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MEKTUBUNUZ VAR

Hem Zengin
Hem Derviş
Abdullah Tivnikli’yi birkaç kelime ile tarif 

edecek olsan nasıl ederdin diye sorsan vere-

ceğim cevap kitabın adı olurdu: Muhsin kıva-

mında bir hayat. Bu hayatın nasıl olduğunu 

Abdullah Tivnikli tarif etsin: “Ne iş yapıyorsan 

yap, tüm işlerini Allah görüyormuş gibi yap, 

onun beğeneceği şekilde yap, güzel yap.”

Şakir Abi,

Sana güzel bir haberim 
var. Geçen ay dernekte 

yaptığımız sohbette Müslüman 
zengin nasıl olmalı sorusuna 
tatmin edici cevap verilememiş-
ti, hatırlarsan. Benim bu soruya 
verilecek bir cevabım var artık: 
Bir Müslüman zengin olacaksa 
Abdullah Tivnikli gibi olmalı. 

Şimdi sen bana başına taş mı 
düştü, ilham mı geldi diye dal-
ga da geçersin. Yok, öyle bir şey 
olmadı. Sadece Abdullah Tiv-
nikli ile yapılan söyleşiden olu-
şan bir kitap geçti elime. Yusuf 
Temizcan’ın hazırladığı bu eseri 
okuyunca cevap kendiliğinden 
geldi. Şimdi sen nasılmış, anlat 
biz de bilelim dersin, merak 

edersin. Merakını gidermek de 
bizim vazifemiz.

Bir Yakınımı Kaybetmiş Gibi 
Hissettim

Abi, kitabı okuduktan sonra 
sanki çok yakından tanıdığım 
birini kaybetmiş gibi hissettim. 
Böyle başarılı bir gönül ada-
mının erken yaşta hayata veda 
etmesine üzülüyor insan ister 
istemez. Kitap yazılmasa ve ben 
okumasaydım varlığından ha-
berdar olmayacaktım. Tek tesel-
lim aramızda kim bilir bilmedi-
ğimiz nice Abdullah Tivnikliler 
var. Bugün onca beceriksiz ve 
gayrı samimi insana rağmen 
hâlâ ayakta isek muhtemelen 
onlar sayesinde. 

Abdullah Tivnikli’yi birkaç 
kelime ile tarif edecek olsan 
nasıl ederdin diye sorsan vere-
ceğim cevap kitabın adı olurdu: 
Muhsin kıvamında bir hayat. 
Bu hayatın nasıl olduğunu Ab-
dullah Tivnikli tarif etsin: “Ne 
iş yapıyorsan yap, tüm işlerini 
Allah görüyormuş gibi yap, 
onun beğeneceği şekilde yap, 
güzel yap.”

İhsan da böyle bir şey değil mi? 
Cibril hadisinde geçen ihsanın 
tarifini kendisine şiar edinmiş. 
Cebrail’in mescide gelip ihsanı 
sorması üzerine Peygamberi-
mizin verdiği cevabı bilirsin. 
“Allah’a O’nu görüyormuşsun 
gibi ibadet etmendir. Çünkü 
her ne kadar sen onu görmü-
yorsan da o seni muhakkak 
görür.” Abdullah Tivnikli de 
yaptığı her işi Allah’ın kendisini 
gördüğünü düşünerek ve his-
sederek yapmış. Sorulduğunda 
hepimiz Allah yaptığımız her 
şeyi bilir, görür deriz ama o 
bizi görüyormuş gibi yaşama-
yız. Tivnikli bizim gibi değil, 
kendisine muhsin denilmesini 
fazlasıyla hak ediyor. Keşke he-
pimiz onun gibi düşünebilsek 
ve davranabilsek.

Üç Tür Zengin

Şakir abi, sen anlatmıştın bana 
kaç türlü zengin olduğunu. Üç 
türlü zengin var demiştin. İlki 
hayatı boyunca para kazanır, 
biriktirir, sonra biriktirdiklerini 
başkalarına bırakır gider. Bir 
gramını bile giderken yanında 
götüremez. Bir Allah’ın kulu-
na faydası olmadığı gibi hiç-
bir mahluka da faydası olmaz. 
Allah böylelerine akıl ve iman 
nasip etsin.

İkinci tür zengin dindardır, ze-
katını zamanı gelince hesaplar 
ve kuruşuna kadar verir. Allah 
kabul etsin. Borcunu ödemenin 
vermiş olduğu rahatlık içinde 
dünya işlerine dalar gider. Der-
di daha çok kazanmak ve daha 
çok zekat vermektir. Hepsi bu. 
Ben bunlara pasif Müslüman 
diyorum.

Üçüncü tür zengin ise aktif 
Müslümandır. Zekatını ver-
mekle kalmaz, bedenen de ça-
lışır, kendine İslam’ı ve Müslü-
manları dert edinir ve devamlı 
onlar için bir şeyler yapmayı 
düşünür. 

Abdullah Tivnikli üçüncü tü-
rün güzel örneklerinden. Zekat 
vermekle yetinmeyip ihtiyaç 
sahiplerini aramış, peşlerinden 
koşmuş, nerede bir fakir görse 
elinden geldiği kadar yarasına 
merhem derdine çare olmaya 
çalışmış. Bu işin bir tarafı ama 
daha önemli bir tarafı daha 
var. Bu millete hizmet edecek 
ve ileri götürecek ihlaslı ve 
samimi insanlar yetiştirmek. 
İSAR, İBAV, ADAM, SETA, 
Ekopolitik, Uluslararası Genç 
Derneği Tivnikli’nin kurulma-
sında öncülük ettiği vakıflar 
ve dernekler. Bunları yapmak 
her babayiğidin harcı değil. 
Çünkü bunları yapmak için 
sadece para sahibi olmak yet-
miyor, zeka ve gayret istiyor. 
İkisi de Tivnikli’de var. Ve çok 
şükür ki bugün onun kurdu-
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ğu veya kurulmasına destek 
olduğu kurumlar hâlâ ayakta-
lar ve kuruluş gayesine uygun 
bir şekilde bu ülkeye hizmet 
edecek gençlerin en iyi şekil-
de yetişmesi için faaliyetlerini 
sürdürüyorlar.

Sadece Ben Diyenden Kaçın

Vakıf işlerinde başarılı olmasın-
da ise babasının bir öğüdünü 
kulağına küpe yapması yatıyor 
zannımca: Her şeyin en iyisini 
ben biliyorum, benden başkası 
yanlıştır. Oradan kaçın. Biz de 
hizmet ediyoruz, onlar da hiz-
met ediyorlar, diyorlarsa orada 
kalın. Onlar da hep böyle dü-
şünmüşler, başkalarına bakma-
mış, en iyisini ben biliyorum 
dememiş. Ne güzel ve ne asil 
bir düşünce!

Abdullah Tivnikli’yi üçüncü tür 
zenginlerden ayıran bir özelli-
ği daha var. Zeki ve münevver 
bir tarafının olması. Bu özelliği 
müteşebbis ruhuyla birleşince 
Türkiye’de faizsiz ticaret yap-
manın yollarını aramaya ve 
bulmaya ve Türkiye’de katılım 
ortaklığı sisteminin kurulması 
için de çalışmaya sevk etmiş. 
Muvaffak da olmuş. 

Bir insan bütün bu işleri kısa 
bir ömre nasıl sığdırmış diye 
düşünmeden edemiyor insan. 
Aslında cevabı belli: İhlasla ve 
samimiyetle çalışmak, çok ça-
lışmak, günde 13-14 saat çalış-
mak ile. Bu kadar çok çalışırken 
bile ailesini ve çocuklarını da 
ihmal etmemiş. Onlarla ilgilen-
miş, çocuklarının en iyi şekilde 
yetişmesi için düşünmüş, uğ-
raşmış, çabalamış.  

Anneye Hürmet

Aile demişken dikkatimi çeken 
iki hususu paylaşayım izninle. 
İlki annesine, babasına olan 
hürmeti, özellikle annesine 
karşı olan hürmetleri her türlü 
takdirin üzerinde. Annelerinin 

hayır duası işlerinde en büyük 
yardımcıları olmuş. Sıkıştık-
larında, dara düştüklerinde 
sığınacakları limanları olmuş 
annesinin duaları. Ne güzel bir 
anne ne hayırlı bir evlat. Bu 
millet anne sevgisini ve duasını 
hiç kaybetmemeli. Çünkü onu 
kaybettiğimiz gün her şeyimizi 
kaybetmekten korkarım.

İkinci husus ise ağabeyi ile 
olan ilişkisi. Abi ile kardeş 

arasındaki uyum ve muhab-
bet olmasa bu kadar başarılı 
olurlar mıydı bilmiyorum. Bir-
birileriyle kavga eden kardeşler 
örnek almalı bu iki kardeşi. 
İki kardeş birbirini tamamla-
mış, adeta iki bedende tek ruh 
olmuşlar. Bunun sırrı ise her 
işlerinde birbirleriyle istişare 
etmeleri, benim dediğim ol-
sun dememeleri ve birbirlerini 
incitmekten sakınmaları. İhti-
laflarını aralarında konuşurlar, 
başkalarının yanında hiç ko-
nuşmazlarmış. Bir özellik daha 
var ki onları bir arada tutmuş. 
Dertlerinde ve peşinden gittik-
leri davalarında ortak olmaları. 
Asıl faktör bence bu. Abisine 
“Hayır işlerinde sen patronsun 
ticarette ben. İkisinin kârında 
da ortağız.” dermiş. Anlattık-
larından anladığım kadarı ile 
abisine hayran ve onu çok sevi-
yor. Muhtemelen abisi de onu 
da çok seviyor ve onunla gurur 
duyuyordu.

Şakir abi, bir Müslüman zengin 
nasıl olmalı sorusunun cevabı 
bu kitapta. Hem para hem de 
Allah’ın rızasının nasıl kazanı-
lacağını Abdullah Tivnikli ya-
şantısıyla bize gösteriyor. Parası 
olan herkesin mutlaka okuması 
gereken bir kitap bu. Sen de 
ağniya-yı şâkirîndensin. Sen de 
okumalısın. Sen okuyunca inan 
benden çok daha fazla anlaya-
caksın. Ve de okuduktan sonra  
bana teşekkür edeceksin. 

Abdullah Tivnikli ağabeyimize 
Cenabı Mevla’dan rahmetler 
niyaz ediyorum ve onun gibi 
olanların sayısının artması için 
dua ediyorum.

Hürmet ve muhabbetle.
Kardeşin İsmail
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öğretim üyesi olarak çalışıyor. Okur’da dost-
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