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Hepimiz Kitap 
Yazıyoruz
Allah bazen bir sivrisineği örnek verir 

Kur’an’da. Bir yazar olarak şunu anlıyorum 

bundan: Kasarak yazma, hiçbir şeyi küçük 

görme, basit sanma hayatı, değineceğin 

şeyleri değersiz bulma, özgünlük takıntı-

sından kurtul, varlığın ve hadiselerin eşsiz 

dilini çözmeye çalış vs...

OKUR’un sevgili editörü 
Yusuf Temizcan, birlik-
te yaptığımız bir seya-

hatte, elimdeki Kur’an’a bakıp 
“Kur’an’dan başka kitap oku-
muyor musun abi?” şeklinde bir 
soru sormuştu, gülümseyerek şu 
cevabı vermiştim: “Okuyorum 
elbette ama genel olarak Kur’an 
bana çok ilham verici geliyor, içi-
mi genişletiyor, ufkumu açıyor, 
ister istemez elimden bırakamı-
yorum.” Sevdirene hamdolsun. 
Bu yazımda, sahur vakitlerinde 
Kur’an’dan ilhamla almış ol-
duğum bazı notları paylaşmak 
isterim sizinle...

* Bir başkasının elindeki imkan-
lara göz diken, kıskançlık gös-
teren, Allah’ın kendisine verdiği 
ya da vereceği sonsuz lütufları 
hesaba katmıyor demektir, ha-
sedin sonu daima mutsuzluktur.

*  Allah bazen bir sivrisineği 
örnek verir Kur’an’da. Bir yazar 
olarak şunu anlıyorum bundan: 
Kasarak yazma, hiçbir şeyi kü-

çük görme, basit sanma hayatı, 
değineceğin şeyleri değersiz 
bulma, özgünlük takıntısından 
kurtul, varlığın ve hadiselerin 
eşsiz dilini çözmeye çalış vs...

* Musa Peygamber, sıra bekle-
yen iki hanımefendinin hayvan-
larını suladıktan sonra gölgeye 
çekilip “Rabbim, indireceğin her 
hayra çok muhtacım.” demişti. 
Sonrasında birçok nasibe erdi. 
Yapılan herhangi bir iyiliğin ar-
dından göğe yükselen dualar ne 
de anlamlı.

* Peygamberleri şımararak ve 
alaycı bir dille karşılayanlar, 
doğrusu hiçbir meseleye ciddi 
yaklaşmayı da istemeyenlerdi. 
Umursamaz ve kibirli halleri, sağ-
lıklı değerlendirme yapmalarına 
mani oldu. Hangi konu olursa 
olsun, meseleleri insafla, vicdanla 
ve ciddiyetle ele almalıyız.

*  Birisine yüzlerce iyiliğiniz 
olsa, sonunda size “Sen bana ne 
yaptın ki?” dese, gönlümüz çok 

kırılır, incinir. İnsanın üzerinde-
ki Hakk’ın nimetleri saymakla 
bitmez, “inkar” bu anlamda 
“nankörlüğün” en kötü halidir, 
kibrin zirvesidir.

* Yeryüzündeki bütün savaşları, 
katliamları engelleyemem, buna 
mani olamam belki, lakin iki 
küsü barıştırabilirim, iki kırgının 
arasını bulabilirim uğraşırsam. 
Gönlümüzde büyük niyetler 
varken yapabileceğimiz küçük 
hayırlardan geri kalmamak ne 
hoş, ne manalı.

* Kulluk bir açıdan yiğitlik bir 
açıdan hiçlik gösterisidir. Dün-
yaya meydan okuma yiğitliğidir, 
Allah’ın kudreti karşısında hiç-
lik itirafıdır. Ne muazzam bir 
aciziz, kelimelerim yetmiyor 
anlatmaya.

* Süleyman Peygamber, krali-
çe karıncanın diğer karıncalara 
“Yuvalarınıza girin, Süleyman 
ve ordusu farkına varmadan sizi 
ezmesin.” şeklindeki seslenişi-
ni duyunca “tebessüm” etmişti. 
Varlığın diline aşina olan her-
keste derece derece tebessümler 
olsa gerek.

* Hz. İsa’nın Havarileri gökten 
bir sofra talep ettiler, kalpleri-
nin tatmin olmasını arzulayarak. 
Fakat bunun bir bedeli vardı, 
sonrasında inkara saparlarsa 
büyük azapla tehdit edildiler. 
Delil arttıkça sorumluluk artar, 
imtihan şartları güncellenmiş 
olur. Sade inanç ne rahmet.

* Necran Hıristiyanları arasın-
da kibirlenmeyen, tevazu sahibi 
keşişler, rahipler vardı. Son Pey-
gambere indirilen vahiy karşısın-
da gözlerinden yaşlar boşandı, 
apaçık gerçeği kabul ettiler. Te-
vazu, hakikat ve ağlama arasında 
müthiş bir ilişki var kanaatimce.

* Hepimiz kitap yazıyoruz ve 
kıyamet günü “kitabını oku” de-
nilecek, ne yapıp ettiysek tek tek 
göreceğiz, eksiksiz bir şekilde 

hem de. Keşke bu kitabı yaz-
masaydım ve keşke bu hesapla 
karşılaşmasaydım dememek için 
satır satır güzellik, hayır, iyilik iş-
leyelim ömrümüze, her anımıza.

* Kendi olmak isteyeni yalnız-
laştıran, özgünlüğüne ve özgür-
lüğüne önem vereni sevmeyen 
bir atmosferden kimseye hayır 
gelmez. Cemiyet ve fert arasın-
daki ilişkide altın oranı bulma-
dan büyük bir medeniyet inşa 
edemeyiz, ya kuru kalabalıklar 
ya da şımarık egolar istila eder 
dünyamızı.

*  İnsan sorumlu bir varlıktır, 
yaptıklarına göre derecesi vardır. 
Ne yaparsak onu biçeceğiz, bu 
kesin ve şüphesiz bir gerçektir. 
İslam insan iradesi için adeta 
“elinden geleni ardında koyma” 
telkini yapmaktadır. İradeyi felç 
eden tüm kadercilik yorumların-
dan uzaklaşmalıyız.
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