyi
malları, Rabbimi anmayı sağladıkları
için severim.’ demişti.” (Sad 38/32).
İşte önemli nokta burası! Dünya malını
sevmek suç değil, yeter ki onlar, Allah’ı
hatırlatıp çokça şükretmeni sağlasın.
İşte Süleyman (as), Allah’ın ona bahşettiği tüm nimetler sayesinde, muazzam bir
devlet yönetti. Toprakları genişledikçe
genişledi. Allah’ın adını tüm coğrafyaya
tanıttı. O ise böbürlenmedi, sadece Rabbine şükretti. Allah da ona, “Kuş Dili”ni
öğretti. Kur’an’da geçen “Mantık’ut Tayr”

(Kuş Dili) ifadesi, Süleyman (as)’a verilen nimetlerden en mühimiydi. Sadece
kuşlarla konuşmak değildi mesele, bu,
ona verilen büyük ilmin mecazi adıydı.
İdrakin ötesinde, kalbiyle bilen bir kuldu
Hz. Süleyman.
Bir gün Süleyman (a.s)’ın yardımcısı olan
Hüthüt kuşu, ona bir haber getirdi. Yemen taraflarındaki Sebe ülkesinde insanlar Allah’ı unutmuş, Güneş’e tapıyorlardı. Bunu duyan peygamber, bu ülkenin
melikesi Belkıs’a mektup göndererek onu
İslam’a davet etti. Süleyman peygamberin muazzam krallığını duyan Belkıs,
onunla savaşmayı göze alamazdı. Ona
türlü hediyeler göndererek ne tepki vereceğini görmek istedi. Ne de olsa servet
sahibi insanlar, daha fazla servet isterlerdi. Belkıs, Hz. Süleyman’ın zaaflarını
bulmaya çalışıyordu. Ancak bu hediyeler
karşısında, Hz. Süleyman şöyle dedi:
“Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden
daha iyidir.”
Süleyman peygamberin bu keskin cevabı
karşısında Belkıs, onu daha da merak etti
ve onun ülkesine bir ziyaret düzenledi.
Hz. Süleyman, kendisi gibi zengin bir
krallığa sahip bu kadını, Allah’a inanmaya

Böylece Allah’ın verdiği nimetleri, O’nun
yolunda kullanan bir yöneticinin ve toplumun ulaştığı seviye Belkıs’a gösterilmiş
oluyordu. Süleyman (as) kıssasının Belkıs’la ilgili bölümü, direkt olarak yöneticilere yapılmış bir ikaz gibidir.
Süleyman (as)’ın hikâyesinde, bollukta
kanaatin ne olduğunu görmeye çalıştık.
Onun duasından da istifade etmeye çalışalım: “Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve
hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme
ilham eyle ve rahmetinle, beni iyi kulların arasına dâhil et.” (Neml 27/19)
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SEÇME HİKAYELER

Mesnevi’den…

MEDENİYET YOLCULARI

Sevgülay Öztürk
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Sevgi acıyı bal, dikeni gül eyler…
Lokman, Efendisine karşı çok saygılı
ve edepli bir hizmetçidir. Efendisinin
gözünün içine bakar her daim; ne
diyecek, ne isteyecek diye. Efendisinin
bakışlarında bulur zamanın anlamını.
Bir dediğini iki etmek şöyle dursun,
söyletmez bile. Sözler anlamını yitirir
onun yanında. Söyleyince kıymeti kalmaz diye düşünür. Efendisinin halini
okur an be an. Ne isteyeceğini söylemeden bilir, istemeden yapar sevginin
mevsiminde yapması gerekenleri. Bu
iştiyak ve sevgisinin coşkun pınarlarında sevgisi billurlaşır hiç durmadan.
Lokman yüceldikçe yücelir şahikalara.
Sevdikçe sevilir, sevdikçe korunur

Lokman. Sevmek güzelliklerin, lütfun
ve keremin huzur kapılarını onun için
aralamıştır ardına kadar. Efendisi de
el üstünde, gönül üstünde tutar Lokman’ı. Gözleri ve gönlü hep onu arar.
O’nu görmeden edemez. Yardım ve
merhamet eli hep Lokman’ın üzerindedir. Bir şey yiyecek olsa önce Lokman’a yedirir. Lokmasını ve hırkasını
paylaşır onunla. Mazinin hakikat penceresinden aşk ile hırkaya kavuşmanın
anlamlı hikâyesini temaşa eder bilge
insan. Veysel Karani’nin yollarındadır
iki güzel ruh.
Efendisinin oğulları ise kıskanmaktadır bu sevgiyi. Sevgilerin düşmanları
her devirde olmuştur. Babalarını bu
kadar çok seven ve hürmette kusur

etmeyen Lokman’ı ve babalarının
bir hizmetçiyi bu kadar çok sevip
değer vermesini bir türlü anlayamaz
ve hazmedemezler. Kıskançlıkları huzursuz eder sığ gönüllerini.
Lokman’a olan kızgınlıkları arttıkça
artar. Çığ olur büyür içlerinde.
Bir gün, bir tabak kavunu başka bir
hizmetçi ile babalarına ikram ettirirler. Bir köşede de gizlenerek olacakları beklerler heyecanla. Babaları
çok güzel görünen kavun tabağını
eline alır ve her zaman olduğu gibi
tebessümle “Lokman nerede? O’nu
bana çağırın” der. Lokman hemen
çağırılır ve Efendisinin yanına gelip
saygıyla hürmetle diz çöker. “Buyurun Efendim” der edepli, mahcup…
Efendisi: “Buyur Lokman, şu kavunları ye. Benim pek canım istemiyor”
der. Lokman buna alışkındır. Şaşırmaz, hiç düşünmez. Teşekkür eder
ve kavunları iştahla yemeye başlar.
Yüzünde teşekkürün memnuniyeti
vardır. Son dilim kavunu da Efendisi
alır. Alır almasına ama kavunu ısırmasıyla tabağa bırakması bir olur.
“Lokman bu ne kadar acı kavunu,
nasıl yedin sen bunu. Sana acı gelmedi mi. İştahla yiyişin benim de
iştahımı kabarttı. Şaşkınım şu anda”
dediğinde, Lokman “Çok acı değildi Efendim. Zevkle yedim. Benim
için hiç zor olmadı. Düşündüm,
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Siz bana her gün çok güzel yiyecekler ikram ediyorsunuz. Bir kere
acı kavun ikram ettiniz diye hemen
şikâyet mi edecektim. Hiç olur mu?
Hem bana kavun o kadar da acı
gelmedi. Sizin sevginiz ve değeriniz benim gönlümde o kadar büyük
ki acı kavun benim ağzımda ayrı
bir tat buldu. Hiç endişe etmeyin
Efendim” dediğinde, köşede gizlice
konuşmaları dinleyen oğullar, babasının Lokman’ı niye bu kadar çok
sevdiğini çok iyi anlarlar.
Sevgidir bizi değerli ve huzurlu
kılan. Seversek anlam kazanır eşya,
zaman ve mekân. Sevginin gül bahçelerine dönen gönüllere hiç uğramaz zemheri ayazları. Sevgi, acıyı
bal eyler, dikenleri gül.

