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Fedakarlık 
 
Fedakarlık, insana verilen her türlü nimet ve imkanlardan başkasına verme, her türlü 
zahmete göğüs germe, dâvası uğruna sebat etme ve kendinden çok başkalarını düşünme 
manalarına gelir. Fedakar insan diğer insanları sever ve kendinden çok onları düşünür. 
Karşılıklı birbirine sevgi duyan, bu sevgide belirli bir olgunluğa ulaşanlar ancak başkalarını 
kendine tercih edebilir. Başkalarını kendine tercih edebilmek ise güzel ahlakın sonucudur. 
Güzel ahlak ise güzel iman ile olur. Ne için fedakarlık yaptığınızı hiç düşündünüz mü? 
Çocuklar eğer cevabınız evet ise, yaptığınız davranışı hangi kritere göre fedakarlık olarak 
nitelendiriyorsunuz? Herhalde bir ölçü bulmakta zorlandınız değil mi arkadaşlar? Ben size 
biraz yardımcı olayım;  
 
Ne İçin Fedakarlık yapılır ?  
 
1.Allahın Rızasını kazanmak için fedakarlık Müminin şahsiyeti ve asaleti onun amellerinde 
yalnızca Allah’ın rızasını aramasından ve dünyada bir iyilik ve hayır yarışı içinde olmasından 
kaynaklanır. Allah’ı memnun etmek için insanların mal ve mülk edinme yolunda gösterdikleri 
çabalar değil, yaptıkları işlerde O’nun rızasını ne kadar gözettikleri önemlidir.  
 
2.Alem-i islam için Fedakarlık Allah Katında makbul olan İslam’ın, müminlerin menfaatlerini 
sürekli gözetme, müminlerin refah ve ferahını artırma, Allah’ın rızasının her zaman en 
çoğunu aramaktan taviz vermemektir.  
 
3.Toplum için Fedakarlık Kuran ahlakının hakim olduğu bir toplumun en önemli 
özelliklerinden biri fedakarlıktır. Toplumun her bireyi, kendi şahsi menfaatlerini değil, 
toplumun genel menfaatlerini düşünür ve ona göre davranır. Kendi menfaati ile bir diğer 
müminin menfaati çatıştığında ise, Allah’ın rızasını kazanmak için, karşı tarafın menfaatine 
uygun davranır.  
 
4.Aile için Fedakarlık Şahsi menfaatlere dayalı bir toplum modelinin hakim olduğu 
günümüzde artık insanlar aileden kopartılmakta ve yalnızlığa itilmektedir. Bu çarpık anlayışın 
sonucu günümüz insanı, çocukluğundan itibaren çıkarcı ve bencil bir karaktere sahip olması 
yönünde teşvik edilmekte ve yönlendirilmektedir. Ailesinden, arkadaşlarından, toplumun 
genelinden gördüğü örnek insan modeli çıkarcı, fırsatçı, her ortamda kendi şahsi 
menfaatlerini gözetip koruyan insan modelidir. Bu nedenledir ki artık insanlarımız anne 
babasına bile bakamaz onlar için bazı fedakarlıklar yapamaz hale gelmiştir.  
 
5. Arkadaş İçin.  
 
6.Vatan İçin.  
 
Nelerden Fedakarlık yapılır?  
 
a. Maldan fedakarlık Maldan fedakarlık denilince akla ilk gelen şey Zekat ve Sadakadır. Zekat, 
belli bir miktarda malı olan müslümana farz iken sadakanın sınırı ve böyle bir şartı yoktur. 
Dileyen dilediği kadar verir. Hiçbir iyilikte bulunmayan bir Müslüman’ın, eli ve dili ile 
başkalarına zarar vermemesi de iyilik (sadaka) sayılmaktadır. Maldan fedakarlık ile yoksullar 



korunmuş, maddi ihtiyaçları giderilmiş olur ve fenalıklar önlenir. Yardım yapanla yapılan 
arasında sevgi doğar. Kin, haset ve düşmanlıklar azalır.  
 
b. İmkan ve Haklarımızdan Allah’ın bize verdiği bir çok nimet vardır. Kabiliyetler, fırsatlar, 
imkanlar vs.. Bunlardan ve kendi isteklerimizden gerekirse fedakarlık yapmalıyız. Uykusuz 
kalmak gerekiyorsa uykusuz, aç kalmak gerekiyorsa aç kalmalı başkaları için fedakarlık 
yapmalıyız.  
 
c. Zamandan fedakarlık İnsan elde etmek istediği bütün uzun ömürlü başarılara ancak ciddi 
manada fedakarlık sergileme sayesinde ulaşabilir. Amaçladığı şeyi hayır veya şer mutlaka 
fedakarlık temeline bina ederse kazanabilir. Mesela sınava hazırlanan bir öğrencinin başka 
şeylere ayırdığı zamanından fedakarlık yapması gerekir.  
 
Fedakarlık yapma, sahip olunan şeylerden feda etme; kainatın hemen her köşesinde, hemen 
her mahluk tarafından sergilene gelen bir davranıştır. Aslı itibariyle güzel bir hareket olmakla 
birlikte kullanıldığı yer ve gayesi açısından çok farklı neticeler doğurabilir. Anne evladı için, 
asker vatanı için seherleri uykusuz geçirir.. ana-babanın kalbi bir güvercin kalbi gibi evladı 
üzerine titrer, yüreği ağzında hep evladı adına fedakarlığın bini bir paradır.. muallim arı gibi 
binbir itina ile binbir kaynaktan topladığı ilmini yüksünmeden talebesine takdim eder.. beyi 
hanımı için, hanım da beyi için türlü türlü fedakarlığı göze alır ve hemen her insan bir başkası 
adına veya kendi hesabına bunu yapar. İnsan elde etmek istediği bütün uzun ömürlü 
başarılara ancak ciddi manada fedakarlık sergileme sayesinde ulaşabilir.  
  



BİR GÜN SEN BİR GÜN BEN  
 
Ensâr ile Muhâcir’i kardeş ilan ettiği gün Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
Hazreti Ömer’i de Utban ibn Malik ile kardeş ilan etmişti. Utban, din kardeşi Ömer için her 
türlü fedakârlığı yapıyordu. Onun bu durumu ve kendisi için yaptıkları Hazreti Ömer’i çok 
duygulandırıyordu. Her işin hakkını veren ve elinden her iş gelen Hazreti Ömer de yapacakları 
işlerde sürekli din kardeşine yardım ediyordu. Hurmalığa birlikte gidiyor, birlikte çalışıyorlar, 
akşam da evlerine yine birlikte dönüyorlardı. Ticaret yapmaya da yine birlikte gidiyorlardı. 
Hazreti Utban ile Hazreti Ömer, aralarında kan bağı bulunan kardeşlerden daha samimi 
olmuşlardı. Birlikte dertleşiyor, namaz kılmaya ve Peygamberimiz’i dinlemeye de yine birlikte 
gidiyorlardı.  
 
Ancak Müslüman olmak için diz çöküp karşısına oturduğu andan itibaren bir Peygamber aşığı 
hâline gelen Hazreti Ömer, Efendimiz’in yanında daha fazla bulunmak istiyordu. O’nunla aynı 
ortamı daha çok paylaşmak, ağzından dökülecek her bir kelimeyi duymak ve öğrenmek 
istiyordu.  
 
Geceleri yatağa yattığında bunları düşünmekten gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Bir sabah 
bu derdini Utban’a açmaya karar verdi. Ona,  
– Kardeşim birlikte Peygamberimiz’in yanına gidiyoruz. Ama ben O’ndan daha çok şey 
öğrenmek istiyorum. Bizim yanında olmadığımız vakitlerde anlattıklarını da bilmek istiyorum, 
dedi.  
 
Utban, Hazreti Ömer’in bu isteğine hiç şaşırmamıştı. O da Peygamberimiz’in yanında daha 
çok bulunmak istiyordu. Ama bir yandan da çalışmaları gerektiğinin ikisi de farkındaydı. 
Arkadaşı Ömer’e dönerek,  
– Efendimiz’i dinlemeye bir gün sen git, bir gün ben. O gün dinlemeye kim giderse öğrendiği 
şeyleri akşamleyin diğeri ile paylaşsın, dedi.  
Bu teklif Hazreti Ömer’in de çok hoşuna gitmişti. Evinde misafir kaldığı arkadaşının işlerine 
yardım ederken Allah Resûlü’nün anlattıklarını da kaçırmadan öğrenmiş olacaktı. 
 



MİSAFİR  
 
Ensâr’dan biri bir gün Efendimiz’in ricası üzerine fakir bir adamı doyurmak için evine 
götürmüştü. Eve varınca hanımına,  
– Yiyecek bir şeyler var mı hanım, diye sordu. Hanımı da sadece çocuklara yetecek kadar 
yiyeceğin bulunduğunu söyledi.  
Bunun üzerine adam hanımına şöyle dedi:  
– Sen çocukları bir şeylerle avutmaya çalış, onların uyumasını temin et.  
 
Daha sonra misafir geldiğinde ve yemek için oturduğumuzda, ışığı söndür ki bizim de 
kendisiyle beraber yediğimizi zannetsin. Oturdular, misafir yemeğini yedi. Ancak o gece, ev 
sahipleri açlıktan kıvranarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca misafirperver olan Müslüman 
doğruca Allah Resûlü’nün yanına gitti. Efendimiz onu görünce,  
– Allah, misafirinize yaptığınız iyilikten razı ve hoşnut oldu, buyurdu.  
 
Bu hâdiseyle ilgili şu âyet nazil oldu: “Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine 
öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler.” (Haşr Sûresi, 9. âyet) 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3uHXZtZlvow 
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Sadakat-Vefa 
 
Vefa, sevgide devamlılık demektir. Vefa demek, ihtiyaç hâlinde ona yardım etmektir. 
Arkadaş, öldükten sonra, onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek 
de vefadandır. Müslüman vefakâr olur. Vefakâr olmanın, yani sırf Allah rızası için sevmenin 
mükafatı büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kıyamette hiç bir himayenin bulunmadığı 
zaman, Allahü teâlânın himayesinde bulunacak yedi kişiden biri, birbirini [sırf Allah rızası için] 
sevenlerdir.) [Buhari]  
 
Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını 
çok bilmek vefadandır.  
 
Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek 
demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta yapılan çok iyiliklerden daha 
makbuldür. Çünkü insan, hayattaki arkadaşına bir iyilik edince, belki bir karşılık bekleyebilir. 
Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışması zor olur. Ölüler için dua ve istiğfar edilir. 
Yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Hayattaki akrabalarına, dostlarına iyilik edilir. Peygamber 
efendimiz, ihtiyar bir kadına ikramda bulundu. Sebebini soranlara, (Bu kadın, Hatice hayatta 
iken bize gelir giderdi. Ahde vefa, dindendir) buyurdu.  
 
Vefanın gereğindendir ki, insan sevdiği arkadaşının dostlarını, akrabalarını da sevip haklarını 
gözetmelidir! Çünkü insan, yakınlarına gösterilen ilgiye daha çok memnun olur. Sevgi, 
sevgilinin her şeyini, ona yakından uzaktan ilgili olan her şeyi sevgili kılar. Bunun için, 
“Sevgilinin kapısındaki köpek, sevenin kalbinde, diğer köpeklerden üstün ve ayrı bir yer 
tutar” denmiştir.  
 
Âlimler, “Evlada hizmet, babasına hizmet demektir” buyurmuşlardır. Evlada hizmet babayı 
sevindirdiği gibi, evlada düşmanlık da babayı üzer. Diğer yakınlarının durumu da böyledir. 
Arkadaşının dostu ile düşman olmamak veya düşmanı ile dost olmamak da vefadandır. 
Arkadaş vefat ettikten sonra da, onun yakınlarına ilgi göstermek, sağlığında ilgi göstermekten 
daha kıymetlidir. Arkadaşın yanında, “Şu benim, şu senin” dememeli! İbrahim bin Şeyban 
hazretleri, “ “Bu benim kalemim, diyenle arkadaşlık etmezdik” buyururdu. “Bunu senin için 
yaptım!” demek de onu minnet altında bırakmak olur, soğukluğa sebep olur. Âlimler, 
“Çağırdığımız zaman nereye, diye soranla arkadaşlık etmezdik” buyurmuşlardır. Arkadaşın 
kusurlarını görmemek, mürüvvetten, vefadandır.  
 
Arkadaşın dost ve akrabalarını arayıp sormak vefakârlığın şartlarındandır. Onların haklarına 
riayet, arkadaşa ikram etmekten daha kıymetlidir.  
 
Vefasızlık şeytanın hoşuna gider. Mesela arkadaşlar arasındaki sevginin azalması, kırgınlığın 
zuhur etmesi şeytanı çok sevindirir. Şeytanı sevindirmemek, onun oyununa gelmemek için 
vefakâr olmalı, arkadaşın kusurlarını fazilet, hakaretlerini de iltifat kabul etmeli. İki 
arkadaştan biri, diğerine sert bakınca, şeytan sevinip oynar. Allahü teâlâ, (Şeytan, aralarını 
bozmaması için, kullarım güzel konuşsun!) buyuruyor. (İsra 53)  
 
Onun için kırıcı ve üzücü konuşmaktan ve sert bakmaktan uzak durmalıdır! Allah dostlarının 
duruşu bile sevgi telkin eder. Böyle bir kimse, makam sahibi de olsa, eski arkadaşlarını arar. 



(Kerem sahibi, darlık zamanlarında kendileriyle düşüp kalkanları, genişlik zamanlarında da 
ararlar) denmiştir.  
 
Sıkıntılı anında arkadaşın yardımına koşmalı, “Kara gün dostu” olmalıdır. Şeytan, nefs ve kötü 
arkadaş, ara bozmaya çalıştığı için arkadaşlığı devam ettirmek zor olur. Bunun için, 
“Arkadaşlık ince ve lâtif bir cevherdir. Korunmasını bilmezsen kazaya uğrar!” demişlerdir. Bu 
cevheri korumak; arkadaşta kusur aramamak ve hiçbir hatasını görmemekle olur. Çünkü 
kusursuz insan olmaz. Kusurunu görünce, onu bırakmamalı ve demeli ki: Bu seferlik affet 
belki de bilmez Sürçen atın başı hemen kesilmez.  
 
Kusursuz insanla herkes geçinir. Asıl yiğitlik, kusurlu arkadaşla iyi geçinmektir. Daima onu 
kendine tercih etmelidir! Vefakâr olmanın şartlarından biri de, dostun sevmediklerini, 
düşmanlarını sevmemektir. Dostun düşmanı ile birlikte gezmek, düşmanlıkta ortak olmak 
demektir.  
 
Eski zatlardan birinin oğluna vasiyeti şöyle: (Oğlum, herkesle arkadaşlık edilmez. İhtiyaç 
içinde olduğun zaman senden uzaklaşan, genişlik zamanında malına göz diken ve yükseldiği 
vakit sana üstünlük taslayan kimse ile arkadaş olma!) O halde, ihtiyacı olan arkadaşa yardım 
etmeli, ondan bir menfaat beklememeli ve ona karşı hiçbir üstünlük göstermemelidir! Her 
şeye itiraz eden, hayır öyle değil, diyen, arkadaşlarını düşman etmekle kalmaz, bütün 
insanların nefretini kazanır. Vefalı dostumuz diyor ki: Herkes dost gibiydi, siz yabancıydınız 
bize, Şimdi herkes yabancı, sizler dostsunuz bize. 
 



Hikaye İYİLİK VE VEFA  
 
Bir kurdu avcılar fena halde sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta, ancak 
peşindeki avcıları bir türlü ekememektedir. Canını kurtarmak için deli gibi koşarken bir 
köylüye rastlar. Köylü elinde yabasıyla tarlasına girmektedir. Kurt, adamın önüne çöker ve 
yalvarmaya başlar.  
“Ey insan ne olur yardım et bana, peşimdeki avcılardan kaçacak nefesim kalmadı, eğer sen 
yardım etmezsen biraz sonra yakalayıp öldürecekler. “  
Köylü bir an düşündükten sonra yanındaki boş çuvalı açar, kurda içine girmesini söyler. 
Çuvalın ağzını bağlar, sırtına vurur ve yürümeye devam eder. Birkaç dakika sonra da avcılara 
rastlar. Avcılar köylüye bu civarda bir kurt görüp görmediğini sorarlar, köylü “görmedim” der 
ve avcılar uzaklaşır. Avcıların iyice uzaklaştığından emin olduktan sonra köylü sırtındaki 
torbayı indirir, ağzını açar, kurdu dışarı salar.  
“Çok teşekkür ederim” der kurt,  
“Bana b üyük bir iyilik yaptın”  
“Önemli değil” der köylü ve tarlasına gitmek üzere yürümeye baslar.  
“Bir dakika” diye seslenir kurt: Çok uzun zamandır bu avcılardan kaçıyorum, çok bitkin 
düştüm, açım, kuvvetimi toplamam için bir şeyler yemem lazım ve burada senden başka 
yiyecek bir şey yok.”  
Köylü şaşırır: “Olur mu, ben senin hayatını kurtardım.”  
“Yapılan iyiliklerden, verilen hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur” der kurt. 
“Ben de kendi çıkarım için senin iyiliğini unutmak ve seni yemek zorundayım. “  
 
Bir süre tartıştıktan sonra, ormanda karşılarına çıkacak olan ilk üç kişiye bu konuyu sormaya 
ve ona göre davranmaya karar verirler. Karşılarına önce yaşlı bir kısrak çıkar.  
“ Ne vefası “ der kısrak,  
“Ben sahibime yıllarca hizmet ettim, arabasını çektim, taylar doğurdum, gezdirdim. Ve 
yaşlanıp bir işe yaramadığımda beni böylece kapıya koydu...  
“ Bir sıfır öne geçen kurt sevinirken bir köpeğe rastlarlar.  
“Ben hizmetin değerini bilen bir efendi görmedim” der köpek,  
“ Yıllardır sadakatle hizmet ederim sahibime koyunlarını korurum, yabancılara saldırırım, 
ama o beni her gün tekmeler, sopayla vurur...”  
Kurt köylüye döner,  
“İşte gördün” der.  
Köylü de son bir çabayla “Ama üç diye konuşmuştuk, birine daha soralım, sonra beni ye” diye 
cevap verir.  
 
Bu kez karşılarına bir tilki çıkar. Başlarından geçenleri, tartışmalarını anlatırlar. Tilki hep 
nefret ettiği kurda bir oyun oynayacağı için keyiflenir.  
“Her şeyi anladım da” der tilki “Bu küçücük torbaya sen nasıl sığdın? “  
Kurt bir şeyler söyler, tilki inanmamış gibi yapar:  
“Gözümle görmeden inanmam... “  
İşin sonuna geldiğini düşünen kurt torbaya girer girmez, tilki köylüye işaret eder ve köylü 
torbanın ağzını sıkıca bağlar. Köylü eline bir taş alır ve  
“Beni yemeye kalktın ha nankör yaratık” diyerek torbanın içindeki kurdu bir süre pataklar. 
Sonra tilkiye döner  
“Sana minnettarım beni bu kurttan kurtardın” der. Tilki de  



“Benim için bir zevkti” diye cevap verir.  
O an köylünün gözü tilkinin parlak kürküne takılır, bu kürkü satarsa alacağı parayı düşünür ve 
hiç beklemeden elindeki taşı kafasına vurup tilkiyi öldürür. Sonra da torbanın içindeki kurdu 
ayağıyla dürter:  
“Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yokmuş...” 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5br1lJVrLG4 
https://www.youtube.com/watch?v=BN4yzV3-6Dk 
https://www.youtube.com/watch?v=bpfuGVwX6yw 
https://www.youtube.com/watch?v=aD8Pgpu7Eek 
https://www.youtube.com/watch?v=ArvFyELTZ9g 
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Dedikodu ve Gıybet 
 
Bir kimsenin gıyabında hoşlanmayacağı bir söz söylemek, çekiştirmek; meydanda olmama, 
kaybolma hâli. Gıybet, bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek, başka 
bir deyimle, kendimize söylendiği zaman hoşlanmayacağımız bir şeyi, din kardeşimiz 
hakkında arkasından konuşmamız anlamına gelir. Halk arasında dedikodu, gıybet ile aynı 
anlamda kullanılır. Gıybet, insan veya insanla ilgili birtakım şeyler üzerinde olur. Kişinin 
bedeni, nesebi, ahlâkı, işi, dini, dünyası, elbisesi, evi, bineği... dedikodu konusu olabilir. 
Gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boyluluk, siyah veya sarı renkte olmak... 
Bunlardan alaylı bir şekilde bahsedilmesi söz konusu kişinin kalbini kırar.  
 
Kur’an ve Sünnet, gıybeti yasaklamıştır:  
“Bir kısmınız diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek 
ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi?” (el-Hucurat, 49/12);  
 
“Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır”  
 
Başkalarına kardeşinin ayıplarını anlatmak onun hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek demek 
olduğundan, ancak dil ile söylemek haram olmuştur. Kaş-göz işareti yapmak, imâ, işaret ve 
yazı gibi gıybet anlamı ifade eden her hareket de gıybettendir. Meselâ elle birisinin uzun veya 
kısa boyluluğuna işaret etmek, bir şahsın ayıpları hakkında yazı yazmak gıybettir. Gıybeti 
tasdik etmek de gıybettir. Gıybet yapılan yerde susan kişi gıybete ortak olmuş olur. Diliyle 
gıybetçiye karşı duramayanın kalbiyle inkâr etmesi gerekir.  
 
- “Her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse, kıyâmet gününde Allah da onun 
kusurlarını örtmeyi tekeffül eder”  
 
- “Ey kalbiyle değil, sadece diliyle iman edenler topluluğu! Müslümanların gıybetini 
yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah 
do onun kusurlarını araştırır. Allah, kimin kusurunu araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil 
ve rüsva eder.  
 
İslam dininde kardeşlik olgusunun, “Müminler ancak kardeştir. İhtilaf ettikleri zaman, iki 
kardeşinizin arasını düzeltin; ve sakının ki, merhamet olunasınız” (el-Hucurat, 49/10) ilâhi 
buyruğu ile kurulmuş olması, İslâm toplumunu bu iman kardeşliği üzerinde yükselen güçlü bir 
toplum yapmaktadır. Böyle bir toplumda gıybet yoktur. Çünkü, Hz. Peygamber (s.a.s)’in 
buyurduğu gibi, “Mümin müminin aynasıdır. Mümin iki el gibidir, birisi diğerini temizler.” Bu 
ölçüler, toplumu fitne ve bozgunculuktan uzak tutar. 



Gıybetin sebepleri:  
 
1. İntikam duygusunu tatmin 
2. Gıybet eden arkadaşlara uyma 
3. Gösteriş ve büyüklük; başkalarını küçültme, kendini büyütme 
4. Kıskançlık  
5. Hoşça vakit geçirmek, güldürmek için başkalarının ayıp ve kusurlarının ortaya serilmesi,  
6.Küçük düşürmek için alay Gıybetten korunmak için kişinin öncelikle kendi kusurlarıyla 
uğraşması gerekir.  
 
Gerekli olduğunda şuralarda gıybet câiz olabilir:  
1) Haksızlık karşısında: “Hak sahibinin söz hakkı vardır” (Buhârî, Müslim).  
2) Fetva istemede: Utbe kızı Hind, Resulullah’a gelerek kocası Ebû Süfyan’ı cimriliğiyle, çok az 
nafaka bırakmasıyla çekiştirmiş ve kocasının malından haberi olmadan alıp alamayacağını 
sormuştu. Allah Resulu de “Sana ve çocuğuna yetecek miktarda, iyilikle al” buyurdu.  
3) Bir kimseyi kötülükten menetmek:  
4) Kişiyi meşhur olan lakabıyla anmak.  
5) Kişinin fısk-u fücûrunu alenen yapması, yaptıklarından dolayı gurur duyması, yaptıklarının 
söylenmesinden dolayı üzüntü duymamasıdır. Yaptıklarıyla övünmesi yüzünden onları anmak 
gıybet sayılmaz. Gıybetçinin günâhtan kurtulması için pişmanlık duyması, tövbe etmesi, 
gıybetini yaptığı kimse ile helâlleşmesi gerekir. Gıybeti yapılan da merhametli davranır, 
affeder. Düstur: “affa yapış(mak), iyiyi emret(mek), cahillerden uzak ol(maktır) (el-A’râf, 7/ 
199).  



PEYGAMBER EFENDİMİZ GIYBET HAKKINDA NE BUYURDULAR ?  
 
Efendimiz Aleyhisselâm buyurdular ki:  
– Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse Allah da onun için kıyamet 
günü, etini Cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslüman’a 
kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa Allah onu kıyamet günü, Cehennem köprülerinden 
birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder. 
 
 
Sahabeleri ile bir gaza yolundaydılar. Sahabelerden bazıları acıkmıştı. İçlerinden Selman-ı 
Farisî’yi, kendisinden yiyecek birşeyler istemek üzere, Allah’ın Resulû’nun huzuruna 
gönderdiler. O, arkadaşlarının istekleri üzere, Peygamber Aleyhisselam’ın yanına doğru yola 
çıktı. Geride kalanlardan bazıları, onun arkasından konuşmaya başladılar:  
“Bu, ağzına kadar suyla dolu bir kuyunun başına varsa, o kuyunun suyunu kurutur da, eli boş 
döner!”  
 
Arkasından söylenenlerden habersiz olan Selman, Peygamber Aleyhisselam’ın yanına 
vardığında, arkadaşlarının isteklerini iletti. Peygamber Aleyhisselam ise, ona hiç beklemediği 
bir cevap verdi:  
“Git arkadaşlarına söyle, onlar yemeklerini yediler.”  
 
Bu cevaba çok şaşıran Selman, arkadaşlarının nasıl olup da kendisinin gidişinin ardından 
yiyecek bulduklarının merakı içinde, onların yanına döndü ve sordu:  
“Siz yiyecek bulmuş ve yemişsiniz!”  
“Hayır!” dediler. “Biz ağzımıza koyacak bir lokma olsun, bulmuş değiliz!”  
 
Arkadaşlarının bu cevabı üzerine hayreti ve şaşkınlığı daha da artan Selman, işin aslını 
öğrenmek üzere tekrar Peygamber Aleyhisselam’ın huzuruna döndü ve işin aslını O’ndan 
sordu. Peygamber Aleyhisselam, kendisine şöyle cevap verdi:  
“Onlara söyle! Sen buraya gelirken arkandan konuşup, gıybetini edip, senin etini yediler. Bu 
onlara yeter! Daha ne yemek istiyorlar?” 



GIYBET (Okuma parçası) 
 
Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri, bir gün bir camide iken bir genç gelip,  
– Allah rızası için bana yardım edin. Ben yardıma muhtaç bir kimseyim, der.  
Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bakar ki genç sapasağlam bir insan. “Bu genç bu hâliyle dilencilik 
yapmaya utanmaz mı? Niye çalışıp kazanmaz da dilencilikle kendini küçük duruma düşürür.” 
diye düşünür. O gece Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında camide gördüğü 
gencin vücudu bir kebap yapılıp bir tepsiye konmuş, önüne getirilir. Cüneyd-i Bağdadî 
Hazretleri’ne,  
– Bunu yiyeceksin, derler.  
Hazret, “O insan etidir, yenir mi?” diye karşılık verdiğinde,  
– Ya dün camide nasıl yiyordun. Yine öyle yiyeceksin, derler.  
Daha sonrasını Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri şöyle anlatıyor:  
– Meğer gıybet etmişim! Hemen korku ile uyandım. Abdest alıp iki rekât namaz kıldım. Tevbe 
istiğfar ettim. Sabah olunca hakkında konuştuğum genci aramak için dışarı çıktım. Aradım, 
aradım, nihayet genci Dicle Nehri kıyılarında buldum ki önüne tere koymuş, onları yiyor. 
Genç benim geldiğimi görünce başını kaldırarak,  
– Ey Cüneyd! Camide benim hakkımda kötü düşündüğün için tevbe edip pişmanlık duydun 
mu, diye sordu. Ben, – Evet, dedim. Hakkında konuştuğum genç, bana,  
– O hâlde üzülme git, dedi ve şu âyet-i kerimeyi okuyarak kayboldu:  
 
“O’dur ki kullarının tevbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı 
da bilir.” (Şûrâ Sûresi, 25. âyet) 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DSheB8r74Qk 
https://www.youtube.com/watch?v=hD4DyJQEvPA 
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Çevreyi Koruma, Tabiat Sevgisi, Canlılara İyi Muamele 
 
Çevre bize Allah’ın emanetidir. Kur’ân, insan oğlunun yeryüzünde halife yapıldığını defalarca 
belirtir.  
 
Bunun iki anlamı vardır:  
a) Allah’ın yeryüzündeki özel memuru,  
b) Geçmiş nesillere ve varlıklara mirasçı. Her iki açıdan da emanetçiyiz. Görevimiz ise, 
emanete saygı göstermek, amacı doğrultusunda istifade etmek, titizlikle korumak, zamanı 
geldiğinde de güzelce devretmektir. Hatta, özümüzden katkılar yaparak, daha da geliştirerek 
gelecek kuşaklara bırakmak konumumuzun gereğidir.  
 
Tersi bir tutum, bizi kötü bir emanetçi, hain bir vekil durumuna düşürür. Büyük bir düzen, 
ahenk ve denge ile yaratılıp istifademize sunulan bu çevre sadece bize ait değil, onda sayısız 
canlıların hukuku vardır. Çevreyi kirletmek, ona zarar vermek, canlı ve cansız tüm varlıklara 
doğrudan veya dolaylı olarak kötülük etmektir. Tabiat ve çevreye verdiğimiz ufak bir zarar, 
yakın ya da uzak, mevcut ya da gelecek, sayısız varlık üzerinde yankılanarak günah olarak bize 
geri dönecektir. Bunun ise, ne büyük bir sorumluluk ve vebal olduğunu kalp gözü açık olanlar 
anlar.  
 
Tabiat, Allah’ın bir sanat eseridir. Özellikle canlılar, Allah’ın; kendini bize tanıtmak için 
zerreleri bir mürekkep gibi kullanarak, satır satır yazdığı birer mektubu; güneşi bir mekik gibi 
çalıştırarak dokuduğu birer nakşı; hücreleri yapıtaşları gibi kullanarak inşa ettiği küçük; ama 
muhteşem birer sarayıdır. Bu nitelikteki canlı varlıklara doğrudan veya dolaylı zarar vermek, 
tahrip ve tahkir etmek, bizzat Yüce Sanatkâr’ın onuruna dokunur ve bizi ağır bir cezaya hedef 
eder.  
 
Müsrif, şeytanın dostudur! İsraf haramdır. Kur’ân’ın deyişiyle “İsrafçılar, şeytanın 
dostlarıdır.”. Kendi öz ve helal malımızda bile israf günahken, yalnızca bize ait olmayan, 
sayısız canlının da hakkı bulunan doğal kaynakları israf etmemiz, hoyratça kullanmamızın, bizi 
ne derece sorumluluk altında bırakacağı açıktır. Abdest almak gibi bir ibadeti yerine 
getirirken, bir ırmağın kenarında da olsak suyu israf etmemeyi emreden Peygamberimizin 
uyarısı anlamlıdır.  
 
İnsan, iç içe daireler gibi onlarca belki de yüzlerce halkadan oluşan bir çevrenin 
merkezindedir. Bu çevreler, sadece fizikî değil, aynı zamanda biyolojik ve sosyal nitelik taşır. 
İçinde yaşadığımız alem bir gibi gözükse de, gerçekte iç içe binlerce alemden oluşmaktadır. 
Hepsiyle de az veya çok, sürekli veya geçici olarak ilişkiliyiz ve hepsine yönelik, koruyup 
geliştirme görevimiz bulunmaktadır. Bu görev, dairelerin daralması ölçüsünde büyüyüp 
süreklilik kazanır.  
 
Buna göre, bedenimiz, ev ve ailemiz, mahalle ve şehrimiz, coğrafi bölgemiz ve ülkemiz, 
nihayet kıtamız ve dünyamız, tüm içindekilerle bizim çevremizi oluşturur ve her birine bakan 
görev sorumluluklarımız bulunur.  
 
Tabiattaki canlı ve cansız her varlık Yüce Allah’ın birer kuludur. O’nu anar, zikir ve tesbih 
eder. Kur’ân’ın deyişiyle, “Yedi gök, dünya ve bunlarda bulunan her şey Allah’ı tesbih eder. 



O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur” (İsra 44). “Görmedin mi ki, göklerde olanlar 
ve yerde olanlar; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a 
secde ediyor.” (Hac 18). Bunlardan bir tanesine bile zarar vermek Allah’ın zikrine ve O’na 
kulluğa müdahale etmektir. Namaz kılan bir kimseye engel olmak, tefekküre dalmış ve yüce 
Allah’ın manevî huzurunda âdeta kendinden geçmiş bir mü’minin huzurunu bozmak nasıl 
günahsa, gereksiz yere küçük veya büyük canlı varlıkları rahatsız etmek, zarar dokundurmak, 
hele hele hayatına son vermek de aynı şekilde günahtır.  
 
Temizlik, şu kainatta Yüce Allah’ın (cc) koyduğu en genel ve etkili yasadır. Canlı-cansız tüm 
varlıklar bu kanuna sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hiçbiri bu hükmün dışına çıkmıyor. Meselâ, 
güneşten dünyamıza doğru gelen sayısız zararlı ışınlar bize kadar ulaşmıyor. Atmosferimiz bir 
filtre gibi onları süzüp temizliyor. Her an denizlerde sayısız canlı doğup ölüyor. Bu bir denge 
ile olmasa ve temizliği yapılmasa, denizler kısa zamanda birer bataklık hâline gelirdi.  
 
Allah’ın görevlendirdiği bazı canlılar, temizlik işçileri gibi çalışıyor. Kısa zamanda etrafı 
tertemiz yapıyor. Sonbaharda dökülen yapraklar, kuruyan otlar, kısa zamanda faydalı 
bakterilerce parçalanıyor ve toprağa yararlı hale getiriliyor. Ölen sayısız canlılar ya başka 
canlılarca kısa zamanda ortadan kaldırılıyor ya da yine görevli bakteriler tarafından toprak 
hâline getiriliyor. Sayısız hayvan ve insanın soluğuyla dışarı verilen karbondioksit, bitkiler 
tarafından temizleniyor. Bitkilerin çıkardığı oksijen de hayvanlar ve insanlar tarafından 
tüketiliyor. Böylece atmosferdeki denge korunmuş oluyor. Yağan karlar havayı zararlı 
maddelerden arındırıyor. Yağmurlar, yeryüzünü yıkayıp temizliyor. Kuşlar, hatta sinekler 
temizliklerine vakit ayırıyorlar. Vücudumuzda tam bir savunma sistemi kurulmuş. Zararlı 
mikroplar etkisiz hâle getiriliyor. Kısaca, her şey Yüce Allah’ın koyduğu temizlik kanununa 
göre hareket ediyor. Neredeyse insan elinin bulaşmadığı her yer temizliğini koruyor.  
 
İnsan da özgür iradesiyle bu temizliğe dikkat etmek durumundadır. Yoksa Allah’ın koyduğu 
yasayı çiğnemiş, hem Allah’ın cezasına hem de diğer tüm varlıkların nefretine hedef olmuş 
olur.  
 
Dinimizin de temeli temizliktir. Tarih boyunca yazılmış ilmihal ve derlenmiş çoğu hadis 
kitaplarının ilk konusunu “Temizlik” oluşturur. Kur’an’da Yüce Allah’ın bizi tertemiz kılmak, 
böylece üzerimizdeki nimetini tamamlamak istediği belirtilir (Maide 6). “Orada temizlenmeyi 
seven adamlar vardır. Allah böyle çok temizlenenleri sever.” (Tevbe 108) ayeti de bu konuda 
titiz bir grup Müslüman’dan söz etmektedir.  
 
Çevre temizliği  
 
Müslüman, yediği, içtiği ve giyindikleri kadar içinde yaşadığı çevrenin de temiz olmasına 
dikkat eder. Bu önemli bir ahlakî sorumluluktur. Başta evler olmak üzere, sokaklar, 
mahalleler, köy ve kasabalar mutlaka temiz tutulmalıdır. Eğitim kurumları, fabrikalar, 
dükkanlar, camiler temiz tutulmalıdır.  
 
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve pisliklerden 
temizlenenleri sever” (el-Bakara, 2/222).  
 



Çevre temizliği sadece kişileri ilgilendirmez, toplumsal bir konudur. Burada fertlerin karşılıklı 
hak ve görevleri söz konusudur. Meselâ; yola çöp atan veya çekinmeden tükürüp geçen; 
dinlenmek için gittiği gezinti yerlerinde yeyip içtiklerinin artıklarını çevreye saçan; işyerinin 
etrafını artık maddelerle kirleten bir kişi, yalnız çevresini kirletmiş olmakla kalmaz, kirlettiği 
yerlerde yaşayan veya o yerlerden yararlanan insanlara karşı da haksızlık yapmış, 
terbiyesizlikte bulunmuş olur. Bunun için çevre temizliğini aynı zamanda toplumsal bir görev 
olarak değerlendirmek ve bu konuda çok titiz davranmak Müslümanlar için bir 
yükümlülüktür.  
 
Resulullah (s.a.s): İnsanların çoğunun aldandığı (yani değerini bilmediği) iki nimet vardır: 
Sağlık ve boş vakit” (Buharî, Rikak, 1) buyurmuştur. Gerçekten de çoğu zaman insan ancak 
hastalandığında sağlığın kıymetini anlar. Buna meydan vermemek, sonunda pişman olmamak 
için hastalık gelmeden tedbirinin alınması gerekir. Sağlığın ilk şartı hastalıklara karşı en 
önemli tedbir olan temizliğe riayet etmektir.  
 
Osmanlı da Çevre ve Hayvan  
 
Osmanlıda hayrat ve hasenat, yalnız insanları değil, hayvanlar ve nebatları dahi içine alır. 
Nitekim hayvanları korumak, beslemek için de vakıflar kurulmuştur. Bu vakıflar, sokak köpek 
ve kedileri, beldenin belli semtlerine et ve ciğer dağıtılarak beslenmiştir.  
 
Diğer taraftan toplumun akciğerleri olan ağaçların, hatta meyvesiz ve az yapraklı olanlarına 
varıncaya kadar sulanması için vakıflar tesis olunduğu da bir gerçektir.  
 
Özetle Müslüman; üstü-başı, çevresi, yiyeceği ve giyeceği ile temiz, derli-toplu, intizamlı 
olmaya ve böylece Allah Teâla’nın rızasını kazanarak O’nun sevgili kulları arasına girmeye 
çalışır. Bu onun en önemli ahlakî görevidir. Bu görevini kesinlikle aksatmamalı ve dikkatli bir 
şekilde yerine getirmeye çalışmalıdır.  



Ölüme terk edilen kedi (Okuma parçası) 
 
Çok eski zamanlarda yaşayan bir kadın vardı. Bu kadın adeta temizlik hastasıydı. Sabah 
olunca ev temizliğine başlıyor, akşama kadar temizliğe devam ediyordu. Evin herhangi bir 
yerinde bir toz görsün çileden çıkıyor ve sinir krizleri geçiriyordu. Bu gereksiz aşırı titizlik 
onun sinirlerini tahrip etmişti, etrafında adeta terör havası estiriyordu.  
 
Annelerinin bu durumundan çocukları da iyice bıkmıştı. Çünkü evde istedikleri gibi 
oynayamıyorlardı. Bu yüzden kim bilir kaç defa annelerinden dayak yemişlerdi. Onlar için 
evin bir hapishaneden farkı yoktu. Annelerinin olmadığı bir gün çocuklar sokaktan çok şirin 
bir kedi yavrusu getirdiler. Yavru kedi dışarıda üşümüştü ve karnı da açtı. Annelerinin 
hayvanlara karşı sert bir tutumu vardı. Çocuklar daha önce evde bir kedi beslemek 
istediklerini söylemişti. Ama o, buna şiddetle karşı çıkmıştı. Aralarında düşünüp karar 
verdiler. Kediyi eve alacaklardı ve onunla biraz ilgilendikten sonra anneleri görmeden dışarı 
çıkaracaklardı.  
 
Kediyi evlerine aldılar ve karnını doyurdular. Karnı doyan kedi çocuklarla oynamaya 
başlamıştı. Bu halde kediyle oynarken saatin çabucak geçtiğinin farkına varamamışlardı. Bu 
sırada evin her tarafı da dağılmıştı. Annelerinin gelme saatinin yaklaştığını fark eden büyük 
kardeş, diğer kardeşlerine kediyi hemen evden çıkarmaları gerektiğini söyledi. Çünkü 
anneleri evin bu halini görmemeliydi. O gelmeden derhal evi temizlemeleri gerekiyordu.  
 
Tam bu sırada kapı açıldı ve içeriye anneleri girdi. İçerinin dağınıklığını gören kadın öfkeden 
çılgına dönmüştü. Bir yandan bağırıp çağırıyor, öte yandan eline geçirdiği şeyleri çocuklarına 
fırlatıyordu. O esnada gözü yavru kediye ilişmişti.  
- Demek bir de benden habersiz eve kedi almışsınız. Bak şimdi ben size ne yapacağım. Hemen 
odanıza çıkın. Size süresiz evden dışarı çıkma yasağı koyuyorum, dedi. Kediyi de eliyle alıp 
depoya fırlatıverdi. Zavallı kedi çok korkmuştu. Kadın, deponun kapısını kilitledi ve bağırarak 
şöyle dedi:  
- Bu kediyi buraya kilitliyorum. Anahtarı da bende. Size bir ceza olsun, kedi burada aç susuz 
kalacak ve ölecek. Hele biriniz onu buradan çıkarmaya çalışsın, bakın o zaman görün bu evde 
neler olacak! Bu sözleri duyan çocuklar çok korkmuştu. Odalarından dışarı çıkamıyorlardı. 
Zavallı kedi ise miyavlayıp duruyordu. Kedinin bu acı acı miyavlamaları taş kalpli kadının 
kalbini yumuşatmıyordu.  
- Oh olsun sana. Ölene kadar seni oradan çıkarmayacağım, diyordu.  
 
Aradan günler geçti ve kedinin miyavlaması durdu. Kedi ölmüştü ve depodaki koku evin içine 
yayılıyordu. Kadın kediyi depodan çıkarıp dışarıdaki çöp kutusuna atıverdi. Kadının, kediyi bu 
şekilde ölüme terk etmesi yaratmış olduğu mahlukata karşı son derece şefkatli olan Cenab-ı 
Hakk’ı celallendirmişti. Kadının yapmış olduğu bu kötü davranışın elbette bir cezası olacaktı. 
Allah, onun cezasını Cehennem olarak takdir etti. Kadın bu suçunun cezasını Cehennem’de 
ödeyecekti. 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jzyuze9MgNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rhFud2tlaNI 
 


