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GELİN GÖNÜLLER YAPALIM 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

Bizleri engin rahmetinin bir tecellisi olarak yoktan var eden, varlığından haberdar eden, 

zamanı yaratan ve bereketlendiren, sayısız nimetleri lütfeden yüce Rabbimize hamd olsun. 

Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran  yüce Mevla’mıza hamd olsun.  

Son peygamber,  âlemlere rahmet efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl ve 

ashabına binlerce salât ü selâm olsun.  

Muhterem Kardeşlerim, 

İnsan, İslam nazarında sevgi ve hürmete layık mükerrem bir varlıktır. (İsra, 17/70)  

Bu hürmet ve saygıda şüphesiz ki kalbin, gönlün önemli bir yeri vardır. Peygamberimiz 

(s.a.s)’in 

َ  اَل يَْنُظُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقُلوِبُكْم َوأَْعَمالُِكمْ   إِّنَ الّلٰ

 “Allah, sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve 

amellerinize bakar.” (Müslim, “Birr”, 34) hadisi bu hususu vurgulamaktadır.  

Buradan hareketle inancımızda gönül, nazargâh-ı ilahî kabul edilmiştir. İmanımızın, 

ihlasımızın, niyetimizin, sevgimizin, hâsılı insanı güzelleştiren hasletlerin karargâhıdır kalp. 

İnsan, insan olma onurunu gönlünde taşır, maddi varlığıyla değil gönlüyle İnsan-ı Kamil 

olur. Çünkü gönül Hakk′ın tecellilerinin aynasıdır. Nitekim Mevlânâ Hz.leri bu konuyu; 

“Kâbe bünyâdı Halîl-i âzer’est 

Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekber’est” 

(Kâbe Âzer oğlu İbrahim peygamberin inşa ettiği taş bir yapıdır. Gönül ise Aziz ve Celîl 

olan Allah’ın nazargâhıdır.) 

  beyti ile ifade etmiştir.  

Rabbimiz, kalb-i selime bakar. Bu itibarla, gönül yapmak, inancımızın ve insanlığımızın 

bir gereğidir. Gönül incitmek ise inancımızda hiçbir şekilde tasvip edilmeyen ve mümine 

yakışmayan yanlış bir davranıştır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir gün tavaf esnasında Kâbe’ye yönelerek şöyle buyurdu:  
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ٍد ِبَيِدِه  َما أَْطَيَبِك َوأَْطَيَب ِريَحِك َما أَْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك َوالَِّذى نَْفُس ُمَحَمّ
ِ ُحْرَمًة ِمْنِك َمالِِه َوَدِمهِ   لَُحْرَمُة اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم ِعْنَد الّلٰ

 “Ey Kâbe! Sen ne güzelsin. Senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve kutsallığına 

hayranım. Fakat Allah’a yemin ederim ki, müminin saygınlığı Allah katında senin 

saygınlığından daha fazladır…” (İbn Mâce, “Fiten”,2)  

Aziz Kardeşlerim, 

Gönül, sımsıcak bir kelime... Bu kelimede müthiş bir anlam zenginliği var. 

Deyimlerimizi hatırlayalım. Gönül vermek, gönül almak, gönül kırmak, gönül yapmak, 

gönlünden geçmek, gönlü kalmak, gönüllü olmak, gönülsüz olmak, gönülden vermek, canı 

gönülden, gönlü hoş olmak, gönlü geçmek, gönlü kararmak..  

‘Gönül yapmak’ kavramı da herhalde başka bir dilde, başka bir medeniyette pek 

rastlayamayacağımız bir kavram. Zira gönlü ifade eden başka kelimeler de var, kalp, yürek, 

ama gönül başka bir şey… Gönül kalbin çok daha başka büyük bir boyutudur, sevgiyi, şefkati, 

merhameti ifade eden, dünyayı kuşatan, sevgisini ifade eden boyutudur gönül.  

Nasıl yapacağız, nasıl imar edeceğiz gönülleri?  

Gönül yapmak; sadece bir evin önüne paket koymak değildir.  

Gönül yapmak; bir yetimin eline üç kuruş para koymak, fitresini vermek değildir.  

Gönül yapmak; gönül gönüle değerek gönülleri inşa etmektir.  

Gönül yapmak; gönüller fethetmek; her şeyden önce kendimizi imar etmek, gönlümüzü 

kinden, nefretten arındırıp, sevgi, saygı ve muhabbetle dolmaktır.  Kendi kalbimizdeki 

düşmanlığa düşmanlık ederek orada sevgiyi hâkim kılmaktır. 

Bilelim ki, sevgiyi kullarının kalbine yerleştiren Allah, bütün sevgilerin de kaynağıdır. 

Gönüllerimizi birleştirmesi ve inananları kardeş kılması, Rabbimizin büyük bir nimetidir.  

ِ َعلَْيُكْم اِْذ ُكْنُتْم اَْعَدَٓاًء َفاَّلََف بَْيَن ُقُلوبِ ُكْم   َواْذُكُروا نِْعَمَت الّلٰ
َٓ اِْخَوانًا    َفاَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِته 

“…Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, 

kalplerinizi birleştirmişti…” (Al-i İmran, 3/103)   
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Efendimizin ifadesiyle, gerçek anlamda mümin olabilmenin yolu birbirimizi sevmekten 

geçer.  

 اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحّتَى يُِحّبَ ألَِخيِه َما يُِحّبُ لَِنْفِسهِ 

(Müslim, “İman”, 93) 

Evet, kendini imar eden müminin en hayırlı amellerindendir gönüller yapmak. 

Yaralara merhem, dertlere derman olmak için koşmak.  

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim  

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim” diyordu ya gönül insanı Akif.  

Aldırmazlık, vurdumduymazlık mümin ahlakı olamaz. Bir garip görünce 

duraklayabilmek, yoksulu görünce kucaklayabilmek, ağlayanla oturup ağlayabilmek bize 

insan oluşumuzu bir kere daha hatırlatacaktır.  

İşini bir türlü bitiremediğimiz dünyada, sabahtan akşama, akşamdan sabaha 

koşturup durduğumuz, nasıl başlayıp ne zaman bittiğini anlayamaz olduğumuz günler, 

haftalar, aylar, mevsimler geçip giderken sermayesi sayılı nefesler olan bu ömrün kârı 

fethedilen gönüller, kazanılan dualar olacaktır.  

Ne güzel buyurmuş Hz. Mevlana: 

“Ey mümin götürsen de huzura yüz çuval 

Hak buyurur: Bana gönül getir, bunları al 

Ben senden razıyım, eğer razı ise senden bir gönül 

O senden yüz çevirirse ben de çeviririm bil 

Ben gönüle bakarım, bakmam sana 

Ey mümin gönül armağan getir bana!” 

Muhterem Kardeşlerim, 

“Gönül almak”, karşıdakinin gerçek maksadını, durumunu, hâlini “incelikli bir şekilde 

anlamak” olsa gerek. “Gören gözler için gün ışımıştır” diye bir söz var. İnsana gönül evinden 

bakanlar, başka gönüllerde neler olup bittiğini görürler. “Gönül almak” için, insanın incindiği 

noktayı derinlemesine kavramak gerekir. Çaresizliğinin hışırtısını duymak gerekir. Yeni 

açılmış yarasına bir tutam serinlik gerektiğini fark edebilmek gerekir. 
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Peygamberimizin, kuşu ölen bir çocuğa başsağlığına gittiği rivayet edilir. Anlamanın en 

saf, en mübarek biçimlerinden biri olarak önümüzde duran bir örnektir bu. Onun gönlünü 

alacak, kalbini ferahlatacak, anladığını hissettirecek. Çocuk da teselli bulacak, acısı 

hafifleyecek. 

Bir yetimin başını okşamak, onun gönlüne serinlik verir. Bir çaresize dert ortağı olmak, 

onun yalnızlığını giderir. Bir yalnıza tebessüm etmek, onun için dünyalara değer. Bir fakirin 

sofrasına oturmak, onu zenginleştirir. Bir yolda kalmışın yardımına koşmak, ona insanlığın 

ölmediğini gösterir.  

Başkalarının incinmiş kalbi, bizim kalbimizin incinecek yerlerinden haber verir. 

Başkalarının yalnızlığı, bizim yalnızlığımızdan bir paya sahiptir. Başkalarının düşkünlüğü, 

bizim düşkünlüğümüze bitişiktir. Başkalarının çaresizliği, bizim çaresizliğimizden izler taşır. 

İhmal edilmiş, derdine kulak asılmamış insanların içindekiacı bizim komşumuzdur. 

Gönül alıcı her eylem, aslında, insanın kendi varlığının,kendi durumunun bilincine 

varmasını sağlar. Dertlerin, sıkıntıların,acıların, yalnızlığın kendisi için yaratılmış 

olduğunu,onların sadece başkalarına ait olmadığını fark etmesini sağlar.İnsanın çaresiz bir 

varlık olduğunu, başkalarına muhtaç olmayantek varlığın Allah olduğunu anlamasına yol açar. 

Bu da onu kötü davranışlardan/alışkanlıklardan korur, arındırır.  

Her gönül diğerine bitişiktir. Bir gönül incinirse, bu incinme diğerlerine de sirayet eder. 

Bir gönüldeki yara silinince de diğerlerinde iyileşme başlar.  

Gönül alma eylemi, insanın bir tür kendini onarma, tamamlama, iyileştirme eylemidir. 

Bir gönül alırsak, iki tane gönlümüz olur. İki gönül alırsak üç tane gönlümüz olur. Gönül alma, 

insanı çoğaltan bir şeydir. Bir lütuf, bir merhamet kaynağıdır. Gönül alanın gönlü genişler. 

Gönül kıranın gönlü daralır, paslanır. 

Peygamberimiz karşılıklı hediyeleşmemizi, birbirimize hediye vermemizi tavsiye eder. 

Hediye, bir gönül alma eylemidir. En güzel hediye ise kalbi kırılana gönlümüzü hediye 

edebilmektir. Gönüllerimizi karşılıklı alıp vermekten daha büyük hediye olabilir mi? Cennetin 

yolu gönül alma basamaklarıyla döşenmiş olabilir mi? Eğer böyleyse, cennete bu basamaklara 

tutuna tutuna gideceğiz demektir. Öyleyse, kaç gönül aldığımıza bakmamız ve arada bir gönül 

pazarlarına uğramamız gerekiyor. 

Gönül pazarlarını ise gariplerin, çaresizlerin, yalnızların ve yetimlerin yanı başında 

aramak gerekiyor. 
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Muhterem Kardeşlerim, 

Müslümanın gönlü geniştir,sevgisi sınır tanımaz. Tüm dünya bir Müslümanın gönlünde 

yer alır. Müslümanın sevgisi Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Bangladeş’te, Mısır’da, Doğu 

Türkistan’dadır. Müslümanın gönlü tüm Müslümanlarla beraberdir. Onların acısı O’nun 

acısıdır. Onların sevinci O’nun sevincidir.  

Müslümanın sevgisi renk, ırk, cinsiyet ayırmaz. Müslümanın gönlü siyahıyla beyazıyla, 

kadınıyla erkeğiyle, herkesi kuşatır. Müslüman, Yaratanının önem verdiğine önem verir.  

Müslümanın gönlü kâh Afrika’da, kâh Asya’dadır. Kâh Ortadoğu’ya iner, gönlü yürek 

yangınına döner. Kâh Afrika’ya varır, açlıkla bedeni sızlar. Çünkü Gönül Rabbimizin tahtıdır. 

Rabbimizin arşıdır gönül. 

Gönüller, merhametle kazanılır. Merhamet, varlığın ilahi mayasıdır. Rahman ve Rahim 

olan Rabbimizin rahmetinin yüreklerdeki yansımasıdır merhamet. 

İşte zaman,  

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه  َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفى تََواّدِ
ى َهِر َواْلُحّمَ  ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر اْلَجَسِد ِبالّسَ

“Birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte, 

müminlerin tek bir vücut gibi olduklarını görürsün!” (Müslim, “Birr”, 66) buyuran Sevgili 

Peygamberimizin tanımladığı gibi tek yürek, tek bilek, tek ümmet olma zamanıdır. 

Muhterem Kardeşlerim, 

Gönüller, paylaşmakla inşa edilir. Paylaşmak, evvela gönlümüzü muhabbet ve 

samimiyetle birbirimize açmaktır. Düşmanlığı,  kini, nefret ve intikamı,  kalbimizden söküp 

atmaktır.  

Paylaşmak; özveri, fedakârlık ve bütün güzellikler adına ne varsa harmanlayıp gönülden 

gönüle sunmaktır. 

Paylaşmak; kimsesizlerin kimsesi olmak, herkese yüreğimizin kapılarını açmaktır. 

Paylaşmak; dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçlara, kimsesizlere, insanlığın 

insafına terkedilmişlere yardım eli uzatmaktır.  

Paylaşmak; duyduğumuz her yardım çığlığına nereden geldiğine, kimliğine, etnik 

yapısına, mensubiyetine bakmaksızın karşılık verebilmektir. 
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Aziz Mü’minler, 

İnsanlık ne zaman ki gönül dilini kaybetti; kıskançlık, bencillik ve adâvet gibi insanı 

değersiz kılan olgulara mahkûm oldu. Ne zaman ki paylaşma, hoşgörü ve diğerkâmlık gibi 

değerler semâmızdan çekildi, gönüller kuraklaştı, vicdânî duygular köreldi.  

İşte nice gönüllerin kırıldığı, onurların zedelendiği, insani değerlerin örselendiği 

günümüzde, insanı insan kılan gönlün keşfi ve fethi için fert ve toplum olarak topyekûn gayret 

etmemiz gerekmekte... 

Zira Kur’an ve Sünnet, biz Müslümanları birbirimize yönlendiriyor. 

Rabbimiz ferman buyuruyor: 

َ  لََعّلَُكْم ُتْرَحُمونَ   إِّنََما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَصْ ِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواّتَُقوا الّلٰ
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan 

korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat, 49/10) 

Kardeşlik; fedakârlıkta bulunabilmektir. Kardeşlik; bolluk ve dar günde beraber 

olabilmektir. 

يًرا ﴿8﴾ اِّنََما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه  يًما َواَس  يًنا َويَت  ه  ِمْسك  َويُْطِعُموَن الّطََعاَم َعٰلى ُحّبِ
يًرا َٓاًء َواَل شُ ُكوًرا ﴿9﴾ اِّنَا نََخاُف ِمْن َرّبَِنا يَْوًما َعُبوًسا َقْمَطر  يُد ِمْنُكْم َجَز ِ اَل نُر   الّلٰ

“Kendileri ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf Allah rızasına ermek için fakire, 

yetime ve esire ikram ederler. Ve derler ki: ‘Biz sadece Allah rızası için ikram ediyoruz, yoksa 

sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz’. Biz yüzleri ekşiten o günde 

Rabbimizin gazabından korkarız” (İnsan,76/8–10) 

Değerli Kardeşlerim! 

Gün gönüller yapma vaktidir. Gün kardeşlerimizle buluşma, dertleriyle dertlenme 

vaktidir. Gün kardeşlerimize el uzatma, ihtiyaçlarını giderme vaktidir. Gün kardeşliğimizin 

gereğini yerine getirme vaktidir.  

Gün; Bize Sığınan Kırık Kalpleri Onarma, mazlum ve mağdur muhacirlerimize ensar 

olma vaktidir.  

Gün; evinden, yurdundan çıkıp gelen Mekkeli Muhacirlerle evini, aşını, ekmeğini 

paylaşan Ensar’ın kardeşlik ahlakını kuşanma vaktidir. 
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Gün; mülteci kardeşlerimizin maddi ihtiyaçları için elbirliğine, manevi ihtiyaçları içinse 

gönül birliğine gitme vaktidir. 

Gelin gönüllerimizi Müslüman kardeşlerimize açalım. Yardımlarımızı kardeşlerimize 

ulaştıralım. Zira dünya mutluluğu ve ahirette cennet bizleri beklemekte...  

İlçemizde, şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize el 

uzatmak, onların yanında olabilmek, minnet etmeden ve teşekkür dahi beklemeden 

yardımlarımızı aktarmak ne güzel bir nimet… Yüce Rabbimiz de böyle davrananları şöyle 

müjdeliyor: 

ا َواَلَٓ اَذًًۙى لَُهْم  َٓا اَْنَفُقوا َمنًّ ِ ُثّمَ اَل يُْتِبُعوَن َم يِل الّلٰ ي َسب  يَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم ف  اَّلَذ 
 اَْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِِهْم  َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل  ُهْم يَْحَزنُونَ 

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü 

kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku 

yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/262) 

Nitekim Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: 

 ُ اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم ، اَل يَْظِلُمُه َواَل يُْسِلُمُه ، َوَمْن َكاَن ِفى َحاَجِة أَِخيِه َكاَن الّلٰ
ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم اْلِقَياَمِة ، وَ َمْن  َج الّلٰ َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة َفّرَ ِفى َحاَجِتِه ، َوَمْن َفّرَ

ُ يَْوَم الْ ِقَياَمةِ   َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه الّلٰ

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana 

teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim 

bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki 

sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o 

kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhari, “Mezalim”, 3) 

Bir başka hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurur: 

ِ  إْخَوانًا ،   اَل تََباَغُضوا ، َواَل تََحاَسُدوا، َواَل تَدابَُروا ، َواَل تََقاَطُعوا ، َوُكونُوا ِعَباَد الّلٰ

 َواَل يَِحّلُ لُِمْسِلٍم أْن يَْهُجَر أَخاُه َفْوَق ثاََلٍث 
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“Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey 

Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl 

değildir.” (Buhari, “Edeb”, 57) 

Muhterem Mü’minler, 

Yeryüzüne Allah′ın halifesi olarak gönderilen insanın görevi, gönül yıkmak değil tam 

tersine gönül yapmaktır. Yunusumuzun ifadesiyle; 

“Ben gelmedim dâvî için 

Benim işim sevi için 

Dostun evi gönüllerdir 

Gönüller yapmağa geldim.” (Yûnus Emre Dîvânı, II, s. 176, 179/2.) 

Nasıl yapacağız ve nasıl alacağız gönülleri?  

Atalarımız: “Yarım elma gönül alma” demişlerdir. İnsanın, sevdiklerinin, dostlarının 

gönüllerini almak için onları ziyaret edip veya telefon vb. vasıtalarla arayıp hallerini sorması, 

imkânı varsa küçük bir hediye alıp götürmesi yeter. Önemli olan değerli hediyeler götürmek 

değil, hatırlayıp aramış olmaktır. 

Şair ne güzel söylemiş: 

“Kimi bezirgândır kimi esnaf, 

Kimi ince kalpli kimi sine saf 

Gönüller Kâbe‘dir, gir, eyle tavaf 

Gönül alanların gönlü şâd olur” 

Bazen bir gülümseme yeter bir gönül almak için. Hz. Ali Efendimizin ifadesiyle 

tebessüm sabit bir iyiliktir. Feri sönmüş gözlerde bir parıltıya, gülmeyi unutmuş yüzlerde 

bir sevince vesile olursa bir gülümsememiz, karşımızdakinden önce bu bize iyi gelecektir.  

Muhterem Kardeşlerim, 

Kimi zaman bir yetime kucak açmak, başını okşamakla yapılır gönül. Bir bayram sabahı 

Medine sokaklarında, ağlayan bir yetim çocuğa Resulullah Efendimizin kucak açtığı, akan 

gözyaşını dindirdiği, yüzünü güldürdüğü gibi… 

Öyleyse İnsanlığın vicdanını kaybettiği, merhamet damarlarının kuruduğu, kalplerin 

adeta katılaştığı günümüzde, Gelin, Minik Yüreklere Merhem Olalım! 

Son 30 yılda İslam coğrafyasında 11 milyon Müslüman katledilmiş ve 150 milyon 
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çocuk yetim kalmıştır. Yetim feryatları yeryüzünü kuşatmışken kulağının üstüne yatmak, huzur 

içinde uykuya dalmak mümkün olamaz. Sadece yetimhaneler açıp çeşitli maddi imkânlar 

sunmak da yetimle ilgilenme sorumluluğunu ifa etmede yeterli değildir. Aksine yetimler yetimi 

bir peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen, bu yavrularımızın mahzun gönüllerine 

dokunmak olmalıdır.  

Her biri cennetin anahtarları olan yetimlerimizi yalnız bırakmayalım, sevgiyle başlarını 

okşayalım, onları şefkatle bağrımıza basalım.  

ِة َهَكَذا  أَنَا َوَكاِفُل اْليَ ِتيِم ِفى اْلَجّنَ
“Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle (yan yana) olacağız.” (Buhârî, 

“Talak”, 25) buyurarak işaret parmağıyla orta parmağını gösteren Allah Resûlü’nün müjdesine 

nail olalım.  

Unutmayalım ki, bize düşen; açın halinden anlamak, yetimin başını okşamak, ağlayanın 

gözyaşını silmektir. 

Muhterem Kardeşlerim, 

Gelin, Koca Yüreklere Saygı Duyalım! 

Zamanın son demleri, ömrün sonbaharı olan yaşlılık, güçten düşen insanın her 

zamankinden daha fazla ilgiye ve bakıma muhtaç olduğu dönemdir. Aslında yaşlıyla ilgilenen 

kimse, ondan ziyade kendisine iyilik eder. Yaşlının gönlünü alan, rızasını kazanan kimse kendi 

gönül dünyasını ihya eder. Hele bir de bu yaşlılar hasretle yolumuzu gözleyen anne-babamız 

ise, onlara sunulacak hürmet ve ikrama paha biçilemez. Öyleyse bize düşen, varlık sebebimiz 

olan, bizleri türlü meşakkatle hayata hazırlayan anne-babalarımızın gönüllerini hoş tutmak, 

onların rızasını kazanmaktır. 

Sevgili Peygamberimizin  

هِ  ُ لَُه َمْن يُْكِرُمُه ِعْنَد ِسّنِ ِه إاِّلَ َقّيََض الّلٰ  َما أَْكَرَم َشاّبٌ َشْيًخا لِِسّنِ
“Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında 

kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.” (Tirmizî, “Birr ve Sıla”, 75) tavsiyesini hatırlayalım. 

Yılların yüküyle yaşlanmış yürekler için umut, güven ve rahmet olalım. 
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Değerli Kardeşlerim, 

Bir tatlı sözdür bazen bir gönlü mest eden ya da bir dua yürekten gelen… Keşke hata 

bulmakta, ayıp, kusur aramakta, eleştirmekte olduğumuz kadar teşekkür ve takdir etmekte, 

iyilik ve güzellikleri görmekte de cömert olabilsek... 

Eşimizin, evladımızın, yakınlarımızın varlıklarının hayatımıza kattığı anlamı onlara, 

duymak ve görmek istedikleri şekilde ifade edebilsek... Modern zamanların icadı, evvel yoğ 

iken iş bu yeni rivayet günlerin peşine düşüp süslü vitrinlerin ışıltısına kapılıp bi dolu bedel 

ödeyerek, kredi kartlarına yüklenerek, hediye niyetine aldıklarımız yerine sevdiklerimizin 

gönlünü tatlı dilimiz, güler yüzümüz, hoş sohbetimizle, ilgi ve alakamızla alabilsek. 

Hayatlarının en kıymetli hediyesi biz olabilsek… 

Kimi zaman bir hatayı örtmek, bir suçu affetmek, bir küslüğü bitirmekle kazanılır gönül. 

Nefsin benlik putunu kırarak, tevazuu kuşanarak, “Özür dilerim, yanlış yaptım” diyebilmekte 

ya da “Hakkımı helal ediyorum” diyerek muhatabın hem vicdan hem ahiret azabını 

kaldırıvermekte gizlidir gönül tamiri, Mevla rızası... 

Bazen bir hastane odasından, bir hapishane koğuşundan ya da bir garibin sofrasından 

geçer gönle ve Hakkın rızasına giden yol.  

“Bir hastaya vardın ise 

Bir yudum su verdin ise  

Yarın anda karşı gele 

Hak şarabın içmiş gibi.” 

Aziz Mü’minler, Gelin, Yüreğimizdeki Engelleri Kaldıralım! 

Eşref-i mahlûkât olarak yaratılan insanın bir yaratılış gayesi vardır. Bu gaye 

kulluktur, kulluk ile imtihandır. Farklı şekillerde de olsa her birimizin hayatı imtihan 

basamaklarıyla doludur. Yokluğun imtihanı olduğu kadar varlığın da bir imtihanı vardır. 

Yüce Allah bazen verdikleriyle imtihan ettiği gibi bazen de vermedikleriyle imtihan eder. 

Engelli kardeşlerimiz de Rabbimizin vermedikleriyle imtihan olmaktadır. Engelli olmaları 

rızay-ı ilahîye, huzur ve kemale ulaşmalarına engel olmayan bu kardeşlerimizle buluşalım. 

Fiziksel ve duygusal desteğimizi, sevgi ve güler yüzümüzü, ikram ve duamızı onlarla 

paylaşalım.  
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َوتَْهِدي اأْلَْعَمى َوُتْسِمُع اأْلََصّمَ َواأْلَْبَكَم َحّتَى يَْفَقَه َوُتِدّلُ اْلُمْسَتِدّلَ َعَلى َحاَجٍة 
ِة  ِة َساَقْيَك إِلَى الّلَْهَفاِن اْلُمْسَتِغيِث َوتَْرَفُع ِبِشّدَ لَُه َقْد َعِلْمَت َمَكانََها َوَتْسَعى ِبِشّدَ

َدَقِة ِمْنَك َعلَى نَْفِسَك  ِعيِف ُكّلُ َذلَِك ِمْن أَْبَواِب الّصَ  ِذَراَعْيَك َمَع الّضَ
“Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı 

olanın ihtiyacını gidermesi için ona yol göstermen, derman arayan dertliye yardım için 

koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade 

edivermen sadakadır.” (İbn Hanbel, V, 152) buyuran Hz. Peygamberin nasihatine uygun 

davranalım. 

Değerli Kardeşlerim, Gelin, Gönüller Yapalım! 

Bazen bir selam, iki kelamla fethedilir bir yürek. Hele uzun zamandır hâlini soranı, 

nasılsın diyeni olmamışsa bir yalnızın. 

Yunus Emremize,  

“Bir garip ölmüş diyeler  

 Üç günden sonra duyalar 

 Soğuk su ile yuyalar 

Şöyle garip bencileyin” dedirten yalnızlık, sahipsizlik... 

Gönüller inşa etme niyetimizi her an canlı tutalım.  

Huzurevlerinde kalan 24 bin yaşlımızı, toplumumuzun yetimleri sokak 

çocuklarımızı, yoksulluğunu belli etmeden onuruyla, izzetiyle yaşayan ihtiyaç sahiplerini, 

vatanımızın uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan eşlerini ve 

yavrularını, terörden dolayı evlerini, yurtlarını, işlerini terk etmek zorunda kalan, maddi ve 

manevi anlamda zarara uğrayan tüm kardeşlerimizi hatırlayalım. Onların hâlleriyle 

hâllenelim, boynu bükük gözü yaşlı kalmalarına izin vermeyelim. 

Kardeşlerim, 

Gönül yapmanın zıddı gönül kırmak, gönlü yıkmaktır. 

Mevlana şöyle der: 

 “Gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari gönül yıkılmasın dilinden”  
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Yunus’un deyişiyle,  

“Gönül Çalab’ın tahtı  

Çalap gönüle baktı  

İki cihan bedbahtı  

Kim gönül yıktı ise”  

Gönlü yıkan bedbaht olur iken, onu yapan Allah’ı razı ve hoşnut etmiş olur. Şu bir 

gerçek ki Hakkın rızası paha ile değil, bahanelerledir. Allah Resulünün buyurduğu gibi bir 

yarım hurma veya bir güzel sözle bile olsa bir gönül yapabilmek ateşten korunmaya 

vesiledir. 

Alvarlı M. Lütfi Efendi de şöyle seslenir: 

 “Sakın incitme bir cânı 

Yıkarsın arş-ı Rahman’ı” 

Hak aşığı Yunus da şöyle dile getirir gönül incitmeyi… 

“Bir kez gönül yıktın ise,  

Bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi,  

Elin yüzün yumaz değil 

Bir gönülü yaptın ise,  

Er eteğin tuttun ise 

Bir kez hayır ettin ise,  

Binde bir ise az değil” 

Gönle girmek, gönül imar etmek, gönül inşa etmek son derece önemlidir.  

Yine Yunus; 

“Gönül yapmak Halil'im Kabe bünyad etmekten yeğdir 

Dil-i mahzunu şad etmek kul azad etmekten yeğdir 

Derviş, kazan, ye, yedir - Bir gönül ele getir 

Yüz Kâbe'den yeğrektir - Bir gönül ziyareti” der. (Yûnus Emre Dîvânı, II, s. 366, 380/4.) 
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Kardeşlerim Öyleyse Geliniz! 

Hep birlikte kırık kalpleri saralım ve gönüller yapalım, gönüller kazanalım.  

Gelin, Rabbinden mahrum kalmış gönülleri Rabbimizle buluşturalım. Rabbimizin 

rızasının gönül yapmaktan geçtiğini unutmayalım. 

Gönül yapmanın ibadetlerin gayesi olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 

Her gönlün insana “ gel” diyen yanının iyilik, sevgi, merhamet, şefkat gibi insani ve 

islami güzellikler olduğunu unutmayalım. İnsanların gönlüne giden bu yolu bulmak için 

gayretli ve gönüllü olalım.  

Gönül bağlarının kopmaya başladığı, bireyselliğin ön plana çıktığı, insani ilişkilerin 

zayıfladığı ve paylaşımların oldukça azaldığı günümüz dünyasında sevgi, saygı ve kardeşlik 

temeline dayalı medeni bir toplumun oluşturulması için; gelin hep birlikte haykıralım: 

 “İnsanlık için atsın kalbimiz”,”Mahzunlar için atsın kalbimiz”, ”Yetimler için atsın 

kalbimiz”, “Garipler için atsın kalbimiz.” 

 

 


