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Harama nazar ve iffet konusu her müminin özellikle de genç
lerin imtihan oldukları ciddi bir husustur. Bu konuda Türkçe
olarak yazılmış herhangi bir kitap olmayışı da bizi ciddî anlamda
tereddütte bırakmıştı. Fakat Rabbimizin “Sen sadece tebliğ et!”
(Şûrâ, 42/48) emrine arkadaşlarımızın ısrarı da eklenince bu konuda
bir el kitabı hazırlamak kaçamayacağımız bir ödev oldu.
Yerde ve göklerde bulunan bütün zerreler, gerçek göz sa
hipleri için Hakk’ı ilân eden, Rabb’in varlığını ve birliğini hay
kıran, O’na itaat eden, O’na şükreden, zikreden ve secde eden
birer delildir. Ve bu varlıkların tamamı insana hizmet etmek
üzere yaratılmıştır. Göz nimeti, bu varlık âlemine bakması ve
ibret alması için verildiği gibi, kulak nimeti de, yeryüzündeki
hikmetleri ve Cenab-ı Hakk’ı gösteren âyederi işitip istifade
etmesi için insana verilmiştir. Kalp nimeti ise ilim ve fikir sahi
bi olması için insana emanet edilmiştir. O hâlde bu nimetleri,
onları verenin veriş gayesi doğrultusunda kullanmak bir ve
cibedir. Zira Rabbimiz bunu şöyle bildirir: “Bilmediğin şeyin
peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de
sorguya çekilecektir.” (İsrâ Sûresi, 36. âyet)
9
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Kulağın şükrü, Kur’ân âyetlerini dinleyerek ders almak, onu
gıybet ve dedikodudan sakındırmak, Allah’ın haram kıldığı ifti
ra, fuhşiyat ve münkerlerden uzak tutmaktır. Gözün şükrü ise
yaratılış âyeüerini seyrederek ibret almak, onu Allah’ın bakmayı
haram kıldığı şeylerden sakındırmaktır. Güneş, ay, yıldızlar, kara,
deniz, ağaç, meyve, dağ, taş, dere, ova, gece, gündüz, karanlık, ay
dınlık, sema, arz ve bu ikisinin arasındakileri temaşa edip Rabbin
büyüklüğünü kavramak, onların kendi dilleri ile Rabblerini tesbih
ettiğini ve O’nun varlığını ve birliğini haykırdığını görmek, onla
rın insanların emrine verildiğini hissetmek, mevcudatin nasıl ya
ratıldığını düşünmek... Gözün insana verilme sebebleridir. Bunu
Rabbimiz şöyle anlatıyor:
“O kâfirler bakıp düşünmezler mi: (Meselâ) deve nasıl yaratıl
mış? Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? Dağlar nasıl
da yeri tutup, dengeleyen direkler hâlinde dikilmiş. Yeryüzü nasıl
yayılıp hayata elverişli kılınmış?” (Ğâşiye Sûresi, 17-20. âyetler)
“Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri!”

(Haşr Sûresi, 2. âyet)

“Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan
hâline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz?” (Vâkıa Sûresi, 58-59. âyetler)
“Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz
mİ?” (Vâkıa Sûresi, 63-64. âyetler)
“Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz? Onu buluttan siz mi indirdi
niz, yoksa BİZ mı? (Vâkıa Sûresi, 68-69. âyetler)

“Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını
siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz?”(Vâkıa Sûresi, 71-72. âyetler)
Göz üzerinde iyice düşünmek gerekmektedir. Yedi tabakadan
yaratılan gözün bir tabakasına gelecek bir zarar bu nimetin zeva
li demektir. Bütün âlem zenginlikleriyle insana verilse acaba bir
tek gözüyle değiştirecek insan çıkar mı? Darwin’i bile hayrete sü
rükleyip “Gözü düşündükçe canım sıkılıyor!’ dedirten, ve ruhun
10
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dışarıya açılan bir penceresi olan göz, herkeste hayranlık uyandı
racak bir yaratılış harikası değilse ya nedir?
Gözümüz ile ilgili mübtela olduğumuz bir rahatsızlıkta dok
torun bize “Bundan sonra hiç güneşe bakma!” veya “Filanca ye
meği yeme.” demesi ve arkasından “yoksa gözlerinden olursun”
diye tavsiyesini bitirmesi neticesi ne yaparız? Göz nimetini kay
betmenin verdiği korku ile doktorun tavsiyelerine harfiyyen uy
maya çalışırız. Değil mi? Şimdi düşünelim. Ruhumuzu, dinimizi,
Allah ile olan irtibatımızı etkileyecek ve insanı Rabbinden uzak
laştıracak manzaralara bakmaktan bizleri men eden bir doktor
değil de Rabbimiz ise o zaman ne yapmalıyız? Düşünelim ve bir
bakmada batmamanın yollarını arayıp bulmaya çalışalım.
Elinizdeki çalışma bu yolda size, bize ve hususen genç kardeş
lerimize yardımcı olursa kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.
Gayret bizden muvaffakiyet Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîndendir.
M. Yusuf Güven
10 Eylül 2009
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Ne Olacak ki Belâsı
“Allah, art niyetli bakışların v e kalbletin
giz lediğin i bilir.” (M üm in, 40/19)

Çok şeyler olur.
Çok şeyler zaten oldu.
Pek çok şeyler var ki, çoktan bitti, yok oldu.
Tıpkı elinde kibrit tutan veledin, koca köşk yanmadan önce;
‘ne olacak ki’ demesi gibi, küçük görülen davranışların netice
sinde nice hayadar var ki, çoktan yandı, bitti, kül oldu.
Her insan âdeta kristalden bir saray. Kıymetli, lâkin nazik sa
raylar... Hoyratlığa, vurdumduymazlığa, ‘adam sen de’ciliğe ta
hammülü olmayan nadide yapılar... ‘Ne olacak ki’ler ise onun en
büyük düşmanı. Koca bir yıllık mahsülün bulunduğu harmanı,
bir kibrit çöpüyle ateşe vermek gibi; ‘ne olacak ki’ demekle ufak
görülen bir günah neticesinde bütün bir hayatin mahsülünden ol
mak ihtimali var.
Bir düşünelim beden sıhhatimiz söz konusu olduğunda hiç;
“Ne olacak ki; küçücük bir mikrop veya virüs. Bana ne yapabilir?”
diyebiliyor muyuz. Zira hepimiz çok iyi biliyoruz, öyle mikroplar
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ve virüsler var ki kanımıza bir karıştı mı, vücudumuza bir yerleşti
mi, kurtuluşumuz neredeyse mümkün değil.
ismi ölümle birlikte anılan pek çok mikrop ve virüs mevcut.
Bu tür öldürücü mikrop ve virüslere karşı en etkili savaş yönte
mi, şüphesiz onları vücut sınırımızdan içeri hiç sokmamak. Hatta
sıhhatimizi korumak adına, bu tür virüslerin olabileceği yerlerden
mümkün olduğunca uzak durmak en mühim bir esas olsa gerek.
Peki, manevî vücudumuz, kalbimiz, ruhumuz hatta nefsi
miz için zararlı, felç edici hatta öldürücü olan virüsleri tanıyor
muyuz? Kalbimizi karartan, ruhumuzu solduran virüslere kar
şı ne kadar duyarlıyız? Ehemmiyet verilmez, tedavi edilmez,
hastalığa sebep olan koşullar aynen devam ettirilirse, en ufak
bir nezlenin gribe, gribin zatüreye, zatürenin ölüme yol açması
gibi; küçük gördüğümüz, tevbe edip temizlenme yoluna girme
diğimiz günahların da bizi manen yere sermesi hatta öldürmesi
mümkün.
Hakikî tevbe edilirse, büyük günahların büyük kalamayacağı,
tevbe edilmez ise de küçük günahlann küçük sayılamayacağı söy
lenir. Zira her hastalıkta ölüme açılan bir yol olabileceği gibi, her
günahta da küfre giden bir yol vardır. Toplum içinde İşleyemeye
ceği bir günahı yalnızken işleyen bir insan, başkalarının o günahı
görmesinden hâsıl olan sıkıntıdan dolayı (o günahtan hemen tev
be etmezse) muhtemeldir ki, onu gören meleklerin asknda olma
dığına inanmak isteyecektir. Belki imanın şardarından olan böyle
bir rüknün inkârına kadar varacaktır. Sinekten korkup, y ı l a n ı n
ağzına düşmek gibi, küçük bir günahta ısrarın neticesinde (Allah
korusun) imansızlığa kadar yol açılabilecektir.
Hatta günah işleyen kişi belki hesap günü dahi olmasın iste
yecektir. Belki daha da ileri gidecek o utanılacak hâllerinde her
an onu gören bir Rabbin bulunmamasını dileyecektir. Yahut
günahta da ısrar ettikçe, yaptığının günah olmasının ona ağır
16
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gelmesinden dolayı, haramı haram saymamaya başlar. Haram
eden emrin inkârına varacak, pek tehlikeli bir yola girecektir. Gö
rüldüğü gibi bir tek günahta, eğer tevbe ile çabuk temizlenilmezse insanı küfre götürebilecek pek çok yol mevcuttur.
Aslında ona o günahı işleten şeytanın asıl amacı da budur. Tevbe
kapısını kapalı göstermekle, önce ibadetsizliğe sonra inkâra kadar
giden yolu açmak. Yoksa tevbe edilip, pişman olunmakla Rabbe yüz
dönülen bir günah, şeytan için ilk golü attıktan sonra üç gol yenilen
bir maça benzer. Ve şeytan için elde edilmiş bir netice yoktur.
Bu noktada akıldan çıkarılmaması gereken, Rahmet’in kıyışız
bir okyanus olduğudur. Her günah (lakayıtlığa varmamak şartıy
la) bin kere de işlenilse o okyanusta temizlenebilecektir. Hâşâ,
Rahmet bir kap su değildir ki bizi bir kere temizlemekle kirlenmiş
olsun. Ancak şeytan günah işleyen adama 40 kapılı bir sarayın
açık olan 39 Rahmet kapısını değil, kitli görünen tek bir kapısını
göstermekle buraya giriş yoktur der. Ve böylelikle kendisine ebe
di helaket yolunda bir yoldaş daha edinmeye çalışır. Ne yazık ki
insan çok kez aldanır.
Peki, çözüm nedir?
S Öncelikle hiçbir günahı küçük görmemek, yani asla ‘n e ola
cak ki’ dememek.
S Mayınlı tarlada yürüdüğünü bilerek hareket etmek.
S Dikkat etmek ‘bir bakma, bir dokunm a, bir ö p m e, bir tat
m ada batmamak
S Kalben arzu edilmeyen o günah işlenilse de hemen tevbe
etmek, devam etmemek, devam edilse de ümitsizliğe kapılma
mak.
S Tedavi adına ondan başka kapı bulunmayan ve her daim
kulunun dönüşünü gözleyen Rahman’ın kapısına çok çabuk iltica
etmek, sığınmak, şefkatine Resûlünü şefaatçi yapmak.
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S Ve aynı hataya düşmemek için uyanık kalmak, günahla araya
mesafeler yığmak ve onunla bizi buluşturan yolları kesmek.
S Değil o günaha girmek, o günaha giden yollara dahi müm
künse bir daha adım atmamak.
Peki bunları nasıl yapabiliriz, üçüncü bölümde hep beraber
görelim inşaallah...

Bakma Tiryakiliği
Cerîr b. Abdillah
R esûlullah’e
nü sordum .

(radıyallahu anh)

şö y le bujnıruyor:

(sallallahu aleyhi ve sellem)

ansızın g ö r m en in hükm ü

—H em en gö z ü n ü başka tarafa çevir, buyurdu-1

Önce bilmek gerekir ki harama bakmak bir tiryakiliktir. Sigara
içen birisiyle konuşsanız size bu mereti kendi arzusuyla, bilerek
ve isteyerek içtiğini söyleyecektir. Ancak kazın ayağının pek de
öyle olmadığı Ramazan’da iftar sofrasında eller sudan da önce
sigaraya gidince anlaşılır. Zira sigara kullananın o merete karşı
iradesi çoktan elinden gitmiştir.
Hele kullanılan alkol veya uyuşturucu gibi çok daha etkili
maddeler ise kullanıcının iradesi tamamen felç olmuş demektir.
Zira alkolik bir şahıs için, kabul etse de etmese de, bulunduğu
yerde alkol varken onu kullanmama gibi bir ihtimal söz konusu
değildir. İlk denemelerin tatlı görünen sarhoşlukları çoktan geri
de kalmış ve kullanıcı çoktan “bağımlı” vasfını kazanmıştır.
Bütün bunları neden anlatıyoruz. Çünkü bütün haramlar ben
zer özellikler taşır. Dedikoduyu ve gıybeti çok yapan bir insan
belki farkında değildir ancak, binlerinin hayatı hakkında ileri geri
konuşmasa çatlayacak hâle gelecektir. Zira o, bir ölü eti yeme
1

Ebû Dâvûd, Nikâh 43; Ahmed b. Hanbel, M üsned, 4/361; Darimi, Sünen, 2/361
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