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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�# , okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 

ُهم� 
�
لل
َ
ۡيَنا اۡفَتحۡ  ا

َ
َمَتَك  َعل

ۡ
ُشۡ  ِحك

ۡ
 َوان

ۡيَنا
َ
َ ا َذا يَـا َتَك رَۡحَ  َعل

ۡ
لِ ل
َ
"  ِ

ۡ
َرامَوا#
ۡ
ك  

Tercüme 

Ey Allah’ım  ���� �!��"�# bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut) 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-u selam okuyunuz. 
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SUSMUŞ ŞEHZADE* 
Şeytan her ne kadar sizi engellese de şu risaleyi tam olarak okuyun. 

Eğer dil perhizine alışamazsanız, yaşadığınız sürece Allah korkusuyla 

inşa Allah  ���� �! ��"�# ağlayacaksınız. 

Salât u Selam’ın Fazileti 

Hazreti Peygamber  ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  buyuruyor ki çokça Allah’ı 

zikretmek ve bana Salât u selam okumak fakirliği (yani 

darboğazlığı) giderir.  (El Kavl el Bedii sayfa 273) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Şehzade aniden susuvermiş. Padişah, vezirleri ve tüm musahipleri 
şaşkındır ki ne olmuş da bu konuşmuyor! Herkes uğraşıp durmuş 
fakat Şehzade sessizdi ve sessiz kaldı. Susmuşluğuna rağmen 

                                                           
* Bu beyan Emir-i Ehli Sünnet  ��
��� ��  	� � �� ��� ���� ��� 	 �
  �� ��� � ��� � ���  Tebliği Kuran’ın dünya çapındaki 

gayri siyasi hareketi Daveti İslami’nin Uluslar Arası Medeni Merkezi Feyzan-ı 

Medine’deki haftalık sünnetler dolusu toplantısında (9 Cemadi El Ahir 

1432H/12-5-11) yapmıştır. Değişiklik ve eklemelerle yazılı olarak hizmetinize 

sunulmuştur. Meclisi Mektep El Medine 
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Şehzadenin günlük meşguliyetlerinde bir değişiklik olmadı. 

Günün birinde Susmuş Şehzade arkadaşlarıyla kuş avına çıktı. 
Kemanına ok takıp bir ağacın altında kuş ararken bir kuşun ötme 

sesi duyuldu ve o da hemen okunu fırlatmış ve kuş yaralanıp 

düşmüş ve kıvranmaya başlamış. Susmuş Şehzade hemen demiş 
ki kuş sustukça selametteydi fakat öter ötmez okla vuruldu ve 

ben çok teessüf ederim ki! Bunun ötmesiyle ben de konuşuverdim! 

Şiirin Tercümesi:  

Susmakta yüz kere rahat vardır istersen dene 

Ey Birader! Diline sen takıver Kilidi Medine 

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Susmakta Huzur Var 

Sevgili İslami Kardeşler! Bu hikâye yapmacık olsa da bu bir 
gerçektir ki geveze bir insan diğerleri de konuşmaya mecbur 

eder ve kendi ve diğerlerin vaktini de berbat eder, defalarca 

konuşup pişman olur ve her defasında da perişan oluyor. 
Şüphesizdir ki insan sustuğu müddetçe her türlü afetten uzak, 

huzur içinde kalıyor. 

Behram Ve Kuş 

Rivayete göre Behram bir ağacın altında otururken bir kuşun 

sesini duymuş ve onu vurup indirmiş. Sonra demiş ki: Dilin 
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muhafazası insan ve kuş her ikisi için de faydalıdır, eğer bu kuş 

diline hâkim olabilseydi ölmeyecekti. (Mustaraf cilt1 sayfa 147) 

Susmanin Fazileti Üzerine Peygamberimizin Dört 

Buyurusu 

�ت� ن��ج�ا نۡ �م�  (1) �م� ص�  Yani susan kurtuldu. (Tirmizi cilt 4 sayfa 225 

Hadis 2509)  

(2)  ي� ۡمت� س� ���د� �ۡال�خۡ ��لص�� ال�  Susma ahlakın başıdır. (El Fidaus bima 

Sor El Hitap cilt 2 sayfa 417 Hadis 3850) 

ۡمت� ��ۡ�ف�  (3)  ���لص�����ع� �لۡ�عب��ا  Susma yüksek dereceli bir ibadettir. 

(yukarıdaki ile aynı Hadis 3849) 

(4) Bir kimsenin susmayı devam etmesi 60 yıllık ibadetten daha 

iyidir. (Şuabuliman cilt 4 sayfa 245 Hadis 4953) 

60 Yıllık İbdetten daha iyi Olmasının Açıklaması 

Ünlü Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar 

Han  �#� 	, �-  ��	 �� �� �. 	 �
  �/� �0� 	����1  dördüncü Hadis için buyuruyor ki: Yani eğer 
bir şahıs altmış yıl ibadet edip çok konuşursa, iyi ve kötü arasında 

ayırım yapmazsa, onun için bir süre susması daha iyi olur çünkü 

susmakla hem düşünmeye fırsatı olur hem de nefisin ıslahı olur, 
maarif ve gerçeklere dalışı da olur, zikri hafinin denizine dalış da 

olur, tahliye de olur. (Merat el Meraceh cilt 6 sayfa 361 Mühtasar 1)      
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Boş Konuşmaların Dört Korkunç Zararı 

Boş konuşanlar, lafı büyütenler, mübalağa edenler, hatta boş 

konuşmayı caiz olduğunu ve günah olmadığını düşünüp boş 
konuşanlar hakkında Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed 

Bin Muhammed Bin Muhammed Gazali’nin  �#� � �� ۡ�� 	, �-  ��� �.� �/ �� ���
 ��  ۡ �
 � �'
�3  

izlenimlerine bir bakın ve kendinizi boş konuşmanın dört 

zararından korkutun. Kendileri �	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4 �- şu dört nedenden 

dolayı boş konuşmayı kınamıştır: 

(1) Kiramen Katibin boş konuşmaları yazmak zorundalar 

dolaysıyla boş konuşan bunlardan sakınsın ve onları bu boş 
konuşmaları yazma zahmetine sokmasın. Allah  ���� �! ��"�# 26. Cüz 

Kaf Süresinin 18. Ayetinde buyuruyor ki:  

 �ۡ	1  ,ۡ �% 
�2�3ۡ�	4 $	% 56   7��ۡ �8 	� 79�ۡ�1 	� ��ۡ4 	�	 �  

	 : ��   ;<=> 
Kuran Tercümesi Kenzul İman: O hiçbir şeyi konuşmuyor ki 

bir muhafız onun yanında hazır bekliyor olmayasın. 

(2) Bu hiç iyi bir şey değildir ki boş konuşmalarla dolu bir emel 

defteriyle Allah’ın  ���� �! ��"�# huzuruna çıkılsın. 

(3) Allah  ���� �! ��"�# huzurunda tüm mahlûkların önünde, kişiye 

emel defterini okuması emredilecek! Artık kıyametin korkunç 

zorlukları onun gözü önünde olacak, İnsan yalın ayak olacak, 

çok susamış olacak, açlıktan halsiz düşecek, cennete girmesi 
engellenecek ve her türlü rahat ondan esirgenmiş olacak. Bir 

düşünün, bu denli zor bir durumda boş laflarla dolu bir emel 
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defterinin okunması ne kadar perişan edici olacak! (Siz bir 

hesap yapın, eğer her gün 15 dakika boş konuşmuşsa bir ayda 7 
saat eder ve yılda 90 saat. Diyelim ki birisi ortalama 50 yıl 

yaşamışsa ve her gün ortalama 15 dakika boş konuşmuşsa 187 

gün 12 saat eder, yani 6 aydan fazla. Bir düşünün! Kıyametin 
korkunç bir gününde, ki güneş sadece bir mil (1.6km) mesafede 

durup ateş püskürüyor olacak. Böylesine şiddetli bir sıcakta 

sürekli 6 ay gibi bir sürede kim emel defterini okuyabilecek! Bu 
sadece günde 15 dakika boş konuşmanın hesabıdır. Bizde 

genellikle arkadaşlar arasında saatlerce boş konuşmalar devam 
eder ve günah dolusu laflar ve üstüne diğer kötülükler). 

(4) Kıyamet günü insan boş konuşmalarından dolayı lanetlenecek 

ve utandırılacak. İnsan burada verebilecek cevabı bulamayacak 

ve Allah  ���� �! ��"�# huzurunda utancından dolayı yerin dibine batacak. 

(Minhac el Abidin sayfa 67) 

Ah! Ben her kelimenin hesabını nasıl vereceğim 

Allah’ım  ���� �! ��"�# bana dilin Medeni kilidi bahşediniz 

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

En Zararlı Şey 

Hazreti Sufiyan Bin Abdullah  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  buyuruyor ki: Bir 

defasında ben Hazreti Peygamber’imize  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  sordum: 

Ya Resulallah  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�! ! Siz benim için neyi en zararlı şey 

olarak tanımlarsınız? Hazreti Peygamber  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  kendi 

dilini tutarak buyurdu: “Şunu”. (Süneni Tirmizi cilt 4 sayfa 184 Hadis 2418) 
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İyiliği Konuşun Veya Susun 

Keşke! Buhari Şerif’in şu Hadis’i aklımıza iyice yerleşse:           

��ن� ي�  ن� ك م��� �م� �ي�ص� �ر�� ��و� ل � ل� خ� ل�ي�ق� � ف� ��ٰ �ل�ي�و�م� �ال� ��!� و� ؤ�م�ن� "  “Allah’a ve kıyamete iman eden ya 
iyiliği konuşsun veya susadursun.” (Buhari 4.Cilt sayfa 105 Hadis 6018)  

Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin 

yayınladığı 217 sayfalık kitabı, “Allah Dostlarının Sözleri” 91. 
Sayfada Emir El Müminin Hazreti Ebubekir  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  

buyuruyor: “Maksadı Allah’ın rızası olmayan bir sözde hiçbir 

iyilik yoktur.” (Hilyatül Evliya 1. Cilt sayfa 71) Hazreti İmam 

Sufiyan Sori  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  buyuruyor: “İbadetin başlangıcı 

sessizliktir, sonra ilim edinmek, onu ezberlemek, ona uymak ve 
daha sonra da onu yaymaktır.” (Tarih-i Bağdat 6. Cilt sayfa 6) 

Eğer Cennet İsteniyorsa… 

Hazreti İsa Ruhullah’a  �#� 	 �� �� �
  �� �� 63% � ��7 �
 �!�8 �9 ��:  gelip arz etmişler: Öyle bir 

emel söyleyin ki karşılığında cennet verilsin. Buyurmuş ki: “Hiç 

konuşmayın”, bu da olmaz ki, demişler, buyurmuş: “İyi bir 

sözden başka hiçbir şeyi konuşmayın.” (İhya el Ulûm 3. Cilt sayfa 136) 

Şiirin tercümesi: 

Her an dudağımda zikri Medine olsun 

Allah’ım dilin kilidi bana verilsin  

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�



Susmuş Şehzade 

 

7 

Suskunluk İmanın Selametinin Bir Yoludur 

Her kim bedbahtın dili makas gibi başkaların sözünü kesmeye 

devam ediyorsa, o diğerlerin sözünü anlamaktan mahrum 

kalacaktır. Ayrıca, geveze bir insanın dilinden  ��� ��� �;� �� ���
�  ��� � �! ��"�#  küfür 

çıkma ihtimali bile vardır. Dolaysıyla Hoca-tül İslam Hazreti 
İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin Muhammed 

Gazali  �#� � �� ۡ�� 	, �-  ��� �.� �/ �� ���
 ��  ۡ �
 � �'
�3  “İhya el Ulûm’da” bazı büyüklerin kavlini 

naklederken buyuruyor: Susmuş insanlarda iki özellik bir araya 

geliyor: 

(1) Onun dini selamette oluyor ve 

(2) Bir diğerinin sözünü iyi anlıyor. (İhya el Ulûm 3. Cilt sayfa 137) 

 Suskunluk Cahilin Örtüsüdür 

Hazreti Sufiyan Bin Uyaineh �	 �� � ع� %'�����  �(
 �/� 	4 �- buyuruyor:  م�� �ل ي�ن' ل&ل�ع� م��� ز� ��لص(

,�ر' ل&ل�ج��ه�ل�  س�  Suskunluk âlimin vakarı ve cahilin örtüsüdür. (Şuabuliman و�

7. Cilt sayfa 86 Hadis 4701) 

Suskunluk İbadetin Anahtarıdır 

Hazreti İmam Sufiyan  �(
 �/� 	4�-�	 �� � ع� %'�����   rivayet ediyor: Fazla suskunluk 

ibadetin anahtarıdır. (El Suat mea Mosua Ibni Ebi El Dünya 7. Cilt sayfa 

255 sayı 436) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�
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Malı Korumak Kolaydır Fakat Dili… 

Hazreti Muhammed Bin Vase  �#� � �� ۡ�� 	, �-  ��� �.� �/ �� ���
 ��  ۡ<�=���1��
  Hazreti Malik Bin 

Dinar’a  ۡ ��� ���# ��  �.�,ۡ �- �/ �� ���
 �� -����>��?�ۡ �
  buyurmuş: Bir insan için dilini korumak 

malını korumaktan daha zordur. (İthafüssadet lil rubeydi 9. Cilt sayfa 144) 

Teessüfle! Herkes malını korumak için genellikle dikkatli oluyor, 

halbuki mal zayi olduğu zaman sadece dünyevi zarar oluyor. 

Yüz binlerce teessüfle! Dili koruma düşüncesi çok azalmıştır, 
şüphesiz dili korumamanın zararının dünya ile ahreti de berbat 

edeceğinin tam endişesi vardır.  

Şiirin tercümesi: 

Gevezelik huyu haşirde başına iş açmayasın 

 Allah’ım dilin kilidi bana verilsin  

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Konuşan Defalarca Pişman Olur 

Sevgili İslami kardeşler! Bu bir gerçektir ki susmakta pişman 

olmanın ihtimali çok azdır halbuki vakitli vakitsiz konuşma 
huyundan dolayı defalarca affedersiniz deyip özür dilemek 

zorunda kalınıyor ve iç içe pişmanlık duyuluyor ki ben burada 

konuşmasaydım daha iyi olurdu çünkü ben konuştuğum için 
karşımdaki insanın çekincesi yok oldu ve onun dobra laflarını 

işitmek zorunda kaldım, filanca kişi bana küstü, filanca kişi 
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utandı, filanca kişinin kalbi kırıldı, kendi vakarım da zedelendi ve 

saire ve saire. Hazreti Muhammed Bin Nazar Harisi  �#� 	,�-  ��	 �� �� �. �/ �� ���
 �� @�3��A�ۡ �
  
rivayet ediyor: Çok konuşmakla vakar (debdebe) yok oluyor. 

(El Suat mea Mosua Ibni Ebi El Dünya 7. Cilt sayfa 60 sayı 52) 

 “Konuşup” Pişman Olmaktansa “Konuşmayıp” Pişman 

Olmak Daha İyidir 

Doğrudur, “konuşup” pişman olmaktansa “konuşmayıp” pişman 

olmak daha iyidir ve “çok yiyip” pişman olmaktansa “az yiyip” 
pişman olmak daha iyidir ki çok konuşan her zaman musibetlere 

yakalanıyor ve çok yemeyi huy eden midesini berbat ediyor ve 

çoğu zaman şişmanlayıp türlü hastalıklara yakalanıyor. Eğer 
gençlikte hastalıklardan biraz sakınabilse degençliği biter bitmez 

çoğu zaman “baştan aşağı hastalık” kapıyor. Çok yemenin 

zararları ve şişmanlığın tedavisini öğrenmek için Feyzan-ı Sünnet 
1. Cilt “Karnın Medineli Kilidi” bölümünü okuyunuz. 

Dilsiz Kazançlı Çıkar 

Sevgili İslami kardeşler! Aslına bakılırsa görme engelli birisi 

kazançlıdır çünkü namahrem kadınlara bakmaz ve şehvet dolusu 
bakış atmaz, film ve dizileri izlemez, yarım pantolonluların yarı 

çıplak bacaklarına bakmaz ve gözlerle işlenen türlü günahlardan 

korunur. Aynı şekilde, dilsiz birisi de sayısız afetlerden korunmuş 
oluyor. Emir El Müminin Hazreti Ebubekir Sıddîk  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  

buyuruyor: Keşke ben bir dilsiz olsaydım fakat Allah’ı zikir 
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edecek kadar konuşma kabiliyetim olsaydı. (Mirkatül Tafatic 10. 

Cilt sayfa 87 Taht el Hadis 5826) 

İhya el Ulûm’dadır: Hazreti Ebu Darda  �#  %'����� �(
  � �5�-� ��	1  uzun dilli bir 

kadını görünce buyurmuş: Eğer dilsiz biri olsaydı onun için 

daha iyi olurdu. (İhya el Ulûm 3. Cilt sayfa 142) 

Ev Nasıl Bir Huzur Yuvası Olur! 

Sevgili Peygamberimizin  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  Değerli Sahabelerinin 
 �#  %'����� �(
  � �5�-� ��	1  söylediklerinden özellikle her zaman buradan oraya laf 

taşıyan ve onun bunun gıybetini yapan İslami kız kardeşlerimiz 
ders alsın. Eğer İslami kız kardeşleri gerçek anlamda dillerine 

“Medine’nin kilidini” vursalar, onların evsel tatsızlıkları, 

akrabalarıyla küskünlükleri, kaynana gelin kavgaları gibi birçok 
meseleleri hallolur ve bütün aile huzur dolusu olur çünkü, 

evlerdeki kavgaların çoğu dilin yersiz kullanımından dolayı oluyor. 

Kaynana Gelin Arasındaki Kavgayı Bitirmenin Medeni 

Nüshası 

Eğer kaynana azarlıyorsa “gelin” sadece ve sadece sabretmelidir, 
kaynanasına karşılığında bir kelime bile etmesin ve kocasına da 

şikâyet etmesin, ebeveynlerine de bir şeyi söylemesin hatta 

yüzünü bile bozmasın. Ayrıca, çocuklarından veya kap çanaktan 

da hıncını almasın. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  Başarı onun ayaklarından 

öpecek. Derler ki: “Bir suskunluk yüz kişiyi yener.” Eğer bir 
gelin “kaynanasıyla” kavga ediyorsa, kaynanası da karşılık 
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vermemelidir, sadece sussun ve aile efradından birisine ve 

hatta oğluna bile şikâyetçi olmasın. İnşallah �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  onun 
hikâyesi de “Bir suskunluk, yüz kolaylık” gibisi olur ve huzura 
kavuşacaktır. Evet, efendim eğer gerçek anlamda bendenizin 

 ���ۡ1��#  � �B��# bu “Medeni nüshasına” uyulursa �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  çok 
yakında kaynana gelin arasındaki kavgalar bitecek ve eviniz bir 

huzur yuvasına dönüşecektir. Kaynana gelin kavgalarının 

tedavisi için hikmet dolusu Medeni çiçekleri içeren “VCD.” Ev 
Nasıl Bir Huzur Yuvası Olur! Mektep El Medine’den temin ediniz. 

Veya Davet-i İslami’nin Web sitesi: WWW. DAWATEISLAMI. 

NET ‘e bir göz atınız. ��� � ���  �C�	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  bu VCD’nin bereketiyle birçok 
ev huzur yuvalarına dönüşmüştür! 

Şiirin tercümesi:  

Suskunlukta debdebe de var gizlidir heybet de  

Ey kardeş! Diline Medineli bir kilit vur  

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Dilin Huzuruna Bir Arz 

Sevgili İslami kardeşler! Dil düzgün olduğu zaman ve güzel 

sözler sarf edildiği zaman bütün vücut faydalanacaktır, dil eğer 
eğri olursa mesela birini azarlarsa, küfrederse, birini aşağılarsa, 

gıybet ederse, yalan söylerse, bu dünyada çoğu zaman vücut da 

dayak yer. En İyi ve En İyi Ahlaka Sahip Sevgili Peygamberimiz 
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 ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  buyuruyor: “İnsan sabahladığı zaman onun 

organları eğilip dile diyor ki: bizim için Allah’tan  ���� �! ��"�# kork 

çünkü biz sana bağlıyız, eğer sen düzgün olursan biz de 
düzgün olacağız ve eğer sen eğrilirsen biz de eğriliriz.” (Sünen 

Tirmizi 4. Cilt sayfa 183 Hadis 2415) 

Ya Rab gerekmedikçe hiç konuşmayayım 

Allah’ım dilime Medineli kilit verilsin  

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Güzel Konuşmanın Fazileti 

Sevgili Peygamberimiz  ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �*  �+�!���  buyuruyor ki: Cennette 
öyle üst haneler vardır ki onların dışı içeriden ve içi dışarıdan 

görünür. Bir Arabi kalkıp sormuş: Ya Resulallah  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�! ! 

Bunlar ne içindir? Hazreti Peygamber  	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ٖ�� �% 
�!  �� �� � �+�!  de: İyi 

konuşan, yemek ikram eden, sürekli oruç tutan ve herkesin 

uyuduğu saatte gece kalkıp Allah’a  ���� �! ��"�# ibadet edenler içindir. 
(Sünen Tirmizi 4. Cilt sayfa 237 Hadis 2535) 

Resulallah � uzun süre susardı 

 �! و" س� �  �هللا ك�ا$� �� �' ل�   �هللا� ص� و ۡيه ع� �م� ط� ل� س� ت يۡ -� م" �  ل� �لص�
Yani Resulallah � uzun süre susardı. (Şerh el Sünnet lil bafvi 7. 

Cilt sayfa 45 Hadis 3589) 
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Meşhur Müfessir Hazreti Müftü Ahmed Yar Han �	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4�- 

bu Hadisi şerifi ile ilgili buyuruyor ki: Susmak demek dünyevi 
konuşmadan çekilmek demektir yoksa Hazreti Peygamber’ 

imizin  ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  dili her zaman Allah’ın  ���� �! ��"�# zikri ile 

meşgul olurdu. Kendileri insanlarla gereksiz yere konuşmazlardı. 

Bu caiz konuşması ile ilgilidir, caiz olmayan kelam ömrü 
boyunca ağzından çıkmamıştır. Yalan, gıybet, dedikodu vb. bir 

kez dahi ağzından çıkmamıştır. Hazreti Peygamberimiz          
 ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  tamamen haktır dolaysıyla batıl ona nasıl 

ulaşabilir ki.  (Mirat el Menacic 8. Cilt sayfa 81) 

Konuşmanın ve Susmanın İki Çeşidi 

Sevgili Peygamberimiz  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  buyuruyor ki: 

 ٓ ال� م" �  �1  
ۡري �لۡ ن" � خ� �4 م

�5 خ�ري" ك�و" � �لس� �- 5
ك�و" � ن� �لس� � م

4 ٓ خ�ري" ال� ر� م" 1 �لش�� 
Yani, iyi söz söylemek susmaktan daha iyidir ve susmak kötü söz 

söylemekten daha iyidir.  (Şuab el İman 4. Cilt sayfa 256 Hadis 4993)  
Hazreti Ali Bin Osman Hicveri �	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4 �- ‘Keşf el Mahcub’da 

buyuruyor ki: Kelam yani konuşma iki çeşit olur. Biri Kelamı 
Hak ve diğeri ise Kelamı Batıl, Aynı şekilde susmak da iki 

çeşittir: (1) Amaçlı (mesela Ahret’i düşünmek ve Şeriat’ın 
emirlerini düşünmek için susmak (yani sessiz kalmak), (2) 

Gaflet dolusu (yani mazallah pis düşünceler ve yersiz dünyevi 

düşünceler) susma. Herkes sukut (yani sessizlik) durumunda 
iyice düşünsün ki onun konuşması hak ise konuşmak susmaktan 
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daha iyidir ve eğer onun konuşması batıl ise susmak 

konuşmasından daha iyidir. Hazreti Ali Hicveri  ��  �(
  �/� 	4 �-�	 �� � ع� %'���  
konuşmanın hak veya batıl olmasını anlatmak için bir hikâyeyi 

naklederken buyuruyor: Bir defasında Hazreti Ebubekir Şibli 

Bağdadi  �#� � � ��	 �  �- ۡ,� �.�
  �/� � �� ��  ۡ �
� �� ���@  Bağdat’ın bir mahallesinden geçerken 

bir şahsın şunları söylediğini duymuş:  ۡري4 ل�� ك�ۡو�5 خ� �   س�: ن� �لۡك�ال� �م  Yani 
susmak konuşmaktan daha iyidir. Kendisi de ona buyurmuş: 
“Senin konuşmandan senin susman daha iyidir ve benim 

konuşmam susmamdan daha iyidir.” (Keşf el Mahcûb’dan alınmıştır 

Sayfa 402) 

Fuhuş Konuşmanın Tanımı 

O İslami erkek ve kız arkadaşlarımız ne kadar şanslıdırlar ki! 

Onlar sadece iyi konuşmak için dillerini hareket ettirirler ve “iyilik 
davetini” çokça insanlara ulaştırırlar. Üzgünüm! Bugünlerde 

fuhuştan arındırılmış pek az oturumlar oluyor. Hatta dini 

görünüşlü insanlar bile bundan sıyrılamıyorlar. Belki de onlar 
neyin fuhuş olduğunu bilemiyorlar! Oysa dinleyin: Fuhuş 

konuşmanın tanımı şudur:  م�ۡو�
ن �ال" � ع�

�ع"بري" يۡ ��لت� ر � 5 �لص�� عب�ا��
ب�ح�ة بال"

ت�ق" س" م�
 �ل"� ح�ة  

Yani utanılacak işleri (mesela çirkin ve kötü işler) açıkça ifade 

etmek. (İhya el Ulûm cilt 3 sayfa 151) Öyle gençler ki şehvetlerini 

teskin etmek için boşu boşuna evliliklerin halvetlerini ve gizli 
kalması gereken şeylerini konuşurlar, ayrıca fuhuş yani hayâsız 

sözleri sarf ederler ve belki de sadece bunları dinleyip gönül 

eğlendirenler, küfredenler, hayâsız işaret verenler, bu hayâsız 
işaretlerden zevk alanlar ve “çirkin lezzetleri” elde etmek için 
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film ve dizileri (ki onlarda genellikle hayâsızlık had safhada 

oluyor) izleyenler şu korkunç rivayeti defalarca okusunlar ve 
Allah korkusuyla sallansınlar, yani 

Ağızlarından Kan Ve İltihap Akacak 

Nakledilmiştir ki: Dört çeşit cehennemlikler kaynar su ve ateş 

arasında koşup ölüm isteyecekler, bunlardan birinin ağzından 
kan, iltihap akacak, cehennemlikler diyecek ki: “Bu bedbahta ne 

olmuştur ki bizim eziyetimizi de arttırmaktadır?” Denecek ki: 

“Bu bedbaht çirkin ve habaset dolusu işlere meyil edip haz 
alırmış mesela, sevişme ile ilgili sözlerden.” (İthaf el sadet lil rebidi cilt 

9 sayfa 187) Namahrem kadın ve erkeklerle ilgili kötü vesveselere 

dikkat edip, bilerek kötü hayallerde kendini kaybetmek ve 

Mazallah, “kötü hareketin” hayâlıyla haz alanlar sözü edilen 

rivayetten ibret almalıdırlar. 

Bana kötü düşüncelerin vesveseleri gelmesin 

Allah’ım, Zihnin ve kalbin Medeni kilidi bana verilsin 

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Köpek Yüzlüsü 

Hazreti İbrahim Bin Meysarah �	�� � ع� %'�����  �(
 �/� 	4�- buyuruyor ki: Fuhuş 

konuşan (yani hayâsızlıkları) konuşan birisi kıyamet günü 

köpek yüzüyle kalkacak.” (İthaf el Saadet lil rebidi cilt 9 sayfa 190) 
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Cennet Haramdır 

Hazreti Peygamber  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  buyuruyor ki: “Fuhuş konuşana 

cennet haramdır.” (El Sekt li Abni Ebi El Dünya cilt 7 sayfa 204 Hadis 325) 

Yedi Medeni Çiçeğin “Faruki Demeti” 

Emir El Müminin Hazreti Ömer  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  buyuruyor ki: Boş 

konuşmaktan sakınana hikmet ve bilgelik verilir. Boş bakınmaktan 
sakınana kalbi huşu verilir. Fazla yemekten kaçınana ibadetin 

lezzeti verilir. Boş gülmekten kaçınana heybet verilir. Espri ve 

komediden kaçınana nuru iman nasip olur. Dünya sevgisinden 
kaçınana ahret sevgisi verilir. Başkaların ayıplarını aramaktan 

kaçınana kendi ayıplarını ıslah etme fırsatı verilir. (El Menbahat’tan 

alınmıştır sayfa 89)  

Keşke! Şöyle Olsa… 

Her İslami erkek ve kız kardeşi her ayın ilk Pazartesi şerifinde 

bu kitapçığı okumayı alışkanlık hale getirirse, �
������  	��
���� �  � �� � �! � �"�#  
kalbinde hayret verici bir değişiklik hissedecektir. Medeni ödül 

numarası 45 ve 46’ya göre zikir dilin korunması için en iyi 

vesiledir. Dolaysıyla boş konuşmaktan sakınmak için önemli 
olan konuşmayı bile asgari kelimelerle bitirin. Ayrıca bir 

kısmını işaretlerle ve bir kısmını ise yazmaya çalışın ve eğer 

anlamsız bir şey ağzınızdan kaçarsa hemen üç veya dört defa 
salât okumayı alışkanlık hale getirin. 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�
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Bir Sahabenin Cennetlik Olmasının Sırrı 

Sevgili Peygamberimiz  �(
  ��) �* ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �� � �+�!  Allah  ���� �! ��"�# vergisinden 

dolayı insanları görür görmez tanırmış ki bu şahıs cennetlik 

midir yoksa cehennemlik midir? Hatta gelecek olanın daha 
gelmesinden önce onun cennetlik veya cehennemlik olduğundan 

haberdar olurmuş. Dolaysıyla Allah’ın sevgili Peygamberi   %'����� �(
  ��) �*

 ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع��� � �+�!  buyurdu ki: Şu kapıdan ilk girecek olan cennetliktir.” 

Bu arada Hazreti Abdullah Bin Selam  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  o kapıdan 

girmiş ve herkes ona tebrik ederek sormuş, hangi emelden dolayı 
size bu saadet nasip oldu? Hazreti Abdullah Bin Selam buyurmuş: 

Benin emelim çok azdır ve ben Allah’tan dua ediyorum ki O 

benim sineme selamet versin ve beni boş konuşmaktan korusun. 
(El Sekt li Abni Ebi El Dünya cilt 7 sayfa 86 No: 111) Bu Hadisi şerifinde 

ال�  �س� د" م�ة� �لص��  yani sinenin selameti demek boş sözler ve haset gibi 

gizli hastalıklardan arınmış olmak ve kalpte imanın mazbut ve 

güçlü olmasıdır.  

Yürümenin, konuşmanın ve karakterin bana  

Allah’ım her organın Medeni kilidi ver 

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Boş Sözlerin Örnekleri 

Sevgili İslami Kardeşler! “Boş sözler” günah değildir fakat bunlarda 

bir iyilik de yoktur. �
  �D� %0	 E� �+�����  ��"�# ��� � �!  Hazreti Abdullah Bin Selam’a 
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 �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  sırf Hazreti Peygamberin diliyle cennetin beşareti 

verildi! Kendilerinin  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  bir başka özelliği de hiçbir 

zaman boş sözlerle meşgul olmamaktı. İlgisi olmayan birisi 
hakkında hiç konuşmazdı bile. Fakat üzgünüm ki! Bizi uzaktan 

bile ilgilendirmeyen biri hakkında bile yersiz sorular sorarız, 

mesela 

� Bunu kaça aldın? Bu kaça mal oldu? Filanca yerde arsa fiyatları 
ne kadardır? 

� Birinin evine gittiğimiz zaman veya birisi yeni ev aldığıysa şu 
soru sorarız: Kaça aldın? Kaç odası var? Kirası ne kadardır? 

Ev sahibi nasıldır? (Bu soru çoğunlukla Mazallah gıybet ve 

itham kapısını açmanın sebebi oluyor. Çünkü bunun cevabı 
genellikle Şeriatta caiz olmadığı halde bu tür günah dolusu 

oluyor: Bizim ev sahibimiz çok sert mizaçlı/ merhametsiz/ 

yamuk/tilki gibi/eşek beyinlisi/ kibirli/ cimridir) vs.  

� Aynı şekilde birisi yeni bir dükkân, araba veya motosiklet 

satın aldığı zaman sebepsiz olarak bunları alanlara bunların 
fiyatları, dayanaklıkları, nakit, veresiye veya taksitle alındıkları 

ile ilgili sorular sorulur.  

� Biçare hasta ki konuşmaktan bile aciz olana ziyaretçileri 

sanki “kendileri doktorların da doktoruymuş” gibi her 

şeyin hesabını sorarlar ve bütün detayları bilmek isterler. 
Öyle ki, röntgen ve laboratuarın işlerliğini bile sorarlar ve 

eğer biri ameliyat olmuşsa sebepsiz yere kaç dikiş atıldığını 
sorarlar. Hatta “hayâ yeri” olsa bile bazı hayâsızlar bunun 
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detayını bile sormaktan utanmazlar. Bu tür boş laflarda 

kadınlar da erkeklerden geri kalmazlar. 

� Sıcak ve soğuk havaların azlığı veya çokluğu ile ilgili gereksiz 
şeyler konuşulur. Mesela, yazın bazı boş boğazlar “of of” 

edip diyecekler ki: Bugünlerde bir de çok sıcak var ve 

üstüne ikide bir elektrik kesintisi oluyor. 

� Aynı şekilde kışın oyunculuk edasıyla dişlerini çarpıtarak 
diyecekler ki: Bugün de dondurucu soğuk var. 

� Eğer hava yağmurluysa, gereksiz yere bunun üzerine de 

yorum yaparlar. Mesela, bugünlerde yağmur da çok yağıyor. 
her tarafta sular birikti. Belediye çamuru temizlenmesine 

dikkat etmiyor vs. 

� Aynı şekilde ülkenin durumu ve siyasi gündem üzerine de 

ıslah niyeti olmaksızın yersiz yorumlar ve siyasi partileri 
gereksiz yere eleştirirler. 

� Eğer bir şehir veya ülkeye seyahat etmişlerse, oranın dağları 

ve yeşil alanlarının gereksiz yere manzarasını çizerler ve 

evleriyle yollarının detaylarını gerekli olmadığı halde 
anlatırlar, vs. Bunların hepsi boş laflar değil de nedir? Fakat 

unutmayalım ki birini yukarıda bahsedilenlerden bahsederken 

görürsek kendimizi yanlış anlamalardan koruyalım çünkü 
bazen görünüşte dünyevi olan sözler de iyi niyetten dolayı 

sevaba sebep olabilirler veya en azından bunlar boş laflar 

olmayabilirler. 
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Boş Konuşanın Yalan Mübalağa Günahından Sakınması 

Zor Oluyor 

Aklınızda kalsın ki, boş konuşmak günah değildir fakat bu tür 

boş konuşmak sadece ilaveler yapmadan ve her şeyi doğru 
anlatmaktır. Eğer yalan mübalağalarda bulunursa günah 

uçurumuna yuvarlanmıştır! Korkulacak şey şudur ki her şeyi 

tartarak ve dürüstçe konuşulsun ve boş konuşma sınırını aşmayasın 
fakat bu çok zordur ve çoğunlukla mübalağalar olabiliyor. Boş 

konuşan birisi çoğu kez gıybet, itham, ayıp çıkarma ve kalp 

kırmaların bataklığına düşüyor. Bundan dolayı susmakta afiyet 
vardır ki bir suskunluk yüz kere rahatlık verir.  

Keşke Konuşmadan Önce Biraz Tartmanın Saadeti Nasip 

Olsa 

Gerçekten eğer bir insan konuşmadan önce “tartma” yani 

düşünmeyi alışkanlık hale getirirse ancak o zaman sayısız boş 

lafların kendiliğinden hissedilmesi başlanacak! Eğer sadece 
“boş laflar” olsa ki bunların günah olmadıkları halde zararları 

çoktur. Mesela, bu lafları sarf ederken dili hareket ettirme 

zahmeti oluyor ve çok kıymetli zaman boşuna harcanıyor. Eğer 
bu zaman zarfında Allah’ın zikri edilirse veya dini kitap okunursa 

veya bir sünnet beyan edilirse sevabın tomarları toplanmış olur. 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�
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Terörizmlerle İlgili Boş Konuşmalar 

Aynı şekilde eğer bir yerde terörizm olayı yaşanmışsa insanların 

eline boş konuşma ve bazı durumlarda günah dolusu bahis için 
bir mevzu geçmiş oluyor! Her yerde ondan bahsedilir, anlamsız 

spekülasyon, yersiz yorumlar yapılır ve pervasızca bir parti 

veya lideri itham edilir vs. Çoğunlukla bu tür konuşma sadece 
“boş” değil insanları korkutma vesilesi de olur, söylentilerin 

yayılması ve toplumsal olaylara sebep olur. Nefis, patlama ve 

terörizm olaylarının haberlerini almaya çok meraklı olur. Çoğu 
zaman dudaklarda dua kelimeleri olur fakat kalbin derinliklerinde 

sansasyonel haberleri alıp haz almanın isteği gizlidir. Keşke! 

Nefsimiz bu provokasyonu anlarsa ve bizler terörizm olayları 
ve patlamaların anlatımlarına ilgi duymaktan sakınsak. Elbette 

mazlum bir şekilde şehit olanlar, yaralı ve etkilenen Müslümanlar 

için sempati ve hizmet, barış ve güvenlik için dualarımızı 
esirgemeyeceğiz ki bu bir sevap işidir. 

Dolaysıyla bu tarz konuşmayı dinleme durumunda kalınırsa 
kendi kalbinizde düşünmeniz lazım ki burada niyet nedir? 

Eğer iyi niyet bulursanız iyi ve çok iyidir fakat genellikle bu 

tarz konuşmanın sonucu “sansasyondan” haz almaktan başka 
bir şey değildir. 

Hazreti Ebubekir Kendi Ağzına Taş Koyardı 

Unutmayın! Dil Allah’ın  ���� �! ��"�# büyük bir nimetidir. Kıyamet 

günü bunun da hesabı sorulacak. Onun için bu yersiz 
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kullanılmasın. Hazreti Ebubekir  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  kesinlikle cennetlik 

olduğu halde dilin afetlerinden dolayı son derece dikkatli 
olurdu. Dolaysıyla “İhya el Ulûm’dadır”: Hazreti Ebubekir    
 �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  kendi ağzına taş koyardı ki konuşmaya fırsatı 

olmasın.  (İhya el Ulûm cilt 3 sayfa 137) 

Duyup Ebubekir ağzına taş koyardı 

Ey birader! Sen de diline Medeni kilit vur  

(Vesaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

40 Yıl Susma Alıştırması  

Sevgili İslami Kardeşler! Eğer sizler gerçekten susmaya alışmak 

istiyorsanız bunu ciddiyetle düşünün ve çok alıştırma yapmanız 

gerecek aksi takdirde dilinize Medeni kilidin vurulması çok zor 
olacağa benziyor. Dilin yersiz kullanımın yıkımlarından kendinizi 

korkutarak susmayı alışkanlık hale getirin. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  başarı 
ayaklarınıza gelecek. Öyleyse bu çabanın istikrarlı olması lazım. 

Gelin! Böyle bir çalışma yapanın hikâyesini dinleyelim. Hazreti 
Artah Bin Munzir �	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4�- buyuruyor ki: Bir şahıs tam 40 yıl 

susma alıştırmasını yaparken ağzına bir taş koyardı, hatta 

yeme, içme ve uyku zamanında bile taşı ağzından çıkarmazdı. 

(El Sekt li Abni Ebi El Dünya cilt 7 sayfa 256 No: 438) Unutmayın! Taş 

o kadar küçük olmasın ki boğazından inip daha büyük bir 
problem yaratasın. Ayrıca oruçken ağızda taş durmasın ki 

bunun tozu boğazdan geçebilir. 
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Konuşmayı Yazıp Muhasebesini Yapan Tabi Bir 

Büyüğümüz 

Hazreti Rabii Bin Husim  �#� � �� ۡ�� 	, �-  ��� �.� �/ �� ���
 ��  ۡ �
 �ۡF ���G  yirmi yıl ağzından 

dünyevi bir şeyi konuşmamış. Sabah olur olmaz eline kalem, 

mürekkep ve kâğıt alıp gün boyu konuştuklarını yazarmış ve 
akşam (yazılana göre) muhasebesini yaparmış.  (İhya el Ulûm cilt 3 

sayfa 137) 

Konuşma Muhasebesinin Yöntemi 

Kendi “muhasebenin” anlamı şudur ki her konuştuğu üzerine 

düşünüp kendi kendine hesap sormak. Mesela, filanca sözü 
neden söyledin? Şu yerde konuşmanın ne gereği vardı? 

Filanca konuşma şu kadar kelime ile bitirilebilirdi fakat ben 
filanca fazla kelimeleri neden sarf ettim? Filanca kişiye 

söylediklerin Şeriatça caiz değildi aksine kırıcı bir eleştiriydi, 

onun kalbi kırılmış olabilir. Şimdi git ve hem tövbe et hem de o 
İslami kardeşten özür dile. O oturuma neden katıldın halbuki 

orada boş şeylerin konuşulacağı belliydi ve filanca sözlere sen 

neden onay verdin? Orada sen gıybeti de dinlemek zorunda 
kaldın aksine sen de gıybeti dinlemeye ilgi gösterdin. Hadi 

kesin bir tövbe et ve bu tür sohbetlerden uzak durmaya söz ver. 

Böylece akıllı bir insan konuştuklarının belki de günlük 
işlerinin muhasebesini yapabilir. Böylelikle günah, dikkatsizlikler, 

birçok kendi zaafları ve eksiklikleri açığa çıkarılabilir ve ıslah 

için bir yol bulunabilir. Davet-i İslami’nin Medeni atmosferinde 
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muhasebeyi Fikri Medine ederler ve Davet-i İslami’de her gün 

en az 12 dakika fikri Medine etme ve bu arada Medeni 
ödüllerin risalesini doldurma fikri verilir. 

Zikir ve salât her an dilin virdi olsun 

Benin boş konuşma huyumu yok et    

(Vesaili Bahşiş sayfa 164) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

Ömer Bin Abdülaziz Hüngür Hüngür Ağlamaya Başlamış 

Hazreti Ebu Abdullah �	 �� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4�- buyuruyor: Ben duydum ki 

bir Âlim Bey Hazreti Ömer Bin Abdülaziz’e  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  gelip 

söyledi: “Susmuş âlim de konuşan âlim gibisidir. Buyurmuş: 

Bana göre konuşan âlim kıyamet günü susmuş âlimden daha 
faziletli olacak çünkü konuşanın faydası insanlara ulaşıyor 

halbuki susmuş olan sadece kişisel fayda elde ediyor. O Âlim 

Bey dedi ki: Ya Emir El Müminin! Siz konuşmanın fitnelerini 
bilmiyor musunuz? Hazreti Ömer Bin Abdülaziz hüngür 

hüngür ağladı. (El Sekt li Abni Ebi El Dünya cilt 7 sayfa 345 No: 648) 

Allah’ın  ���� �! ��"�# rahmeti üzerinde olsun ve onun vasıtasıyla bizim 

de hesapsız mağfiretimiz olsun.  

ا ۡني بج� ۡني ��ۤم �م
 �ال"� Bلن��� D  � �E ٖ  ل�ۡيه ع�  ت�ع�اGٰ  �هللا�  ص� J�ٰ �م -� ل� س� �- 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�
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Hikâyenin Açıklaması 

Sevgili İslami Kardeşler! Bizim büyüklerimizin ihtiyatları ve 

Allah korkusu ne kadar güzelmiş! Şüphesizdir ki ihtiyatlı ulemânın 
dini vaaz ve nasihatleri, Şeriat kurallarını beyan etmeleri, 

mübelliğlerin sünnetler dolusu konuşmaları, iyiliğe davet 

etmeleri susmalarına nazaran en faziletli emeldir. Fakat o âlim 
bey’in Hazreti Ömer Bin Abdülaziz’in huzurunda bunu bir 

tembih olarak arz etmesi ki “Sizin konuşmanın fitnesinden 

haberiniz yok mu?” yerinde bir sözdü ve Emir el Müminin’in 
 �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  de Allah korkusuyla hüngür hüngür ağlaması onun 

alimi rabbaninin bu cümlesinin derinliğine inmesinden dolayıydı. 

Gerçekten de iyi konuşmak mahlûkun yararınadır fakat konuşanın 

kendisi için birçok fesadın tehlikeleri de vardır. Mesela, iyi bir 
mübelliğ belagati ve akışkan konuşmasından dolayı dinleyicilerden 

gelen övgüler karşısında kendisini bir şey sanmaya başlayabilir, 

insanları tepeden bakıp sadece kendi nefsinden dolayı diğerleri 
etkilemek ve alkış toplamak için güzel cümle kurmayı ve zor ve 

çekici kelimeler kullanma fitnesine kapılabilir. Eğer Arapçaya 

hâkimse diğerleri etkilemek için ve çok iyi Arapça bildiğini 
göstermek için Arapça deyimleri kullanma fitnesine de kapılabilir. 

Aynı şekilde sesi güzel olan birileri de tehlikelerin içinde oluyor 

çünkü insanlar bunları övüyor dolaysıyla dolduruşa gelip 
mağrur olmaları, güzel sesin Allah  ���� �! ��"�# vergisi olduğunu unutup 

kendi özellikleri olduğunu sanma hatasına düşmeleri endişesi 

oluyor. Dolayısıyla o Âlimi Rabbaninin “konuşma” ile ilgili 
tembihi yerindedir ve gerçekten bu tür çirkin sıfatları olan bir 
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mübelliğin konuşmasından mahlûkun faydası olduğu halde 

kendisi için büyük bir fitne ve ahretinin berbat olmasının bir 
nedenidir. 

Konuşmayı Boş Laflardan Arındırmanın En Güzel Nüshası 

Konuşmalarının azaltılmasını gerçekten isteyenlerin konuşmadan 

önce iyi araştırmaları ve konuşmalarını gereksiz kelime ve 
eksiklerinden arındırmalarına ve ayrıca zararlı ve belki de boş 

lafların karıştırılmasından korumaları için “İhya el Ulûm’dan” 

en güzel bir nüsha sunuluyor. Hoca tül İslam Hazreti Seyit 
İmam Muhammed Bin Muhammed Biz Gazali’nin �	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4 �- 

buyurduklarının bir hülasasıdır: Konuşmanın dört çeşidi vardır: 

(1) Tamamen zararlı konuşma (2) Tamamen faydalı konuşma 

(3) Hem zararlı hem de faydalı konuşma (4) Ne faydalı ne de 
zararlı konuşma. Bunun için tamamen zararlı olan birinci çeşit 

konuşmadan sakınmak lazım. Aynı şekilde hem zararlı hem de 

faydalı olan üçüncü çeşit konuşmadan da sakınmak lazım. Ve 
dördüncü çeşit konuşma ise boş laflara dâhildir ki bunda ne bir 

fayda var ne de bir zarar vardır dolayısıyla bu tarz konuşmalarda 

zaman harcamak da bir çeşit zarardır. Bunlardan sonra sadece 
ikinci çeşit konuşma kalıyor. Yani bu tarz konuşmanın dörtte 

üçü (yani %75) kullanılmazdır ve sadece dörtte biri (yani %25) 

faydalıdır ve sadece bu kullanılabilir fakat bu kullanılabilir 
konuşmanın içerisinde ince bir riyakârlık, yapmacılık, gıybet, 

yalan dolan mübalağalar, “sadece ben ve ben demenin afeti” yani 
kendi fazilet ve paklılığını beyan etmenin vs. endişesi vardır. 
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Ayrıca, faydalı bir konuşma yaparken boş laflarla meşgul olmak 

ve bununla birlikte de ilerleyerek günah işlenme vs. endişeleri 
vardır. Ve bu katılım öyle bir incedir ki fark edilmiyor. Bunun için 

bu tarz kullanılabilir konuşmadan dolayı da insan tehlikelerin 

ortasında oluyor. (İhya el Ulûm’dan hülasa edilmiştir cilt 3 sayfa 138) 

Eğer susmakta yüz rahat varsa tecrübe edin 

Ey birader! Diline Medeni kilit vur 

(Vesâili Bahşiş) 

Akılsız Birisi Düşünmeden Konuşur  

Sevgili İslami Kardeşler! Akıllı bir insan önce sözü tarttıktan sonra 
ağzından konuşur ve akılsız birisi ağzına ne gelirse konuşup 

duruyor. Bunun için her ne kadar rezil olunursa olunsun. Nitekim 

Hazreti Hasan Basri  �#� 	, �-  ��	 �� �� �. �/ �� ���
 �� @ �3��A�ۡ �
  buyuruyor ki: İnsanların 

arasında meşhurdu ki akıllı bir insanın dili onun kalbinin 
arkasında olur ki o konuşmadan önce kalbin sesine kulak verir 

yani düşünür ki şunu söyleyeyim mi yoksa söylemeyeyim mi? 

Eğer faydalı bir söz ise söyler yoksa susar halbuki akılsız 
birisinin dili kalbin önünde olur ki kalbini dinlemesiyle ilgili 

bir durumu olmuyor ve ağzına geleni söyleyiveriyor. (Tembih el 

Gafilin’den hülasa edilmiştir sayfa 115) 

Konuşmadan Önce Tartmanın Yöntemi 

Sevgili İslami Kardeşler! Unutmayın! Sevgili Peygamberimiz 
 ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  hiçbir zaman kendi dilinden Hakka 
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tercümanlığından fazla bir kelime söylememiştir ve hiçbir 

zaman da kahkaha atmamıştır. Keşke! Bu suskunluk ve yüksek 
sesle gülmemenin Sünnetleri yaygınlaşsa.  

Keşke! Biz konuşmadan tartmaya alışırsak. Tartmanın yöntemi 
şudur ki dilimizden bir kelimeyi çıkarmadan önce kendi 

kendimize bir soralım ki bu konuşmanın maksadı nedir? 

Acaba ben birisini iyiliğe mi davet ediyorum? Acaba konuşmak 
istediğim söz benim veya bir başkasının iyiliği için midir? 

Acaba benim sözüm mübalağa dolusu mudur ki beni günaha 
sokmayasın. Yalan mübalağanın örneğini verirken Hazreti 

Allame Müftü Muhammed Amjad Ali Azami  �#� 	, �-  ��	 �� �� �. �/ �� ���
 �� @�3��A�ۡ �
  

buyuruyor ki: “Bir kez gelip de bin kez geldim derse, yalancıdır.” 

(Bahar-ı-Şeriat 16.bölüm sayfa 161, 162) 

Şunu da düşünmelidir ki acaba ben bir başkasını yalan yere mi 

övüyorum? Birinin gıybeti olmuyor mu? Benin bu sözümle bir 
başkasının kalbi kırılmayacak mı? Söyledikten sonra dönüp 

pişmanlık duyumaya veya pardon demeye gelinmeyecek mi? 

Tükürüğü yalamaya yani heyecan içinde söylediğim lafı geri 
almaya mecbur kalmayacak mıyım? Acaba bir başkasının 

sırrını açıklamış olmayacak mıyım? Eğer sözü tarttıktan sonra 

bunda ne bir fayda ne bir zarar, ne bir sevap ne de bir günah 
olduğu belirlense bile bunu konuşmakta bir tür zarar vardır çünkü 

dili bu tarz boş ve faydasız konuşma zahmetine sokacağına  eğer 

(  ��) �* ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  �� � �+�! )  ۤ ٰ  ال� ل � ��ه� � �ه� �ال�
!�  ل�ل�ٰ و" س� ��� 

د4 � �ه��ل م�ح�م� ل�ٰ  okunursa veya salât u 

selam okunursa bunda kesin bir fayda vardır ve bu da kendi 
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değerli zamanın paha biçilmez kullanımıdır. Böylesine büyük bir 

faydanın boşa gitmesi de kesin bir zarardır. 

Zikir ve salât u selam her an dilin virdidir 

Benim boş konuşma alışkanlığımı yok et  

(Vasaili Bahşiş sayfa 164) 

Suskun Kalmanın Yöntemi 

Sevgili İslami Kardeşler! Boş konuşmak günah değilse de 
bunda mahrumiyetler ve çok zararlar vardır dolaysıyla bundan 

sakınmak lazım. Keşke! Keşke! Keşke! Susmaya alışmak için 

dile “Medeni Kilit” vurmak nasip olsaydı. Hikâye: Hazreti 
Muvarrik İcli �	 �� � ع� %'�����  �(
 �/� 	4 �- buyuruyor ki yirmi yıl elde etmek için 

uğraşıp da bulamadığım ve hala talip olduğum bir şey. 

Soruldu, bu denli önemli şey nedir? Buyurdu: Suskun kalmak. 
(El zühüd lil İmam Ahmed sayfa 310 No: 1762)  

Suskunluğu isteyen birisi her gün dilinden konuşmadan bazı 

şeyleri yazarak veya işaret diliyle anlatsın. ����  	��
�
������ �  ��� � �! ��"�#  suskunluğa 

alışacaktır. ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  “Davet-i İslami” tarafından iyilik yapan 
birisi olmanın büyük reçeteleri Medeni Ödüllerden bir ödül da 

budur:  

Bugün siz dilinize Medeni kilit vurup boş konuşmaya alışmak 

için bazı şeyleri işaret diliyle ve en az dört kez yazarak anlattınız 
mı? Suskunluğa alışma çabasındayken birkaç gün başarıp tekrar 

eski konuşma haline gelinebilir. Böyle olsa da yılmayın, defalarca 
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çabalayın, eğer isteğiniz samimi ise �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  kesinlikle 
başaracaksınız. Suskunluğa alışmaya uğraşırken yüzünüzde 

gülümseme olması uygundur, kimse sanmayasın ki ona kızgın 
olduğunuz için yüzünüzü buruşturmuşsunuz. Suskunluk için 

uğraşırken sinirleriniz bozulabilir dolaysıyla eğer birisi sizin 

işaretinizi anlayamazsa ona kızmayın ki gereksiz yere onun 
kalbini kırıp günah işlemiş olmayasınız. İşaret diliyle konuşmak 

ancak zihinlerimizin uyuştuğu birileriyle mümkündür. Ecnebi 

veya tanımadığınız birisiyle işaretli konuşmanızdan dolayı bir 
kırgınlık oluşabilir. Onun için bu tür kişilerle gerektiği zaman 

dilinizle de konuşabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda konuşmak 

vacip de oluyor mesela, ziyarete gelen birinin selamına cevap 
vermek gibi. Biriyle görüşürken de işaretle selam verilmez, sesli 

olarak selamlaşmak bir sünnettir. Eğer biri kapı çalar da içeriden 

kim o diye sorulursa, benim, kapıyı açın demesin, aksine bir 
sünnet olarak ismini söylesin.  

Güzel Bir Üslupla Seslenip Sevap Kazanın 

Dudaktan ıslık sesi çıkarıp birine seslenmek veya dikkatini 

çekmek iyi bir üslup değildir, eğer ismi belliyse “Medine!” 

deyip değil de ismi veya soy ismiyle seslenilsin. Özellikle 
tuvalet ve pis yerlerde “Medine” deyip seslenmekten kesinlikle 

sakınılmalıdır. Eğer ismi bilinmiyorsa o yerin adabına göre 
medeni bir şekilde seslenilsin mesela, bizim toplumumuzda 

genç birisine ağabeycim, ağabey veya büyük kardeş! Ve yaşlısına 

ise amcacım! Büyüğüm! Vs. denir. Yani birine seslenirken 
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kalbini sevindirmek niyetiyle güzel bir üslupla ve tam ismiyle 

seslenilsin. Ayrıca durumun münasebetiyle isminin sonuna 
“kardeş” veya “bay” gibi eklemeler yapılsın. Eğer bu kişi hacı 

olmuşsa “hacı” kelimesi eklensin. Seslenen kişi de “labbeyik” 

ben buradayım diye cevap versin. ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  Davet-i İslami’nin 
atmosferinde birine seslenildiği zaman “labbeyik” diye cevap 
verilir ki bu duyulunca kulağa çok hoş geliyor ve bununla bir 

Müslümânın kalbine mutluluk girebilir. Bununla birlikte 

Sahabelerin  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1 ۡ  Hazreti Peygamberimizin seslenişinde 

“Labbeyik” diye cevap verdikleri rivayet edilmiştir. Ayrıca bir 
evliyânın eyleminden de bu ispatlanmıştır. Dolaysıyla milyonlarca 

Hanbeli’nin Büyük Lideri Hazreti İmam Ahmed Bin Hanbel 
�	�� � ع� %'�����  �(
  �/� 	4 �- böyle bir soru sormak için dikkat çekene “Labbeyik”  
diye buyururmuş. (Munakeb el İmam Ahmed Bin Hanbel lil Cozi sayfa 298) 

Sünnet olan duaların meşhur kitabı “Hisni Hasin” dedir: Sana 

birisi seslendiği zaman “labbeyik” diye cevap ver. (Hisni Hasin 

sayfa 104) 

Suskunluğun Bereketinin Üç Medeni Baharı 

(1) Suskunluğun bereketiyle Hz. Peygamberin � didarı 

Bir İslami kız kardeşin yazısının hulasasıdır: Davet-i İslami’nin 
yayın kuruluşu Mektep El Medine tarafından hazırlanmış olan 

Suskunluğun Önemi üzerine sünnet dolusu beyanın kasetini 

dinleyip ben dilin Medeni kilidin yöntemine başladım yani 
suskunluğa alışmanın sürecini başlattım. Yalnız üç gün içinde 
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anladım ki ben ne kadar boş konuşuyormuşum. ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  
suskunluğun bereketiyle ben güzel rüyalar görmeye başladım. 

Boş konuşmaktan sakınmanın çabasının üçüncü gününde Mektep 
El Medine tarafından hazırlanmış olduğu sünnet dolusu beyanın 

“itaat neye denir” adlı kasetini dinledim. Gece yattığımda ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
 
 ��� � �! ��"�# kasette beyan edilen bir olayı rüyamda görmeye başladım! 

Savaş ortamı vardı. Sevgili Peygamberimiz  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  

düşmanın casusluğu için Hazreti Huzeyfe’yi  �#  %'����� �(
  � �5�-� ��	1  yolladı. 

O kâfirlerin çadırlarına ulaştığı zaman kâfirlerin Serdarı Hazreti 
Ebu Sufiyanı (kendisi daha Müslüman olmamıştı) gördü. Bunu 

bir fırsat bilen Hazreti Huzeyfe okunu hazırladığı zaman hemen 

Hazreti Peygamberin  ٖ�� �% 
 �!  ��	�� � ع� %'�����  �(
  ��) �* �� � �+�!  emrini hatırlar (yani 

provokasyon yapma) dolaysıyla kendi Medeni Efendisinin emrine 
uyarak oku atmaktan sakınır. Sonra Hazreti Peygamber’imizin    

 ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  huzuruna gelip yaptığı işlerin raporunu sunar.  

���� ��� �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  Ben bu rüyamda çok açık olarak Sevgili Peygamberimizi 
 �(
  ��) �* ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �� � �+�!  ve Sahabeleri  �.��	1�#  %'�����  �(
  � �5�-�  görme şerefine nail 

oldum. Başka bütün manzaralar sisli görünüyordu. Daha da 

yazıyor: ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�# ! Sadece üç günlük boş konuşmadan sakınma 
çabamdan dolayı bana Hazreti Peygamberimizin  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  

büyük keremi nasip oldu. İsterim ki hiçbir zaman dilimden boş 
bir kelime çıkmasın. Siz de dua edin ki ben bu çabamda başarılı 

olayım. Özellikle İslami Kız Kardeşler bu İslami kız kardeşin 

nasibine imreniyorlardır. Bir İslami Kız Kardeşin susmaya alışması 
gerçekten büyük bir iştir çünkü kadınlar erkeklere nazaran 

genellikle daha fazla konuşurlar. 
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Allah’ım dilin Medeni kilidi verilsin  

Keşke! Ben dilime Medeni kilit vurayım 

(Vasaili Bahşiş sayfa 66) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

(2) Bölgede Medeni Atmosfer Oluşturmada Susmanın Rolü 

Bir İslami kardeşin bana gönderdiği mektubun hulasasıdır ki ben 

“Davet-i İslami’nin” sünnetler dolusu toplantısında suskunlukla 

ilgili beyanı dinlemeden önce Medeni atmosfere bağlı olduğum 
halde çok boş boğazdım. Salât u selam çok fazla okumazdım. 

Susmaya çabalamayı başladığımdan beri her gün bin kez salât 

u selam okumak nasip olmaktadır. Yoksa benim değerli vaktim 
orada burada fuzuli tartışmalarda ziyan oluyordu. On iki günde 

okuduğum on iki bin salât u selamın sevabını size hediye 
olarak (yani isalı sevap) gönderiyorum. Dahası arz edeyim ki 

benim gevezeliğimden dolayı bizim şubemizdeki halkada 

Davet-i İslami’nin işi de zarar görüyordü. Geçen günlerde 
bizim halkamızda bir iç ihtilafın giderilmesi için Medeni 

istişare yapıldı. Büyük hayret ettim ki benim suskunluğumdan 

dolayı ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  bütün karışıklık kolaylıkla sona erdi. Bizim 
“sevgili gözcümüz” buna sevinirken bana arkadaşça şunları 

buyurdu: “Ben çok korkuyordum, belki de siz tartışmaya 
başlarsınız ve ufak şeyler büyük işlere dönüşür fakat sizin 

susmanızın nimeti bizi rahatlattı.” Aslında daha önce de ben 

densizin boş tartışma ve gevezeliğimden dolayı “Medeni 
istişarenin” atmosferi bozulurdu. 
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Medeni İşler İçin Medeni Silah 

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz mü? Boş konuşmaktan 

sakınmak Medeni işler için ne kadar faydalıdır. Dolaysıyla 
sünnetlerin mübelliği olan her halükarda ciddi ve az konuşan 

olmalıdır. Başkaların sözünü kesen, ikide bir araya girip konuşan, 

her şeyde tartışan ve detaylara giren birinin yüzünden din işinin 
zarara uğramasının büyük ihtimali vardır. Çünkü suskunluk 

Şeytanı defetmenin “Medeni bir silahıdır” ve bu bahtsız bundan 

mahrumdu. Hazreti Ebu Zer Gaffari’ye  �#  %'�����  �(
  � �5�-� ��	1  nasihat 

buyururken Hazreti Peygamberimiz  ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
  ��) �* ��� �+�!  buyurdu 

ki, “Suskunluğun çokluğunu elzem kıl ki Şeytan bundan defolacak 
ve sana din işlerinde fayda sağlanacak. (Şuab ul İman cilt 4 sayfa 

242 hadis 4942)  

Allah’ım bundan önce bana ölüm ver ki 

Benden dolayı sünneti Nebevi’nin zararı olsun   

(Vasaili Bahşiş sayfa 108) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

(3) Evde Medeni Atmosfer Oluşturmada Suskunluğun Rolü 

Sevgili İslam Kardeşleri! Gereksiz yere konuşmak, espri yapmak 

ve tantana yapmaktan kaçınma ile evinizde de vakarınız 
yükselecek ve aile efradı da sizin ciddiyetinizden etkilendikleri 

zaman sizin iyiliğe davetiniz de onları daha tez etkileyecek ve 

evinizde Medeni atmosferin oluşması kolaylaşacaktır. Nitekim 
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“Daveti İslami’nin” sünnetler dolusu bir toplantıda susmanın 

önemi konusunda sünnetler dolusu bir beyanı dinleyip bir 
İslami Kardeşin yazdığı yazısının hulasasıdır: Sünnetler dolusu 

beyandaki yöntemler doğrultusunda ��� � ���  �C� 	. �0�	 �� 
  ��� � �! ��"�#  benim gibi 
geveze birisi de susmaya çalışmaya başlamıştır. Sübhânallah! 

Bunun bana çok fazla faydası oluyor. Benim boş boğaz 
olduğumdan dolayı aile efradı hep bana küskündü fakat ben 

susmaya başladığımdan beri evimde benim bir makamım oluştu. 

Özellikle de sevgili annem hep bana kızardı fakat şimdi benden 
çok razıdır çünkü daha önce ben çok konuşkandım dolaysıyla 

benim güzel sözlerim bile etkisiz olurdu fakat şimdi ben ne 

zaman anneciğime bir sünneti söylersem o beni sadece dikkatle 
dinlemeye değil o sünnete uymaya da çalışıyor. 

Vakar artar suskunlukla Ey sevgilim 

Ey Birader! Diline Medeni kilit vur 

(vasaili Bahşiş) 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

“Ya Rabbi Kerim! Bizi muttaki yapın” (Urduca) 19 harfin 

nispetiyle evde “Medeni atmosfer” oluşturmanın 19 Medeni 

çiçeği 

1. Eve girip çıkarken yüksek sesle selam söyleyin 

2. Baba veya anneyi gelirken gördüğünüz zaman tazim için 

ayağa kalkın 
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3. Günde en az bir kez İslami erkek kardeşleri babalarının 

ve İslami kız kardeşleri annelerinin ellerini ve ayaklarını 

öpsünler. 

4. Ebeveynlerinize karşı sesinizi alçak tutun, onların gözlerin 

içine bakmayın, onlarla gözlerinizi aşağı tutarak konuşun 

5. Onların verdikleri Şeriata aykırı olmayan vazifeleri derhal 

yerine getirin. 

6. Ciddi olun, evde kabalık, sen ben, espri, her şeyde 

sinirlenme, yemekte eksikleri belirtme, küçük kardeşlerinizi 

azarlama, dövme, evin büyükleriyle kavga etme ve tartışma 

gibi huylarınız varsa bunları hemen değiştirin, herkesten 

af dileyin. 

7. Eğer siz evin içinde ve dışında ciddi olursanız �
������  	��
���� �  ���� �!��"�#  

evin içinde de bunun bereketleri ortaya çıkacaktır. 

8. Anneniz veya çocuklarınızın annesini ayrıca evin içinde 

veya dışında bir günlük bir bebeğe bile “siz” diye hitap edin. 

9. Kendi mahallenizin camiinde yatsı namazını kıldıktan 

sonra iki saat içinde yatınız. Keşke teheccüt vaktinde 

gözünüz açılsa, olmazsa en azından sabah namazını camide 

ilk safta (cemaatle) kılınma nasip olsa ki daha sonra işinizde 
de tembellik olmaz. 
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10. Eğer aile efradında namazlarda kaytarma, hicapsızlık, 

film, dizi, şarkı ve müzik silsilesi varsa ve siz evin reisi 

değilseniz, ayrıca büyük ihtimalle sizin sözünüz 

geçmeyecekse her ikide bir müdahale edeceğinize 

herkese yumuşaklıkla Mektep El Medine’nin yayınlamış 

olduğu sünnetler dolusu beyanların kaset ve CD’leri 

dinletin ve izlettirin. Medeni Kanalı (Madni Channel) 

seyrettirin. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  Medeni sonuçlar elde edilecektir. 

11. Evinizde her türlü azarlamaya hatta dövülmeye karşı bile 

hep sabır, sabır ve sabredin. Eğer siz bağırıp çağırırsanız 

“Medeni atmosfer” oluşmanın umudu yoktur aksine işler 

daha da bozulabilir ki yersiz sertlik genellikle Şeytan 

insanları huysuz yapar. 

12. Medeni atmosfer oluşturmanın en iyi yöntemi de evde her 

gün Feyzan’ı Sünnet”in dersini muhakkak yapın, dinletin. 

13. Aile efradınızın dünya ve ahretinin iyiliği için kalbi 

duygularla dua edin ki Hazreti Peygamberimiz  ٖ�� �% 
�!  ��	�� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  

buyuruyor: ع� ���ل � �L �لۡ  �1 آد� ال� ن �م� س م
" Mو  Yani dua müminin silahıdır.  

(El Sutadrik El Hakim cilt 2 sayfa 162 hadis 1855) 

14. Kocasının ailesi ile beraber yaşayanlar kaynana ve kayın 

babaya Şeriatça mani olmayan şekilde kendi ana babası gibi 
davransınlar. Evet, burada şu hususa dikkat edilmelidir ki 

gelin kayın babasının ve damat ise kaynanasının elini ayağını 

öpmesin. 
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15. Mesail el Kuran’ın 290. Sayfasındadır: Her namazdan 

sonra bu duayı başında ve sonunda salât u selamla beraber 

okuyun. �
������  	��
���� �  �! ��"�# ��� �  çocuklarınız sünnetlere uyacaklar 

ve evinizde Medeni atmosfer oluşacaktır. (dua şöyledir): 

]  	 / �?
ٰ
@A	�  [$ 	B �8ٰ4 � �

�& 	� $ 	B �+� 	�Cۡ
	� ,ۡ �% $ 	B

	 � 9ۡ 	D $ 	B	# 	�  	� 	 ��1  5�
���ۡ	�  

$ 	Bۡ� 	�+ۡ� 	� $E%$	% �� 	�ۡ��F
	8 ��ۡ���  ;GH> 

 

(Burada “Allahumma” Kuran ayetinin bir parçası değildir)  

16. İtaatsiz bir çocuk veya yetişkin birisi uyurken 11 ila 21 gün 

başı tarafında durup şu ayeti kerimeyi sadece bir kez 

uyandırmayacak şekilde okuyun: 

 �#� �/"ۡ ��� 
ٰ�� �0	IJ� �,�ٰ0ۡ

	IJ� ��� �)*ۡ (K    	 #� �1  	� �D Lۡ� �ۡ�M
	 N  7O

ٰ
��ۡ 7�     ۙ ;Q<>      5R�ۡ�3Sۡ

	 N 5T�ۡ
	 �  Uۡ� V    ;WQQ>  

Tercüme Kenz ül İman: Ya rabbimiz bize kadınlarımız ve 

evlatlarımızdan gözlerin rahatı ver ve bizi muttakilerin yol 

göstericisi yap. (cüz 19 El Furkan 74) Tercüme Kenz ül İman: 

Aksine o kemal şerefli Kuran’dır, Levhi Mahfuz’da. (cüz 30 El 

Buruc: 22&21) 

(başında ve sonunda birer kez salât u selam) Unutmayın! Eğer 

yetişkin biri itaatsiz ise başında durup bu vazifeyi okumakla 
uyanması muhtemeldir. Özellikle çok derin uykuda değilse, 
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sadece gözlerinin kapalı olduğunu veya uyuduğunu kestirmek 

biraz zordur. Dolaysıyla fitne endişesi varsa bu emel yapılmasın, 
bilhassa bir kadın kocası üzerinde bu emel yapmasın. 

17. Ayrıca itaatsiz evlatlarını itaatkâr yapmak için amacına 
ulaşılana dek sabah namazından sonra göğe doğru bakarak 

د�  ا�ي�  ي" ه ش�  21 kez okuyun. (başında ve sonunda birer kez salât u 

selam). 

18. Medeni Ödüllere göre emele alışın ve aile efradının hangisinde 

bir yumuşak köşe bulursanız, bunlarda eğer siz babaysanız 

evlatlarınızda yumuşaklık ve strateji ile Medeni Ödülleri 
uygulayın. Allah’ın  ���� �! ��"�# rahmetiyle evinizde Medeni devrim 

meydana gelecektir. 

19. Düzenli olarak her ay en az üç kez Âşıkan ı Resul’ün Medeni 

kafile ile birlikte sünnetler dolusu yolculuk yapıp aileniz 

için de dua ediniz. Medeni kafilenin bereketiyle de evlerde 
Medeni atmosferin oluşmasının “Medeni baharları” dinleme 

fırsatı oluyor. 

Sevgili İslami Kardeşler! Beyanı sonlandırırken sünnetin fazileti 

ve birkaç sünneti ve adaplarını beyan etmenin saadetine nail 

oluyorum. Sevgili Peygamberimiz   ��) �* ٖ�� �% 
 �!  ��	 �� � ع� %'�����  �(
 �� � �+�!  buyuruyor 

ki: Benim sünnetimi seven, beni sevdi ve beni seven birisi 
cennette benimle birlikte olacak. (İbni Asakir cilt 9 sayfa 343) 

Sinem senin sünnetin Medine’si olsun efendim 

Cennette beni komşunuz yapınız efendim 
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 “Misvak yapmak mübarek bir sünnettir”, ve bunun 

(Urducada) 20 harfin nispetiyle de misvakın 20 Medeni Çiçeği  

Hazreti Peygamberimizin  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  ilk iki emrine bakınız: 

1. Misvak yapıp iki rekat namaz kılmak misvaksız yetmiş rekat 

kılmaktan daha faziletlidir. (El Tergib ve el Terhib cilt 1 sayfa 102 

hadis 18) 

2. Misvakı elzem kılın çünkü bu ağzın temizliği ve Allah’ın 

rızasının sebebidir. (Mesnedi İmam Ahmed Bin Hanbel cilt 2 sayfa 

438 hadis 5869) 

3. Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin 

yayınlamış olduğu Baharı Şeriat 1. cilt sayfa 288’de Hazreti 

Müftü Muhammed Amjad Ali Azami  �#� 	, �-  ��	 �� �� �. �/ �� ���
 �� @ �3��A�ۡ �
  yazıyor 

ki Ulema buyuruyor: Misvak yapmaya alışkın bir şahsa 
ölürken Kelimeyi Tayyibe’yi okumak nasip olacak ve afyon 

kullanan birisine ölürken Kelimeyi Tayyibe okumak nasip 
olmayacak. 

4. Hazreti İbni Abbas ‘tan  �#  %'����� �(
  � �5�-� ��	1��.  rivayettir ki misvakta 10 

özellik vardır: Ağzı temizliyor, diş etlerini kuvvetlendiriyor, 
görmeyi artırıyor, balgamı yok ediyor, ağız kokusunu yok 

ediyor, sünnete uygundur, melekleri sevindiriyor, Allah 

razı oluyor, sevapları artırıyor ve mideyi düzeltiyor. (Cama 

El Cavame Lil Suyuti cilt 5 sayfa 249 hadis 14867) 

5. Hazreti Abdül Vahhab Şarani  �H� �+  �I� �C � �ہ � ��  �K
 �-3���1��
  naklediyor: Bir 

keresinde Hazreti Ebubekir Şibli Bağdadi  �#� � � ��	 �  �- ۡ,� �.�
  �/� � �� ��  ۡ �
� �� ���@  
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abdest alırken misvaka ihtiyaç duymuş. Aramış fakat 

bulamamış dolaysıyla bir Eşrefi’ye (para birimi) karşılık 
satın alarak kullanmış. Bunu görenlerin bazıları da: Siz çok 

para harcadınız demişler, bir misvaka bu kadar para 

harcanır mı? Buyurmuş: Şüphesizdir ki bu dünyanın her 
şeyi Allah  ���� �! ��"�# katında sivrisineğin bir kanat kadar bile 

değerli değildir. Eğer mahşer günü Allah  ���� �! ��"�# bana bunu 

sorarsa ne cevap vereceğim ki: Sen benim Sevgili 

Peygamberimin  ٖ�� �% 
�!  ��	 �� � ع� %'����� �(
  ��) �* ��� �+�!  sünnetini (misvakı) neden 

terk ettin? Benim sana verdiğim malın değeri sivrisineğin 
kanat kadar bile değildi, öyleyse sen böylesine değersiz malını 

o kadar yüce bir sünnete (misvaka) neden harcamadın?” 

(Mulahhas Ez Livake El Envar safta 38) 

6. Hazreti İmam Şafi  �#� 	, �-  ��	 �� �� �. �/ �� ���
 �� @ �3��A�ۡ �
  buyuruyor: Dört şey aklı 
artırır: Boş konuşmaktan sakınmak, misvak kullanımı, 

Sulaha yani iyi insanların sohbeti ve kendi ilmine göre 

davranmak (Hayat El Hayvan cilt 2 sayfa 166) 

7. Misvak ‘pilu’ (Hindistan ve Pakistan bölgesinde yetişen bir 

ağaç), zeytin veya ‘nim’ (Hindistan ve Pakistan bölgesinde 
yetişen bir ağaç)  gibi acı bir ağacın dalından olsun. 

8. Misvakın kalınlığı küçük parmak kadar olsun. 

9. Misvak bir karıştan daha uzun olmasın yoksa ona Şeytan 
oturur. 

10. Misvakın kılçıkları yumuşak olmalıdır ki sert kılçıklar diş 

ve diş etleri arasında boşluğa sebep oluyor. 
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11. Misvak taze olsa daha iyidir, değilse bir süre bir bardak 

suda ıslatıp yumuşatın. 

12. Kullanılmış kılçıklarını her gün kesin ki bu kılçıklar acı 

olduğu müddetçe faydalıdır. 

13. Dişlere yatay olarak misvak sürün. 

14. Misvak yaptığınız zaman en az üç kez yapınız. 

15. Her defasında yıkayın. 

16. Misvakı sağ elinizle öyle bir tutun ki küçük parmak misvakın 
altında, üç orta parmak üstünde ve baş parmak ise ön ucunda 

olsun. 

17. Misvakı önce sağ üst dişlere, sonra sol üst dişlere, sonra sağ 

alt dişlere ve son olarak da sol alt dişlere sürün. 

18. Sıkı elle misvak yapmak basura neden olabilir. 

19. Misvak yapmak abdestten önce sünnettir fakat ağız kokusu 

olduğu halde sünneti müekkeddir. (Fatava Rizviya’dan alınmıştır 

cilt 1 sayfa 623) 

20. Misvak kullanılmaz hale geldiği zaman atmayın çünkü bu 
bir sünneti eda etme aletidir, herhangi bir yere dikkatle 

koyun, defnedin veya bir taşa bağlayıp denize batırın. (Detaylı 

bilgiler için Mektep El Medine’nin yayınlamış olduğu Bahar-ı Şeriat 1. 

Cilt sayfa 294-295’i okuyun) 
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Binlerce sünneti öğrenmek için Mektep El Medine’nin yayınlamış 

olduğu iki adet kitabı (1) 312 sayfalık kitap “Bahar-ı Şeriat” 
bölüm 16 ve (2) 120 sayfalık kitap “Sünnetler ve Adabı” hediye 

olarak alın ve okuyun. Sünnetlerin eğitiminin en iyi yolu Davet-i 

İslami’nin Medeni kafilelerde Âşıkan-ı Resul ile birlikte sünnetler 
dolusu bir yolculuktur. 

Şiirin tercümesi: 

Rahmetleri elde ederek kafile ile yürüyün 

Sünnetleri öğrenmek için kafile ile yürüyün 

Problemler hallolacak kafile ile yürüyün 

Musibetler yok olacak    kafile ile  yürüyün 

وۡ 
(
  اَصل

َ
*َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا/�

ٰ
  َتَعا1

ٰ
د َ*  ُمَم�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düğün dernek, toplantı, anma günleri ve kutlu doğum etkinliklerinde 

Mektep El Medine’nin yayınlamış olduğu risale ve Medeni çiçeklerle 

dolu kitapçıkları dağıtıp sevap kazanın. Müşterilerinize sevap niyetine 

hediye etmek için bu risaleleri işyerlerinizde bulundurmayı alışkanlık 

hale getirin. Gazete dağıtıcıları veya çocuklarla mahallenizdeki her 

eve ayda en az bir adet sünnet dolusu risale veya Medeni çiçeklerle 

dolu bir kitapçığı ulaştırın, iyiliği yaygınlaştırın ve çok sevap kazanın. 

Bir Suskunluk  Yüz Kere Rahatlık 

Bu kitapçığı okuyup bir başkasına verin 
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