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“Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, 
doğruluklarının fayda vereceği gündür. On-
lara, içinde ebedî kalacakları, zemininden 
ırmaklar akan cennetler vardır. Allah on-
lardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı 
olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç 
budur.” (Maide, 119)

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar mı 

bilemiyoruz çünkü siber çağın şahitleriyiz 
bu hayatta. Her bilgiye anında ulaşabilen, 
anlatım bozukluğu bulacağım diye doğru 
cümleyi kaçıran, çoktan seçmeli bir nesiliz 
biz. Doğal hâlimizden çok maskelerimiz 
cirit atıyor ortada. Kendimizi tanıtırken bile 
“Maalesef fazla dobrayım, dürüstüm,” gibi 
cümleler kullanıyoruz bilinçsizce. Sanki 
dürüstlük insanı alçaltan ve enayi yerine 

EĞRİYE EĞRİ
DOĞRUYA DOĞRU

KAVRAM AÇIKLAMA

Nur Keleş
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koyan bir olguymuş gibi düşünülüyor 
artık. “Ya olduğun gibi görün; Ya görün-
düğün gibi ol!” ilkesi değersizleştirilmiş 
ve manevî kıymetimiz yerini, gücünü 
maddiyattan alan “Karizma” ya bırakmış.  
Muhatabımızı bir kenara koyalım, kendi-
mize karşı bile dürüst olamayan bir hale 
geldik. “Saf gördüysen bir de sen kandır” 
anlayışından olsa gerek, dürüstlüğü düstur 
edinenleri yüceltemedik.

Etrafımız dürüstlükten çokça dem vuran 
ancak onun özünü anlayamayan insanlarla 
doludur. Esas olan “Dürüstlük” üzerine 
konuşmaktan ziyade onu içselleştirebil-
mektir. Günümüz insanı acı söylemlere ve 
dürüstlüğe alışkın olmadığından olsa gerek 
abartılı söylemler ve muhatabın kulağına 
hoş gelecek latifeler yapmayı akıllıca gö-
rülmektedir. Peki, nedir gerçek dürüstlük? 
Dürüstlük ilahi bir buyruktur her şeyden 
önce. İlahi buyruk kişinin hem kendine, 
hem de muhatabına sergilediği söz, tutum 
ve davranışlarının gerçekte olanlarla bire-
bir örtüşmesidir.  

Gencinden yaşlısına toplumun can su-
yudur dürüstlük. Peygamber efendimiz 
daha vahiy almadan önce bile Muham-
med’ül-Emin (Güvenilir Muhammed) diye 
tanınmaktaydı. Dürüstlüğü ile kazandığı 
bu güven, ona İslam’ı tebliğ etmesinde çok 
büyük kolaylık sağlamış, insanların kalbini 
İslam’a ısındırmıştı.

Kendisine “Ya Resulallah İslam hakkında 
bana öyle bir söz söyle ki onu senden 
başka kimseye sormayayım,” denildiğinde 
şu cevabı vermişti: “Allah’a inandım de 
sonra da dosdoğru ol!” Görüldüğü üzere 
Allah’a inanmaktan sonraki basamak dos-
doğru konuşmak ve davranmaktan geçiyor. 
Dürüstlüğün uygulaması sadece yalan söyle-
memekten ibaret olsaydı kolaydı. Dürüstlük 
aynı zamanda hiçbir menfaat gözetmeden 
haklıya haklı; haksıza haksız diyebilmek ve 
adaletli davranmaktır. 

Akıllı telefonları bir düşünün. Bazı sitele-
re girince telefonlarımıza bulaşan, sahte   
kampanyalar, virüsler canımızı sıkmakta ve 
telefonun işletim sistemini yavaşlatmaktadır.  

Sisteme giren virüs ve trojan nasıl ki onun 
işlemesini yavaşlatıyorsa, yalan da yavaş 
yavaş insanın sağlığını bozar, bir zaman 
sonra kendini yönetemez hâle getirir. 

Allah, insanı dürüstlük üzerine yaratmış-
tır. Dürüst olmak için yapmamız gereken; 
olduğumuz gibi görünmek ve gerçeğin 
yanında olmaktır.

Hayatı kolaylaştırıcı bir ipucu verelim mi?  
“Her zaman doğruyu söyleyin, ne dediği-
nizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.”

Bizi Aldatan
Bizden Değildir

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR

Hatice Güloğlu
Medine’de bir pazar yeri… Çeşit çeşit 
yiyecekler, içecekler, kumaşlar; işte 
ne ararsan var. Herkes kendi malını 
satma çabası içerisinde koşuşturup 
duruyor. Medine’de yaşayan insan-
ların çoğu o sıralarda Müslümanlığı 
kabul etmiş durumdalar. Bu doğrul-
tuda kendilerine yeni bir hayat kur-
ma çabası içerisindeler. Ne de olsa 
şehirlerine de gönüllerine de adeta 
güneş yeni doğmuş gibi; karanlıktan 
aydınlığa çıkmış olmanın verdiği o 
huzuru yaşıyorlar. Şehrin sosyal yapısı 
ise oldukça değişmiş durumda. Artık 
Mekke’den göç eden müslümanlar da 
hayatın içindeler. O kadar zorluktan, 
sıkıntıdan sonra onlar da yeni ha-
yatlarına alışmaya çalışıyorlar. Allah 
Resulü ise onların yanı başında, ha-
yatlarına her geçen gün ışık saçmaya, 
aydınlatmaya devam ediyor. Evinin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar 
yerinde dolaşıyor. Geçtiği her yere 
gül kokuları saçarak... Gülümsemesi 
herkesin içini ısıtıyor. Vakur, azamet-
li, bir o kadar da mütevazı duruşuna 
herkes hayranlıkla bakıyor. Öyle ya, 
O’nun varlığı etrafa güven saçıyor. 

İşte böyle bir günde sevgili Peygam-
berimiz evinin ihtiyaçları için çarşıda 
dolaşırken buğday satan bir adamın 
tezgâhının başında durdu. Buğdayları 
oldukça güzel görünüyordu. Fiyatı-
nı sordu. Sonra elini buğday yığının 
içine daldırdı. Buğdayın üstte kalan 
kısmı kuru olmasına rağmen altta 
kalan kısmının ıslak olduğunu fark 
etti. Bu durum aslında satıcının tartıda 
hile yaptığının da bir göstergesiydi. 
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Sevgili Peygamberimiz satıcıya ıslaklığın 
sebebini sordu. Satıcı: “Ey Allah’ın Resu-
lü!” dedi. “ Biraz önce yağmur yağmıştı 
da ondan.” Gül yüzlü Peygamberimizin 
kaşları çatılmıştı. Satıcının gözlerinin 
içine derin derin baktı: “Madem öyle, 
herkesin görmesi için ıslak buğdayları üst 
tarafa koyman gerekmez miydi?” Bundan 
sonraki sözleri ise şehirleri, ülkeleri hatta 
çağları aşmış, bir ihtar olarak tüm inanan-
ların sinesine kazınmıştı: “Bizi aldatan 
bizden değildir.”

O’nun bu duruşu, haksızlıklara karşı tepki 
koyuşu ilk değildi. İslam’ın henüz yeryü-
züne indirilmediği dönemlerde peygam-
berimizin yaşadığı Mekke’de her türlü 
hukuksuzluk, ahlaksızlık, arsızlık, kötülük 
kol geziyordu. O dönemde Mekkeli yetim 
bir genç olan sevgili peygamberimiz ise 
duruşundan asla taviz vermiyor, güzel ah-
lakı ile dikkat çekiyordu. Öyle ki Mekke-
liler O’nu Muhammed-ül Emin (Güvenilir 
Muhammed) diye çağırıyordu. Çok genç 
yaşta, haksızlıklarla mücadele için kurul-
muş Hilfu’l-Fudul Cemiyeti’ne katılmıştı. 
Aradan geçen yıllar, tebliğ vazifesinin 
verilmesi, yaşanılan zorluklar… O’nun 
dik duruşunda hiçbir değişiklik meydana 
getirmedi. Bir gün arkadaşlarıyla mu-
habbet ederken onlara: “Hud suresi beni 

ihtiyarlattı.” demişti. Allah Resulü’nü bu 
kadar derinden etkileyen ne olabilirdi ki, 
O surenin içerisinde? Sahabeler büyük 
bir merak ve şaşkınlıkla bunun sebebini 
araştırmaya başladılar. Karşılarına çıkan 
şu ayet-i kerimenin ağırlığı artık onların 
da hayatlarını kuşatmıştı: “Emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol.”
(Hud, 112) 

Sevgili Gençler, 
Yaşadığımız çağda “dosdoğru olmak” 
çok fazla değer ifade ediyor. Çağın getir-
diği bir sürü sahtelikler karşısında dim-
dik durabilmek sağlam bir yürek istiyor. 
Dosdoğru olabilmek; tüm aşağılamalara, 
alaycı tavırlara rağmen dimdik durabil-
mek, peygamberî bir duruş gerektiriyor. 
Her yanımız şeytanın hile ve tuzaklarıyla 
kuşatılmışken, üstelik de altın tepsilerle 
sunulmuşken bunlara yönelmemek sağ-
lam bir iman ve irade gerektiriyor. Zor 
ama başarabiliriz elbette! 

Çünkü bizler, Muhammed-ül Emin’in her 
çağda açan, etrafına hep güzel kokular 
saçan ve dualarında hasret duyduğu, hiç 
solmayan çiçekleriyiz.

Var olasınız. Ömrünüze bereket…

Es selamu aleyküm a dostlar, Müsadeniz ve 
müsaitliğiniz varsa misafiriniz var. :)

Bu satıra geçtiğimize göre hoş gördük efen-
dim, hoşça geldik. İnşaallah bir vaktinizi 
alır on bereketle kalkarız buyur ettiğiniz 
gönül sofranızdan.

“Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, 
izin almadan, seslenip sahiplerine selam 
vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz 
bu sizin için daha iyidir.” (Nur, 27)

Ben sizleri hiç namüsait bir halde görmek 
ister miyim, ya siz beni öyle bir halde kar-
şınızda görmek ister misiniz? Ben de evve-
la izinle başladım ki iki taraf da ne mahcup 
olsun ne de can sıkıntısıyla dolsun. İzin 
almanın gayesi, içeriye bakmamaktır. Bu 
sebepten ben de kapınızın açılacağı tarafın 
tersinde duruyordum, olur ya rahatsızlık 
vermiş olmayayım. 

Ev sahibinin izni de, nasıl bir izin? Ön-
celikle izin istemek gerekir tabi. Buraya 
dikkat, ‘almak ‘demiyorum. Bize düşen 
yine gönlümüzden gelen güzel, içten bir 
selamla izin istemektir. Tabi şimdiki evle-
rimizde selamdan önce ‘din donnn’ efekti 
de lazım gelebilir. O da izin sayılır. Ha, 
bir de kenarda köşede duralım derken 
kapı gözetleme deliğini ıskalamayalım. O 
önemli. Belki o kapı size açılacak, başka-
sına açılmayacak ya da tersi. Alınmayın 
hemen de, her anımız, hâlimiz herkesi 
kabul etmeyebilir. Kim olduğumuzu açık-
ça belirtmek şart. 

Câbir (r.a) diyor ki; “Rasûlullah’a (s.a.v) 
geldim ve kapısını çaldım.
«– Kim o?» diye seslendi..
“– Benim” diye cevap verdim. 

MİSAFİRLİK ADABI
ADAB-I MUAŞERET

Rasûlullah: «–Benim, benim!» diye söyle-
niyordu. Belli ki (kendimi tanıtma tarzımı) 
beğenmemişti.” (Buhârî, İsti’zân 17)

İzin istemenin miktarı üç defadır: Birincisi 
ev sahibine haber vermek, ikincisi giyin-
mesi, ortalığı toplaması, elindeki işi bitir-
mesi ve üçüncüsü ya izin vermesi ya da 
izin vermemesi içindir. 

Zile üst üste değil, belirli aralıklarla basma-
lı  ve ev sahibinin hazırlanmasına zaman 

Ayşenur Şenol
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tanımalıyız. Ya da kapı tokmağı, telefon 
çağrısı gibi alternatifler için de üç kuralı-
nı usulünce, aralıklarla uygulayabiliriz. 

Misafirlik için önceden sözleşiyorsak 
kim kim gidileceği gibi bilgilerden de 
muhatabımızı haberdar etmeliyiz. Be-
bek, hasta, yaşlı vb. gibi durumlar da 
belirtilmeli. Yatıya kalma gibi bir düşün-
cemiz varsa da kesinlikle dile getirme-
liyiz. Öncelikle karşımızdakini düşüne-
rek gönlünün olmadığını fark ettiğimiz 
hususlarda talepte ısrarcı olmamakta 
fayda var. 

Eğer randevulu misafirliğe gideceksek 
belirtilen saatten öncesi ve sonrasında 
gitmemeliyiz. Tam zamanında gitmeye 
çalışsak da türlü sebeplerden başara-
madıysak mümkünse sebebi ile birlikte 
özür dilemeliyiz. 

“Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size 
izin verilinceye kadar oraya girmeyin. 
Eğer size, ‘Geri dönün’ denirse, hemen 
dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih 
bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hak-
kıyla bilendir.” (Nûr, 28)

Ev sahibi kapısına gelen ya da telefon 
eden herkesi kabul etmek zorunda de-
ğildir. İsterse kabul eder, isterse müsait 
olmadığını kibarca ifade eder. İnsan pek 
çok sebeple her zaman aynı durumda 
olmaz, her zaman gülüp konuşmak ve 
hizmet etmek istemeyebilir. Bu nedenle 

hiç kimse misafir kabul etmediği için kı-
nanmamalı ve hoşgörü ile karşılanmalıdır. 
Kimsenin arkasından da konuşup gıybetini 
yapmamalıyız. Kalbimizi de bozmama-
lıyız. İyi düşünelim, hayatımız iyiliklerle 
dolsun.

Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkürlerimi-
zi bildirir; sizleri, bizleri dünyada misafir 
kılan Allah’a emanet ederiz. 

Sevgiyle esen kalın!

1. Arkadaşlarının hepsinin son model 
telefonları var. Teneffüs saatinde kantinde 
oturmuşlar, telefonlarının özelliklerinden 
bahsediyorlar. Maalesef senin telefonunun 
modeli eski. Telefonunun özelliklerini an-
latma sırası sana geldiğinde ne söylerdin?

a) Konuyu geçiştirir, ilgiyi başka konulara 
çekerdim.

b) Son model bir telefon tarif ederdim. 
Nasıl olsa okul dışında görüşmüyoruz, ne-
reden bilecekler telefonumun eski model 
olduğunu!

c) Konuştukları konunun basit olduğunu 
söyleyerek onlar beni ezemeden ben onları 
ezerdim. 

d) Hiç utanıp sıkılmadan kendi telefonu-
mun özelliklerini olduğu gibi söylerdim.

2. En yakın arkadaşın Cumartesi günü 
önemli bir işinin olduğunu, bu durumu 
ailesinin bilmemesi için onlara o günü 
seninle geçireceğini söylemek istiyor. 
Senden ricası; annesi ya da babası aradı-
ğında onun seninle beraber olduğunu teyit 

etmen. Bu durumda nasıl davranırdın? 

a) Tabii ki onaylarım! Arkadaşlar bugünler 
içindir. 

b) Arkadaşıma, daha iyi bir çözüm yolu 
bulmasını söylerdim. Hani olur ya ağzım-
dan kaçırırım, arkadaşımı zor durumda 
bırakırım!

c) Annesi aradığında, üzülerek de olsa, ya-
nımda olmadığını bildireceğimi söylerdim.

d) Annesi aradığında telefonu açmaz, hem 
arkadaşımı kurtarır, hem de yalan söylemiş 
olmazdım.

3. Bir arkadaşının sınavda kopya çekti-
ğini fark ettin. O sırada öğretmen kopya 
kâğıdını bulup bütün sınıfa sırayla kopya 
kâğıdının kime ait olduğunu soruyor ve 
sıra sana geldi. Nasıl tepki verirdin? 

a) Bir şey bilmediğimi söyler, sessiz kalır-
dım. 

b) Bu yanlışı yapan kankam bile olsa dü-
rüst olmayı tercih ederdim. 

ÖZ DEĞERLENDİRME TESTİ

Nur Keleş

Handan Yalvaç Arıcı

NE KADAR
DÜRÜSTÜM?
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c) Arkadaşımı kurtarmak için sınıfta fare 
olduğunu söyler, herkesi telaşlandırır, o 
sırada suç aleti olan kopya kâğıdını ortadan 
kaldırırdım.

d) Sınıftan hoşlanmadığım birinin ismini 
söylerdim. Böylelikle hem arkadaşım kur-
tulurdu hem de o kişi yaptıklarının cezasını 
biraz da olsa çekmiş olurdu.

4. Anne-baban hafta sonu için bir plan ya-
pıyor ama sen sıkıcı olacağını düşünerek 
gitmek istemiyorsun. Bu durumda ailene 
ne söylerdin?

a) Çok hasta olduğumu söyler, evde kalır, 
kendi kendime eğlenirdim...

b) Annem babam kırılmasın diye gitmek 
istiyor gibi yapardım ama gitme vakti geldi-
ğinde bir şey uydurur, gitmezdim.

c) Onları da evde kalmak için ikna etmeye 
çalışırdım.

d) Dürüst bir şekilde gitmek istemediğimi 
söyler, yine de ısrar ederlerse kalplerini kır-
maz onlarla gezmeye gider, yanıma kendi-
mi eğlendirecek bir şeyler götürürdüm.

5. Okul çıkışında arkadaşlarınla bir yer-
de oturup sohbet ediyorsunuz. Sohbete 
dalıp evdekilere durumu haber vermeyi 
unutuyorsun. Sohbetin en zevkli yerinde 
telefonun çalıyor, annenin aradığını görü-
yorsun. Bu durumda ne yapardın?

a) Anneme “Arkadaşlarla oturduk, sohbete 
dalıp gitmişiz; seni haberdar etmeyi unut-
tum. Özür dilerim,” diye doğruyu söyler-
dim.

b) Telefonu sakince açardım. Annem 
kızmasın diye “Öff ya, öğretmen yine dersi 
uzattı, etüde kaldık!” derdim.

c) Telefonu açmazdım. Arkadaşlarıma 
“Önemli biri değil, daha sonra ben döne-
rim,” diyerek durumu geçiştirirdim.

d) Telefonu aceleyle açar, “Anne anne, oto-
büsü kaçırdım. Off ya, bir dahaki otobüs bir 

saat sonra!” gibi bir mazeret uydururdum.

6. Telefonda arkadaşınla konuşurken su 
almak için sürahiyi masanın üstünden çek-
meye çalışıyorsun. O sırada annenin en 
sevdiği sürahi yere düşüp kırılıyor. Annen 
eve gelince durumu nasıl izah ederdin?

a) ”Anne inanmayacaksın ama eve kedi gir-
miş! Bir de ne yapmış? En sevdiğin sürahiyi 
kırmış maalesef!”

b) Bir bahane uydururdum, amaaan bir 
sürahi kırılsa ne olur, benden değerli mi?

c) Suçu hemen küçük kardeşime atardım, 
zaten kardeşim kendisini de savunamaz.

d) Bahane uydurmaya gerek yok. Anneme 
yanlışlıkla yaptığımı söyler, özür dilerdim.

7. Okulda proje ödevinin son günü ve sen 
ödevini yapmadın. Öğretmeninin olumsuz 
tepki göstereceğini biliyorsun, bu durum-
da ne yapardın?

a) Öğretmen kızarsa kızsın, gider rapor alır 
ödevi yapmak için zaman kazanırdım.

b) Bir şey yapmama gerek yok, öğretmene 
bir yalan uydurur durumu düzeltirdim.

c) Gerekirse sabaha kadar uyumam, elim-
den gelenin en iyisini yapmaya çalışır, 
öğretmene dürüstçe ödevi bu kadar yapa-
bildiğimi söylerdim.

d) Başka birinden ya da internetten ödevi 
bulur, biraz değiştirir benimmiş gibi teslim 
ederdim. Pinokya olup burnum uzayacak 
değil ya!

8. Baban haftalığını verdiğini unutup sana 
tekrar harçlık veriyor. Bu durumda ne 
yaparsın?

a) Babama daha önce harçlığımı verdiğini 
hatırlatır, para için dürüstlüğümü harca-
mazdım.

b) Çok sevinir, gıkımı bile çıkarmaz, harçlı-
ğı alır cüzdanıma koyardım.

c) “Bu para benim hakkım! Babam harçlı-
ğımdan kestiği günlere saysın!” diye içim-
den geçirip, babamdan gönül rahatlığı ile 
parayı alırdım.

d) Babam cimri biri, zaten harçlığımı az 
veriyor. Bu yüzden hiç sesimi çıkarmadan 
parayı alırdım. Babam harçlığı verdiğini ha-
tırlamadan gerekli harcamaları yapardım!

9. Yakın bir arkadaşın sınıf arkadaşla-
rından biriyle çok ciddi bir tartışmaya 
giriyor. Arkadaşının haksız olduğunun 
farkındasın. Tartışma iyice hararetli bir 
hâle gelince öğretmenler müdahale etmek 
zorunda kalıyorlar. Tartışmayı görenlere 
kimin haklı olduğu sorulduğunda ne cevap 
verirdin?

a) Arkadaşımın ceza almasını göze alama-
yacağım için arkadaşımın yanında olur, 
“Böyle iyi bir kişi asla kötülük yapmaz, 
yapamaz!” diyerek arkadaşımın suçsuz 
olduğuna ikna etmeye çalışırdım.

b) Arkadaşım da olsa haklı olanın yanında 
olup doğruyu söylerdim.

c) Konuyla ilgili fikrim olmadığını söyler, 
olay yerinden yavaşça kaybolurdum.

d) Bir yanlış anlaşılma olduğunu, ikisinin 
de suçu olmadığını söyleyerek arkadaşımı 
kurtarırdım.

10. Ders notların sorulduğu zaman nasıl 
cevap verirsin?
a) Şayet annem-babam, akrabalar soruyorsa 
yuvarlayarak biraz yükseğini söyler, duru-
mu idare ederim. 

b) Hayran olduğum biri soruyorsa gözü-
ne girebilmek için olabilecek en iyi notu 
söylerim.

c) Ders notları kötü olan arkadaşlarımın ya-
nında üzülmesinler diye notları biraz aşağı 
indiririm.

d) Her durumda notlarımı yuvarlamadan, 
doğru bir şekilde söylerim.

DEĞERLENDİRME

- EN DÜRÜST CEVAPLARDAN 9 YA DA 10 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;
TEBRİKLER! HER ZAMAN, HER KOŞULDA DÜRÜSTSÜN... 

- EN DÜRÜST CEVAPLARDAN 4, 5, 6 YA DA 7 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;      
HARİKASIN! DÜRÜST OLMAK İÇİN ÇOK GAYRETLİSİN... 

- EN DÜRÜST CEVAPLARDAN 2 YA DA 3 TANESİNİ DOĞRU İŞARETLEDİYSEN;
DÜRÜST OLMAK İÇİN DAVRANIŞLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİSİN...

1) D 2) C 3) B 4) D 5) A 6)D 7) C 8) A 9) B 10) D

EN DÜRÜST CEVAPLAR
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BİR AYET - BİR HADİS

Abdülkâdir Geylâni hazretleri bir arefe 
günü öküzün kuyruğuyla oynarken düşün-
dü:

- Ben bunun için yaratılmadım ve bununla 
emrolunmadım.

Koşarak evine gitti. Evlerinin damına çık-
tığında gözüne hacılar gözüktü. Arafat’ta 
vakfeye durmuşlardı. Annesine gidip:
- Anneciğim. Ben Allah yolunu öğrenmek 
ve yaşamak istiyorum. İzin ver, Bağdat’a gi-
dip ilim öğreneyim. Sâlih zâtları ve evliyâyı 
bulup ziyâret edeyim, dedi.

Annesi bu isteğinin sebebini sordu, o da 
gördüklerini anlattı. Annesi ağladı, ilim için 
gözünün nuru evladına nihayetinde izin 
verdi. Kalkıp babasından miras kalan 40 
altını bir keseye koydu. Sonra bu altınları 
hırkasının içine, koltuğunun altına dikti. 
Gitmesine izin verirken söz aldı:

- Ey Abdülkâdir, her ne olursa olsun doğru-
luk üzere ol. Asla yalan söyleme.

DOSDOĞRU ÇOCUK
FIKRA - NÜKTE

Ayşenur Şenol

Yolda, bulundukları kafileyi eşkıyalar 
bastı. Abdülkâdir’e “Bir şeyin var mı?” diye 
sordular. Doğru olmaya yemin etmiş olan 
Abdülkâdir, “40 altınım var” dedi. Önce 
ciddiye almadılar fakat olay eşkıyaların 
başkanına intikal edince, eşkıya başı biz-
zat gelip “Nerede altınların?” diye sordu. 
Abdülkâdir, annesinin altınları diktiği yeri 
gösterdi. Baş eşkıyanın emri ile altınlar or-
taya çıkarıldı. Herkes şaşkındı. Eşkıya başı:

- Neden söyledin? Demeseydin ne aklımıza 
gelirdi ne de onları bulabilirdik.

- Ben evden ayrılırken anneme asla yalan 
söylemeyeceğime söz vermiştim. 40 altın 
için sözümü bozar mıyım?

Bunun üzerine herkes düşüncelere daldı. 
Eşkıyaların başı “Eyvahlar olsun,” dedi ve 
ekledi, “Biz Rabbimize verdiğimiz sözü 
bozduk, şeytana uyduk, çokça fenalık işle-
dik. Artık tövbe edip ahdimize sadık kalma 
zamanıdır.

Diğer eşkıyalar da başlarına uydular, tövbe 
edip Allah’a verdikleri sözlere adandılar ve 
doğruluğa baş koydular. Yağmalanan her 
şey iade edildi.

İade-i itibar olunan ise doğruluğun güzelli-
ği, kıymeti, bereketi idi…

Payidâr olabilmek ve emrolunduğumuz 
gibi dosdoğru olabilmek duası ile…

Bir Ayet: “…Özü- sözü doğru olan erkekler 
ve özü-sözü doğru olan kadınlar (işte onlar 
için Allah bağışlanma ve büyük bir ödül 
hazırlamıştır).”(Ahzap, 33/35) 

Bir Hadis: “Doğruluk iyiliğe yöneltir. İyilik 
de cennete götürür…”(Müslim, Birr 105)
Müslüman bireyin en önemli niteliklerin-
den biri şüphesiz doğruluk üzere olmak-
tır. Doğruluk, önce zihnimizde, duygu ve 
düşüncemizde doğru olmayı, sonra sözleri-
mizde doğru olmayı ve nihayetinde bütün 
fiil ve davranışlarımızda doğru ve dürüst 
olmayı gerektiren bir bütünlüktür. Doğruluk, 
sözü ve özü bir olabilmektir. Doğruluk, ya 
olduğun gibi görünmek ya da göründüğün 
gibi olabilmektir. Doğruluk, doğruluk dini 
olan İslam’ın, en temel özelliği olduğu gibi 
aile ve toplum hayatının devamı ve sağlıklı 
yürüyebilmesinin de en önemli şartlarından-
dır. İsterseniz şimdi de ayet ve hadislerin 
penceresinden doğruluk ve dürüstlüğe bir 
göz atalım:

Doğruluk, öncelikle Allah’a olan imanımız-
da doğruluk üzere olmaktır. Yani “ Elest Bez-
mi’nde”(Ruhlar alemi) Rabbimize verdiğimiz 
“Evet sen bizim rabbimizsin.”(A’râf 7/172) 
sözüne sadık kalıp hayatımızın her alanın-
da Rabbimizin rızasını ilk sıraya almaktır. 
Doğruluk,  niyette doğru olabilmektir: 

Peygamberimiz: “Ameller niyetlere göre-
dir.” buyurarak niyetlerin önemini ifade 
etmekte, nitekim iyi düşünceler iyi davra-
nışları netice verir. Ayrıca doğruluk, söz 
ve davranışlarımızda tutarlı olabilmektir. 
“Ey iman edenler niçin yapmayacağınız 
şeyleri söylüyorsunuz.” (Saff 61/2). Pey-
gamberimiz de “Yalan söylemenin, sözünü 
yerine getirmemenin, bir dava karşısında 

haktan ayrılmanın, bir şeyi vaad edip yerine 
getirmemenin münafıklık alametlerinden 
olduğunu” ifade etmektedir. (Müslim, İman 
25). Burada sayılan niteliklerin doğruluk ve 
dürüstlük ile doğrudan ilgili olduğu görül-
mektedir.

Bununla birlikte doğruluk, insanlar ile iliş-
kilerimizde doğruluk ve dürüstlükten ayrıl-
mamaktır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı 
gelmekten sakının ve doğrularla beraber 
olun.”( Tevbe 11/119). Başka bir ayette de 
yüce Allah:  “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra 
da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve 
onlar üzülmeyeceklerdir.” Buyurarak doğru-
luk üzere olanları müjdelemektedir.(Ahkaf 
46/13). Doğruluğu, Yunus Emre bir beytinde 
şöyle ifade eder: Cümleler doğrudur, sen 
doğru isen, Doğruluk bulunmaz, sen eğri 
isen. Ziya Paşa da insanlar ile ilişkilerimizde 
doğruluğun önemini şöyle ifade etmektedir: 
İnsana sadakat/doğruluk yaraşır görse de ik-
rah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
Doğruluk, aynı zamanda sosyal hayatta da 
doğru olabilmektir: Bir Müslüman, hayatın 
her alanında doğruluktan ayrılmamalı. Yap-
tığı iş ne olursa olsun doğruluk ve dürüstlük-
ten asla taviz vermemelidir. Nitekim Allah, 
şu ayette: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların 
vay hâline!” (Mutaffifîn, 83/1) ifadesiyle 
yapacağımız iş ne olursa olsun doğruluktan 
ayrılmamamızın gereğini ifade buyurmakta-
dır. Diyarbakırlı Said Paşa da sosyal hayatta 
doğruluğun önemini şöyle vurgulamakta-
dır. Hilekârlık eyleme, kimse dolandırmaz 
seni… Müstakim/dosdoğru ol, Hazreti Allah 
utandırmaz seni.

Yazımızı namazlarımızda günde 40 kere 
okuduğumuz şu güzel dua ile bitirelim: “ 
Rabbimiz bizi dosdoğru yola ilet!”

Doğruluk ve Dürüstlük                
Ömer Özdemir
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Geçmişteki insanların yaşayışlarını, düşün-
me tarzlarını, hatalarını, sevaplarını, kay-
bedip kazandıklarını öğrenirken kendimize 
de bir yol çizmiş oluruz. Hayat, tercih-
lerden ibarettir ne de olsa. Başkalarının 
tercihlerinin sonuçları, kendi tercihlerimizi 
yaparken bize yol gösterecektir. Tarihten 
ibret almak mevzusu… 

İşte, peygamberlerin ve vahyi ilettikleri 
dönemdeki insanların hayatları da bize, 
tarihsel bilginin yanısıra yeni bir bakış 
açısı kazandırır. Hem de sadece insanlık 
tarihinden değil, Allah (c.c.)’ın da müdahil 
olduğu bir tarihten bahsediyoruz. O hâlde, 
İbrahim (a.s)’ın hikâyesini, bir de bu gözle 
okuyalım…

İbrahim (a.s)’ın milattan önce yirminci 

yüzyılda yaşadığı kabul ediliyor. Hayatı 
boyunca göç etmiş bir peygamber olan 
İbrahim (a.s.)’ın yaşadığı bölge ise, kabaca, 
bir kısmı bizim ülkemizdeki topraklarda 
bulunan Mezopotamya bölgesi. Peki, İb-
rahim (a.s.)’ın dünyaya teşriflerinden önce 
buralardaki insanlar ne yapıyorlardı?

Öncelikle onun yaşadığı dönemde o böl-
gede Sümerler vardı. Dünyanın geri kala-
nına göre tarım ve sanayide gelişmiş, refah 
seviyesi yüksek bir topluluktular. Yazı, 
Sümerler tarafından çok önceleri bilindiği 
gibi, astronomi ve matematik gibi ilimlerde 
de çok ilerlemişlerdi. İbrahim (a.s.)’ın doğ-
duğu Babil şehri, Harran, Ur gibi şehirler 
de dahil olmak üzere Nemrud’un hâkimi-
yetindeydi. Sabiilik adı verilen, çok tanrılı 
putperest bir dine inanıyorlardı. Yapılan 

HZ. İBRAHİM (a.s)
PEYGAMBER KISSALARI

İrem Ertuğrul

kazılarda bulunan belgelerde, Tufan ha-
disesi de dâhil, Kur’an’da ve Tevrat’ta ge-
çen pek çok olayın izleri vardır. Bu belge-
lere dayanarak, tarihçiler, İbrahim (a.s.)’ın 
tebliğ ettiği tevhid inancının, ondan önce 
de burada mevcut olduğunu söylerler. 
Yani Sabiilik, Adem (a.s.)’ın ve sonra Şit 
(a.s.), Nuh (a.s.)’ın vs. getirdikleri tevhid 
inancının terk edilmiş yahut tahrif olmuş 
hâlidir. Yıldızlara, Ay ve Güneş’e ve 
onların temsilcileri olarak kabul ettikleri 
heykelciklere (putlara) tapmaktadırlar. Ve 
Allah, İbrahim (a.s.)’ı gönderir…

Yıldızlardan haber veren müneccimler 
bir gün Nemrud’a, ülkesinde doğacak bir 
erkek çocuğun onu tahtından edeceğini 
haber verirler. Bunun üzerine Nemrud, 
ülkesindeki tüm hamile kadınları yaka-
latmaya başlayınca, İbrahim’in babası, 
hamile karısını bir mağaraya saklar. İbra-
him, bu mağarada dünyaya gelir ve bazı 
rivayetlere göre ısa sürede 15 yaşında 
bir çocuğun görünümüne ve aklına sahip 
olarak mağaradan çıkar. Bir gece vakti-
dir ve dünyayı ilk defa gören İbrahim, 
muazzam gökyüzü karşısında büyülenir. 
Yıldızlara bakar ve tüm bunları yarata-
nın, en çok parlayan yıldız olabileceğini 
düşünür. Bir süre sonra yıldız kaybolunca 
“Ben kaybolanları sevmem.”(En’am, 76) 
der. O sırada Ay’ı fark eder ve onun tanrı 
olabileceğini düşünür ancak Ay’ın bat-
ması üzerine “Rabbim bana doğru yolu 
göstermeseydi elbette sapan topluluk-
lardan olurdum.”(En’am, 77) der. Sabah 
olunca Güneş’in hepsinden çok daha 
parlak olduğunu görür ve yaratıcısının 
Güneş olabileceği fikrine kapılır. Fakat 
akşam olup onun da battığını görünce “Ey 
kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz şeyler-
den uzağım, ben yüzümü, yeri ve gökleri 
yaratana çevirdim ve artık ben O’na ortak 
koşanlardan değilim.”(En’am, 78) diye-
rek, o dönemin en yaygın inancını, yıldız, 
Ay ve Güneş’e tapınmayı mükemmel bir 
mantık silsilesi içinde çürütmüş olur. 

Tevhid’in kendisine bu şekilde bahşe-
dildiği İbrahim, artık şirkin bir numaralı 
düşmanıdır. Babası put tüccarıdır ve 
puthanede çalışmaktadır. Mücadele için 

biçilmiş kaftan… Herkesin bir bayram 
dolayısıyla kurban kesmeye gittiği bir gün 
gizlice puthaneye girer ve tüm putları kırar. 
Baltasını da en büyük putun boynuna asar. 
Kurbanlarını kesip dönen putperestler 
bunu görünce, kendileriyle gelmemiş olan 
İbrahim’i suçlarlar. O da, “Onların büyük-
leri yapmış, eğer sizinle konuşursa ona 
sorun,” diye cevap verir. Halk putların ko-
nuşamayacağını bildiği için susar. İbrahim, 
onlara, kendilerine ne zarar ve ne de fayda 
verecek durumda olmayan putlara tapma-
malarını, bir olan Allah’a kulluk etmelerini 
söyler. 

Bu durum, Nemrud’a bildirilince İbrahim 
(a.s)’ın büyük mücadelesi de başlar. O, 
Nemrud’u da, tartışmalarında halkı man-
tığıyla susturduğu gibi susturur. Ancak o 
Nemrud’dur ve bunu elbette hazmedeme-
yecektir. İbrahim (a.s)’ı yedi yıl boyunca 
hapseder ve sonunda bir ateş yaktırır ve 
onu mancınıkla ateşin içine attırır. Allah’ın 
yardımıyla ateşin dokunmadığı İbrahim 
(a.s.), bu olaydan sonra Harran’a göç eder. 
Sara’yla evlenir ve bir süre sonra onu da 
yanına alarak Şam’a, oradan da Filistin’e ve 
Mısır’a giderler. Bu göçlerin amacı, Allah’ın 
dinini yaymaktır. İbrahim (a.s.) gittiği yerler-
de mescitler inşa eder. Ayrıca yazı, mate-
matik, astronomi gibi keşif ve ilimleri de 
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oralara onun taşıdığı rivayet edilir. 

İbrahim (a.s.)’ın yaşı ilerlemiştir ancak ço-
cuğu olmamaktadır. Allah (c.c.)’ın lütfu ve 
karısı Sara’nın, onu Hacer adında bir köley-
le evlendirmesi üzerine İsmail (a.s.) doğar. 
Sonra bir mucize gerçekleşir ve çok yaşlı ve 
kısır olan Sara da hamile kalır. İshak (a.s.) da 
böylece dünyaya gelir. Sara’nın kıskançlığı 
üzerine İbrahim (a.s.) Hacer validemizi ve 
henüz bebek olan İsmail (a.s.)’i de alarak 
Mekke’ye götürmek zorunda kalır. Allah 
(c.c.)’ın ona güvence vermesiyle, henüz 
kimsenin yaşamadığı, yiyecek ve içecek 
hiçbir şeyin bulunmadığı bu çorak toprak-
larda, Hacer’i ve oğlunu yalnız bırakır. Safa 
ve Merve tepelerinde çocuğuna su aramak 
için koşuşturan Hacer validemiz, İsmail’in 
yanına döndüğünde, bebeğinin ayaklarının 
altında zemzem suyunun kaynadığına şahit 
olur. Bu su, daha sonra burada kurulacak 
olan şehrin ve İsmail soyundan bu topraklara 
teşrif edecek olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
müjdecisidir.

İsmail’i sık sık Mekke’ye ziyarete gelen İbra-
him (a.s.), rüyasında onu kurban ettiğini görür 

ve bunun Allah’ın bir emri olduğunu anlar. 
Çok sevdiği oğlunu, ondan çok daha fazla 
sevdiği Allah’a kurban edecektir. Çünkü 
İbrahimî iman bunu gerektirir. Tam kurban 
edeceği sırada Allah (c.c.) ona bir koç gön-
derir ve bu sınavı geçtiğini müjdeler.

İsmail büyüyünce, İbrahim (a.s.)’a Allah 
(c.c.) bir görev daha verir. Cebrail vasıtasıyla 
ona Kâbe’nin yerini gösterir ve oğluyla be-
raber onu inşa etmelerini ister. İşte Allah’ın 
evi olan Kâbe, o iki mübareğin elleriyle inşa 
edilir. Sonrası malum… Dinin tamamlayıcı-
sı yüce peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
temizlemesi için yeniden putlarla dolan 
Kâbe…

Kısaca anlattığımız bu hayat hikâyesinin 
ibreti her anındadır. Bu, tevhit ile şirkin ezeli 
mücadelesinin önemli bir kesitidir. Âdem 
(a.s.)’la başlayan bir mücadele… Her sefe-
rinde bir bozulma ve tekrar diriliş… Kalbi-
mizdeki putları temizlemek için artık bir 
peygamber gelmeyecek. Allah, Peygamber-i 
Zişan Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
dinini tamamladı çünkü… Bize ise bu yolda 
mücadele eden insanların izini takip etmek 
kaldı. 

Yüce Mevlamız bize, Allah’ın dostu, Hali-
lullah olan İbrahim (a.s.)’ın güçlü imanıyla 
dolu, Yaradan’ı herkesten ve her şeyden çok 
seven ve gerektiğinde onun için her şeyi 
kurban edebilen, putlardan arınmış kalpler 
nasip etsin…




