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133. SOHBET 
HUZUR İSTİYOR MUYUZ? 

Böyle bir sorunun cevabına “evet” demeyecek bir insanın olması mümkün değildir. Ancak 

arzulanan huzurun elde edilmesi için neler yapılabilir, diye sorulduğunda bir çok cevap 

bulunabilir. Biz de bu sorunun cevabı sadedinde önemli bulduğumuz bazı şeyleri dile getirmek 

istiyoruz. Bunu da maddeler içinde şöylece özetlemek uygun olacaktır. 

1) İnsan, maddî ve manevî tarafını tatmin ediyorsa; 

2) Nefsini aklına, aklını da Allah ve Rasûlünün dediklerini tasdik manasında olan 

imanına tabi kılıyorsa; 

3) İlmi cehalete tercih ediyor da her gün kendisine lazım olan ilmi kazanmaya 

gayret ediyorsa; 

4) Uhrevî olanı dünyevî olana tercih ediyorsa; 

5) Elinden çıkana üzülmüyor, elindekiyle şımarmıyorsa; 

6) Sevap olan amellerine seviniyor, günah olan amellerine üzülüyorsa; 

7) Manevî zenginliği maddî zenginliğe tercih ediyorsa; 

8) Her hak sahibinin hakkını veriyorsa; 

9) Diliyle işlediklerini, amelinden sayıyor da diline sahip çıkıyor dilini hayırda 

kullanıyorsa; 

10) Yerilmeyi övülmeye, tenkidi takdire tercih ediyor da övülme ve takdir sebebini 

Allah’tan, yerilme ve tenkit sebebini nefsinden biliyorsa huzur hâsıl olur. Bu maddeleri kısa 

kısa izah ederek dersimizi tamamlayalım inşaallah.  

1) İnsan, maddî ve manevî tarafını tatmin ediyorsa; 

Maddî tatmin, yazlık kışlık elbisesi, bir günlük yiyeceği ve içeceği, barınacağı evi varsa hâsıl 

olur. Manevî tatmin, Kur’ân ve hadîs-i şeriflerde geçtiği şekliyle dilinde, kalbinde, halinde ve 

fiilinde zikir iledir. Çünkü Cenab-ı Hak, ْلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم   بِذِكْرِ اللَّهِ أ

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak 

Allah'ı anmakla huzur bulur.”1 

                                                   
1 Ra’d, 13:28 
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2) Nefsini aklına, aklını da Allah ve Rasûlünün dediklerini tasdik manasında olan 

imanına tabi kılıyorsa;  

Nefis, terbiye olursa, konumunun akla tabi olmak olduğunu görür. Akıl da mahlûk/yaratılmış 

olduğunu idrak ederse Halikına/yaratıcısına tabi olması gerektiğini görür, gönderdiği kitabına ve 

rasûlü’ne uyar; uyunca da huzur bulur. Büyük mutasavvıf alim Abdülhalik Gücdevani hazretleri 

manevi oğlu sayılan Şeyh Evliya Kebir'e yaptığı nasihatlerden bir tanesi şöyledir: “Yavrucuğum, 

sana ilim tahsili ile edep öğrenmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahu Tealâ’nın huzurunda 

olduğunu bil ve dikkat et. Alimlerin izini bırakma. Resûlullah efendimiz (as)’ın sünnetine uygun 

davran. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan ashabın davranışını da gözünden ırak etme. Dinini iyi 

öğren. Şöhret peşinde koşma, şöhret afettir, tehlikelidir. Namazını her zaman cemaatle kılmaya gayret 

et. Bid'at sâhibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. Din dışı hareketleri ile 

meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etme. Az konuş, az ye, az uyu. Helâl yemeye 

çok gayret eyle. Şüpheli şeyleri terket. Çok kere dünyalık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu talep 

için yola düşersen, dînin elden gidebilir. Kimseyi hakir görme. Kimse ile münakaşa etme.” 

3) İlmi cehalete tercih ediyor da her gün kendisine lazım olan ilmi kazanmaya 

gayret ediyorsa;  

Her konuda ilerlemenin ilimle olduğunu anlayan her gün kendisine lazım olan ilimde 

ilerlemeye gayret eder. Çünkü doğru bilen doğru davranır. Zira bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, 

sevgiden da amel doğar. Amel de kalpte salih amel yani ihlaslı ve sünnete uygun amelle huzur 

bulur. İhlas, mü’mini münafıktan ayırır, sünnet de mü’mini bid’atçıdan ayırır. Peygamber 

Efendimiz (as), ilim talebi konusunda şöyle buyurmuştur: “  İlim talep“ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

etmek her bir müslüman üzerine fazdır.”2  

4) Uhrevî olanı dünyevî olana tercih ediyorsa; 

Uhrevî olan bâkî olan, dünyevî olan fâni olandır. Akıl, iman nuruyla bakınca, elbette uhrevî 

olanı dünyevî olana tercih eder. Tercihin gereğini yerine getiren de huzur bulur. Buna işaret 

buyuran Rabbimiz şöyle buyuruyor: “  نُؤتِهِ الدُّنْيَا حَرْثَ يُرِيدُ كَانَ وَمَن خِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآ

                                                   
2 İbn Mâce, Sünen, H. No: 220, 1/260 
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 Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya“  نَّصِيبٍ مِن الْآخِرَةِ فِي لَهُ وَمَا مِنْهَا

karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz.”3 

5) Elinden çıkana üzülmüyor, elindekiyle şımarmıyorsa; 

Mü’min, daima imtihandadır; yoklukla da varlıkla da. İmtihanı kazanmak, yokluğun gereği 
sabır yani Allah’ın hükmüne rıza göstermek, varlığın gereği var edene kalbi, dili ve bedeniyle 
şükretmektir. Mü’min, elden çıkana sabreder, eldekine de şükrederse huzur bulur. İnsan her 
halinde denenmektedir. Bu denemede başarılı olmak huzur sağlar aksi huzursuzluğa sebep olur. 
Bunu işaret buyuran Rabbimiz şöyle buyuruyor:  ِكْرَمَن كْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أ فَأمَّا الْإنسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأ
 İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda“ وَأمَّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهَانَنِ 

bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. Onu imtihan edip rızkını 
daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der.”4  

6) Sevap olan amellerine seviniyor, günah olan amellerine üzülüyorsa; 

İnsanın sevinci ve üzüntüsü insanı belli eder. Neye üzülüyor neye seviniyor ona bakmak 

lazım insanı anlamak için. Dine zarar gelince üzülmek, dünyaya zarar gelince üzülmemek. 

Dünyalık şeyler zaten elden çıkacaktır. Dünyalık şeylerle ilgili bizim adetimiz şöyle olmalıdır: 

Olunca sevinmeliyiz, olmayınca daha çok sevinmeliyiz.  

7) Manevî zenginliği maddî zenginliğe tercih ediyorsa; 

Esas zenginlik, gönül zenginliğidir. Bu da manevî zenginlik demektir. Büyük adam, içi 

dışından büyük adamdır. Hz. Ebu Bekir (r.a.), yerine Hz. Ömer (ra)’i halife olarak koymak istiyor ve 

Hz. Osman (ra)’a Hz. Ömer (ra)’i “Ömer nasıldır?” soruyor. Hz. Osman (ra), Hz. Ömer (ra)’i tarif 

ederek şöyle cevap veriyor: “Ömer’in serîresi/içi, alenîsinden/dışından daha büyüktür.” 

Fâni olan dünyalık bazı şeyler, maddî zenginlikle elde ediliyor; bâkî olan âhiret yani cennet 

manevi zenginlikle elde ediliyor. Manevî zenginlik, ilmin sahihliği, imanın kemali, amelin 

salihliği, kalbin, aklın ve zevkin salimliğidir. 

8) Her hak sahibinin hakkını veriyorsa; 

Nefsin, eşin, çocukların ve elinin altındakilerinin hakkını vermek, hem dünyada hem âhirette 

huzur sebebidir. 

                                                   
3 Şura, 42:20 

4 Fecr, 89:15-16 
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Nefsin hakkı, Hakk’a itaate sebep olacak ihtiyaçları vermek; eşin hakkı, lazım olan maddî ve 

manevî ihtiyaçları karşılamak; çocukların hakkı, güzel ahlak ve güzel eğitim, maddî ihtiyaçları 

karşılamak; işçilerin hakkı, biriktirimiyle bekârsa evlenebilecek evi yoksa ev alabilecek miktarda 

ücret vermektir. Gerçek huzur ve mutluluk almakta değil vermektedir.  

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: َوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَة وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأحْسِن كَمَا أحْسَنَ  

 Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda“ فِي الْأرْضِ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ 

harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen 

de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”5  

9) Diliyle işlediklerini, amelinden sayıyor da diline sahip çıkıyor dilini hayırda 

kullanıyorsa;  

Yalan, gıybet, iftira, kalp kırmak, sövmek gibi günahlar dille işlendiği için dili korumak dini 

korumak gibidir. Dili hem yanlışlardan korumak, o oranda da hayırda kullanmak, hem 

huzursuzluğa engel olmak hem doğru konuşmak, İslâmî tebliğ, insanlar arasını düzeltmek gibi 

huzura sebep olmak huzur kazandırır hem bu dünyada hem âhirette. 

 مْسِكْ هَذَا وَأشَارَ إلَى لِسَانِهِ أ ى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَدُلَّنِي عَلَ هِالْيَسَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَجُال قَالَ يَا رَسُولَ اللَّعَنْ أبِي 

ثَكِلَتْكَ أمُّكَ هَلْ يُکَبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إالَّ حَصَائِدُ ألْسِنَتُهُمْ فَأعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ  

Ebu’l Yeser (ra)’den: Bir kişi “Ya Rasûlallah beni cennete girdirecek bir amel söyler misin?” 

diye hitap etti. Peygamber Efendimiz (as), “Bunu tut” buyurdu ve dilini işaret etti. Adam sorusunu 

tekrar edince Peygamber efendimiz (as), “Anası ölesice, insanları yüzükoyun cehenneme yuvarlayan 

şey onların dilleriyle kazandıkları şey değil mi?” buyurdular.6   

10) Yerilmeyi övülmeye, tenkidi takdire tercih ediyor da övülme ve takdir sebebini 

Allah’tan, yerilme ve tenkit sebebini nefsinden biliyorsa; 

Yerilme ve tenkidi, nefsi terbiye etmede bir nimet bilmek, noksanlarımızı gidermeye 

sebep olması bakımından önemlidir. Şair ne kadar güzel söylemiş:  

                                                   
5 Kasas, 28:77 

6 Bezzar, Müsned, H. No: 2302, 4/101 
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“Çeşm-i insaf (vicdan gözü) gibi kamile mizan olmaz; 

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” (Talibi) 

Övülecek ve takdir edilecek olsak “  Oysa ki sizi ve yapmakta“ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

olduklarınızı Allah yaratmaktadır”7 ilâhî gerçeğinden hareketle, övülmeyi de takdir edilmeyi de 

Allah’ın lütfu ve hediyesi bilmek insana hediye gönderene karşı sevgi doğurması ile manen 

huzur kazandırır.  

Alınacak Dersler: 

1) Nefsini aklına, aklını da Allah ve Rasûlünün dediklerine bağlamak gerekir. 

2) Bilgisiz Müslümanlık olmaz. Cehli yenmek için gayret etmek gerekir. 

3) Dünyayı da unutmayacağız ama tercihimiz ahiret olmalı.  

4) Zenginlik kişiyi şımartmamalıdır.  

5) Sevaplarımız sevindirmeli, günahlarımız bizi üzmelidir.  

6) Manevî zenginlik maddi zenginlikten önce gelmelidir.  

Ödev: 

Bu dersi ailenizle de okuyunuz ve mütalaa ediniz.  

  

                                                   
7 Saffât, 37:96 


