Yazar: Ramazan YILMAZ
Evlilik hayatýna, kiþinin taþýdýðý deðer yargýlarý yön verir
Ýnsan, d&uuml;þ&uuml;nce d&uuml;nyasýnda taþýdýðý deðer
yargýlarý ile &ouml;nceliklerini belirler, hayatýný d&uuml;zenler. Bu,
kiþinin bireysel hareketinden aile hayatýna, sosyal yaþamýndan siyasal
tercihlerine kadar her þeyi kapsar. &Ouml;rneðin, k&uuml;f&uuml;r ya
da þirk i&ccedil;erisinde bulunan bir kimsenin yaþamý bu doðrultuda
seyrederken bu kiþinin, y&uuml;ce Allah&rsquo;a, Hakkýyla iman
ederek M&uuml;sl&uuml;man olmasý ile deðer yargýsý, hayatý, sosyal
&ccedil;evresi ve siyasi tercihi baþtanbaþa deðiþir, kiþi, bambaþka biri
olur. Evli iken iman eden bir kimse, kendisinin &ouml;nceki taþýdýðý
deðer yargýsýna sahip olan eþi ile arasýnda sorunlar baþlar, sýkýntýlar
yaþar, evlilik hayatýný artýk eskisi gibi y&uuml;r&uuml;temez ya eþinin
de iman etmesine vesile olur ya da ayrýlma zorunlu hale gelir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; m&uuml;þriklerle evlenilmez. &ldquo;Zina
eden erkek, zina eden veya m&uuml;þrik kadýndan baþkasýný
nik&acirc;hlayamaz; zina eden kadýn da zina eden veya m&uuml;þrik
erkekten baþkasýný nik&acirc;hlayamaz; bu, M&uuml;&rsquo;minlere
haram kýlýnmýþtýr.&rdquo; (Nur, 3) K&uuml;f&uuml;r ve þirkten
kurtulup iman eden bir kimse, tavýrlarýný a&ccedil;ýk ve net olarak
ortaya koyar, ne istediðini a&ccedil;ýk&ccedil;a belirtir. Bu kimse, kadýn
ise giyim kuþamýný yeni baþtan deðiþtirir, Ýsl&acirc;mi kiþiliðine uygun
bir tavýr i&ccedil;erisine girer. Aile hayatý, iman edenlerin medreseleri,
eðitim kurumlarýdýr; bu kurumlarda eþler, birbirlerini Rab&rsquo;lerinin
rýzasý doðrultusunda tamamlayacaklarý gibi &ccedil;ocuklarýný da,
Rab&rsquo;lerinin rýzasýna uygun ayný duyarlýlýkla yetiþtirirler. Eþlerin
birbirleriyle iliþkileri, Kur&rsquo;an&rsquo;da bildirilen hak ve
&ouml;devler &ccedil;er&ccedil;evesinde devam eder.
M&uuml;sl&uuml;manlarýn evliliklerinde haklar her þeyden &ouml;nce
gelir, bu haklar ise ancak karþýlýklý saygý ile g&ouml;zetilebilir.
Saygýnýn olmadýðý bir yuvada haktan s&ouml;z etmek
m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Ýsl&acirc;mi deðer yargýsýna sahip olan
bir kimse, Ýsl&acirc;mi bir duyarlýlýkla eþ se&ccedil;imini yapar ve
evlenir. Ýsl&acirc;mi esaslar &uuml;zerinde hassasiyet
g&ouml;sterdikleri s&uuml;rece eþler arasýnda &ouml;nemli bir sorun
oluþmaz; kimi sorunlarýn &ccedil;ýkmasý durumunda ise, iman ettikleri
Kitab&rsquo;ýn rehberliðine baþvururlar ve &ccedil;&ouml;z&uuml;me
kavuþtururlar. &ldquo;Þayet aralarýnýn a&ccedil;ýlmasýndan
korkarsanýz, bir hakem erkeðin ailesinden ve bir hakem kadýnýn
ailesinden g&ouml;nderin; onlar, ger&ccedil;ekten uzlaþtýrmak
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isterlerse, Allah, ikisinin arasýný bulur. Muhakkak ki Allah bilendir, haber
alandýr.&rdquo; (Nisa, 35) Ýsl&acirc;m, zaruri bir neden
olmadýk&ccedil;a boþanmayý meþru g&ouml;rmez, ancak meþru bir
durumun h&acirc;sýl olmasý durumunda da boþanmayý bir hak olarak
g&ouml;r&uuml;r; Kur&rsquo;an, hangi þartlarda boþanmanýn meþru
olduðunu ve ger&ccedil;ekleþeceðini a&ccedil;ýk&ccedil;a belirtmiþtir.
M&uuml;sl&uuml;man olan bir kimse, Ýsl&acirc;mi duyarlýlýkla yaptýðý
evlilik baðýný &ccedil;&ouml;zmek istemesi durumunda bu isteðini,
genelde k&uuml;f&uuml;rden imana ge&ccedil;en kiþinin netliði ile
a&ccedil;ýk&ccedil;a belirtmez, kendisince kimi sebepler ileri
s&uuml;rer, ancak hi&ccedil;bir þekilde asýl niyetini a&ccedil;ýklamaz.
Ýsl&acirc;m, boþanmayý &uuml;&ccedil; nedene baðlamýþ, bunun
dýþýnda bir boþamayý uygun g&ouml;rmemiþtir. - A&ccedil;ýk
Edepsizlik (Zina), - Huzursuzluk &Ccedil;ýkarma ve fikri Anlaþmazlýk, D&uuml;nya Hayatýný ve S&uuml;s&uuml;n&uuml;, Allah&rsquo;a
Tercih Etmek, Rasulullah (as), Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtilen
durumlar dýþýnda boþanmak isteyen kiþileri uyarmýþ, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn bunu sevmediðini, bunlara cennetin kokusunun haram
kýlýnacaðýný bildirmiþtir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; keyfi boþanma,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu konuda bildirdiði h&uuml;k&uuml;mleri
dýþýndadýr. &ldquo;Evlenin ve -ciddi bir sebep olmadýk&ccedil;aboþanmayýn, zira boþanmada arz titrer.&rdquo;&nbsp; (Ebu Davut
ibn&uuml;l-Humam, Fethul Kadir. c.2 sh.22) &ldquo;Evlenin,
boþanmayýn, &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah, zevkine
d&uuml;þk&uuml;n erkekleri ve zevkine d&uuml;þk&uuml;n kadýnlarý
sevmez.&rdquo;&nbsp; (Ýbni Adi, Muh-Eha. sh.60) &ldquo;Aile
ge&ccedil;imsizliði þiddetlenip de ayrýlýk bir zaruret haline
gelmedik&ccedil;e, bir kadýn zevcinden talakýný isterse ona cennet
kokusu haram olur.&rdquo;&nbsp; (Tecrid c.2 s.376) (Evlilik ve
mahremiyetleri, sh.256) Ýnsanlarýn evlenme d&uuml;þ&uuml;nleri ve
ayrýlma nedenleri Evlilik, insanlar i&ccedil;in bir haktýr; bu hak, insanýn
fýtri ihtiyacý olmasý yanýnda, insan neslinin devamý, sosyal hayatýn
d&uuml;zenlenmesi i&ccedil;in de zaruridir. Rasulullah (as), erkek ile
kadýnýn durumunu ve birbirlerine olan ihtiya&ccedil;larýný þu
g&uuml;zel s&ouml;zleri ile belirtmiþtir. &ldquo;Kadýn ve erkek, bir
elmanýn iki par&ccedil;asý gibidirler, biri olmadýðýnda diðeri
eksiktir.&rdquo; Ýnsanlar, evlilik baðýný deðiþik
d&uuml;þ&uuml;ncelerle oluþtururlar. Bunlar, þu þekilde sýralanabilir. Ýsl&acirc;mi duyarlýlýkla, - Sevgi, aþk tutkusuyla, - Maddi refah
d&uuml;þ&uuml;ncesiyle, - Yalnýzlýktan kurtulma isteðiyle, - Ýdeolojik
birliktelik duygusuyla, Ýsl&acirc;mi duyarlýlýk Ýnsanlar, Ýsl&acirc;mi
duyarlýlýklarýný devam ettirdikleri s&uuml;rece evlilik baðlarý devam
eder; ancak evlenmelerini saðlayan Ýsl&acirc;mi duyarlýlýklarýný
yitirdikleri ve sahip olduklarý deðer yargýlarýný deðiþtirdikleri zaman
artýk evlilik baðýný &ccedil;&ouml;zmeye &ccedil;alýþýrlar. Ýsl&acirc;mi
bir duyarlýlýkla oluþturulan evlilik baðý, bu duyarlýlýk eþlerde var olduðu
s&uuml;rece, kimi maddi sýkýntýlar ya da baþka etkenler ortaya
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&ccedil;ýksa da, evlilikleri etkilenmeden devam eder. Bu evlilik
oluþumunda evliliðin temel yapýsý olan saygý, g&uuml;ven ve sevgi
tamdýr. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu temel unsurlar, iman eden eþler
i&ccedil;in Rab&rsquo;lerinin bir h&uuml;km&uuml; ve l&uuml;tfudur.
Temel unsurlardan olan sevginin eksilmesi halinde bile evlilik devam
eder, her &uuml;&ccedil; unsurun ortadan kalkmasý ya da
Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtilen boþanma nedenlerinin h&acirc;sýl
olmasý halinde evlilik baðý &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;r.
Ýsl&acirc;mi evlilikte Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtilen boþanma
þartlarýnýn temelinde eþlerden birisinin, iman ettiði esaslardan
uzaklaþýp d&uuml;nya hayatýný tercih etmesi yatmaktadýr. Þu bir
ger&ccedil;ektir ki, Ýsl&acirc;mi duyarlýlýkla oluþturulan bir evlilik baðý
kolay kolay &ccedil;&ouml;z&uuml;lmez; ancak eþlerden birinin, sahip
olduðu Ýsl&acirc;mi duyarlýlýðýný yitirmesi ya da
Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtilen boþanma nedenlerinin h&acirc;sýl
olmasý durumunda, eþleri bir arada tutan neden ortadan kalkacaðýndan
evlilik sona erdirilir. D&uuml;nya hayatýný tercih edip Allah&rsquo;ýn
zikrinden y&uuml;z&ccedil;eviren eþe y&uuml;ce Allah (cc), þeytaný
musallat eder ve artýk o kiþi, þeytanýn oyuncaðý olur, b&ouml;ylece ne
yuvada huzur bulur, ne de evlilik baðýný s&uuml;rd&uuml;r&uuml;r.
Bunun sonucunda hi&ccedil;bir gerek&ccedil;esi olmadan da o eþ,
evlilik baðýný &ccedil;&ouml;zer. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; y&uuml;ce
Allah (cc), temizi pisten ayýracaktýr, &ccedil;&uuml;nk&uuml; eþlerden
biri d&uuml;nya hayatýnýn pisliklerini, diðeri Rabb&rsquo;inin rýzasýný
tercih etmiþtir. Bu nedenle M&uuml;&rsquo;min eþ ile d&uuml;nya
hayatýný tercih eden eþ artýk bir arada kalamayacaklardýr.
&ldquo;Allah, temizi pisten ayýrýncaya kadar, sizin bulunduðunuz þey
&uuml;zerinde M&uuml;&rsquo;minleri býrakacak
deðildir&hellip;&rdquo; (Al-i Ýmran, 179) Y&uuml;ce Allah (cc),
d&uuml;nya hayatýný tercih eden eþlere þu uyarýda bulunmaktadýr. Bu
ilahi uyarý, t&uuml;m M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in ge&ccedil;erli
bir kuraldýr. &ldquo;Ey Nebi, eþlerine de ki: &lsquo;Eðer siz,
d&uuml;nya hayatýný ve s&uuml;s&uuml;n&uuml; istiyorsanýz, o halde
gelin size eþyalarýnýzý vereyim ve sizi g&uuml;zel bir boþama ile
boþayayým; ger&ccedil;ekten siz, Allah&rsquo;ý,
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; ve ahiret yurdunu istiyorsanýz, elbette
Allah, sizden g&uuml;zel hareket edenlere b&uuml;y&uuml;k bir
m&uuml;k&acirc;fat hazýrlamýþtýr.&rdquo; (Ahzab, 28-29) Sevgi, aþk
tutkusu Sevgi ve aþk tutkusuyla oluþturulan evlilikler, kiþiler arasýnda
bu fakt&ouml;r s&uuml;rd&uuml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml; s&uuml;rece
devam eder. Ancak bu evlilik t&uuml;r&uuml;nde evliliðin asýl unsuru
olan sevgi en &uuml;st d&uuml;zeyde iken g&uuml;ven ve saygý unsuru
daha az ve kýskan&ccedil;lýk had safhadadýr. Bu nedenle sevgideki
azalma, evlilik duvarýnýn &ccedil;atlamasýna, sevginin ortadan
kalkmasýyla da duvarýn yýkýlmasýna neden olur. Maddi refah
d&uuml;þ&uuml;ncesi Ýnsanlardan bazýlarý, i&ccedil;erisinde
bulunduklarý maddi durumlarýný iyileþtirmek ya da yaþam
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standartlarýný y&uuml;kseltmek i&ccedil;in ihtiya&ccedil;larýný
giderecek biriyle evlilik baðý oluþturur. Bu ama&ccedil;la bir evlilik
ger&ccedil;ekleþtiren kimse, genelde olduðu gibi g&ouml;r&uuml;nmez,
evleneceði kiþinin durumuna g&ouml;re kendisini deðiþtirir, ona
g&ouml;re davranýr. Bu evlilik, maddi durum devam ettiði s&uuml;rece
devam eder, ancak maddi nedenlerle evlenen kiþinin, maddi bir refah
d&uuml;zeyine ulaþmasý ya da evlendiði kimsenin daha sonra
yoksullaþmasý halinde evlilik baðýnýn kendisi i&ccedil;in fazla bir anlam
ifade etmediðini d&uuml;þ&uuml;n&uuml;r ve en
k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir sorunda ayrýlmak ister. Ekonomik bir
varlýða ulaþan kadýn ya da erkekler, daha fazla evli kalmanýn kendileri
a&ccedil;ýsýndan bir anlam ifade etmediðini, &ouml;zg&uuml;r olmak
isteðiyle evlilik baðýný bitirirler. Yalnýzlýktan kurtulma isteði Genelde
yalnýz olan, kimsesi bulunmayan kadýnlar, kendilerine sahiplenecek,
kendilerini koruyacak, yalnýzlýktan kurtaracak bir arkadaþ ve eþ edinme
duygusuyla evlenirler. Bu t&uuml;r evliliklerde, korunma duygusu ile
hareket eden kimse, týpký maddi refah d&uuml;þ&uuml;ncesi ile
evlenen kiþiler gibi ger&ccedil;ek kiþiliðini ortaya koymaz. Korunma
duygusu taþýyan eþ, diðer eþine karþý sevgiden &ccedil;ok saygý
duyar, ona karþý bir minnet duygusu besler. Yalnýzlýktan kurtulma
isteði ile ger&ccedil;ekleþtirilen evlilik baðýnda koruyan konumunda olan
eþin, kendisine karþý saygý besleyen eþ &uuml;zerinde zulme varan
s&ouml;zler sarf etmesi ya da davranýþlarda bulunmasý veyahut
korunan eþte herhangi bir gayri insani durumunun ortaya
&ccedil;ýkmasý yahut baþka koruyucular bulmasý halinde evlilik baðý
&ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;r. Ýdeolojik birliktelik duygusu Ýdeolojik
birliktelik þeklinde oluþturulan evlilikte eþlerin &ouml;nceliði taþýdýklarý
ideoloji, evliliðin temel unsurlarýndan &ouml;nce gelir. Bu evlilik baðý,
ideolojik hassasiyet devam ettiði s&uuml;rece
s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;r, bu hassasiyet yitirildiðinde eþlerin
birlikteliði de biter. Aile yuvasýnýn kurulmasý ve devamý
M&uuml;sl&uuml;man eþler, birbirleriyle olan iliþkilerinde,
Rab&rsquo;lerinin koyduðu kurallarý g&ouml;z&ouml;n&uuml;nde
bulundurarak hareket eder, hi&ccedil;bir þekilde, hi&ccedil;bir nedenle
bu kurallara aykýrý hareket edemezler. Bu, onlarýn
M&uuml;sl&uuml;man olarak kalabilmelerinin þartýdýr. Y&uuml;ce Allah
(cc), eþleriyle ilgili olarak M&uuml;&rsquo;minlere ne yapmalarý
gerektiðini bildirmiþtir. &ldquo;&hellip;Ger&ccedil;ekten Biz, eþleri ve
ellerinin altýnda bulunanlar hakkýnda onlara, ne farz kýldýðýmýzý
biliyoruz ki sana bir zorluk olmasýn. Allah, &ccedil;ok baðýþlayan,
&ccedil;ok esirgeyendir.&rdquo; (Ahzab, 50) Anadolu'da evlenecek
kimseler i&ccedil;in &ldquo;Yuva kurmak&rdquo; ifadesi kullanýlýr. Bu,
aslýnda olduk&ccedil;a g&uuml;zel bir tanýmlamadýr. Bir yuva, temel
direkler &uuml;zerine d&ouml;rt duvar ile kurulur &ndash;ki bu direkler
ve duvarlar eþlerdir- ve eþlerin, kimi unsurlarý g&ouml;zeterek
kurduklarý yuva, saðlam olur. Evlilik, eþler arasýnda &uuml;&ccedil;
unsur g&ouml;zetilerek s&uuml;rd&uuml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml;
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s&uuml;rece o yuvada, huzur ve mutluluk s&uuml;rekli olur. Bu
&uuml;&ccedil; unsur saygý, g&uuml;ven ve sevgidir! Eþler, yuvanýn
temel direkleri ve d&ouml;rt duvarýdýrlar; saygý, evin &ccedil;atýsýdýr,
yuvanýn duvarlarýný bir arada tutan har&ccedil;, d&ouml;rt duvarý
birbirine baðlayan &ccedil;atý, dýþ etkiler diye nitelendirilebilecek
olumsuz hava þartlarýna karþý koruyan bir paratonerdir. Y&uuml;ce
Allah (cc), yuvanýn korunmasý i&ccedil;in eþlerden, birbirlerine saygý
g&ouml;stermelerini istemektedir. &ldquo;&hellip;Elbette kadýnlarýn, bir
haklarý olduðu gibi; erkeklerin de onlar &uuml;zerinde bir haklarý vardýr
ve erkekler onlar &uuml;zerinde derece fazladýr. Allah azizdir,
h&acirc;kimdir.&rdquo; (Bakara, 228) Eþler arasýndaki haklar,
bir&ccedil;ok ayette anlatýlmakta, eþlerin birbirlerine karþý nasýl
davranmalarý gerektiði ortaya konulmaktadýr. Eþlerin, birbirlerine saygý
g&ouml;stermeleri bir gerekliliktir. Evlilikte en &ouml;nemli husus,
þ&uuml;phesiz eþlerin birbirlerine saygý g&ouml;stermeleridir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; eþlerin, birbirlerinin haklarýna saygý
g&ouml;stermelerini emreden y&uuml;ce Allah'týr. G&uuml;ven, evin
g&uuml;venilir ve saðlam bir þekilde hayatiyetini
s&uuml;rd&uuml;rmesini saðlayan kilitli kapý ve penceresidir.
G&uuml;ven duygusu, eþler arasýnda bir kilit konumundadýr, birbirlerine
g&uuml;venen eþler, diðer eþinin yapýp ettiklerine g&uuml;venir,
kýskan&ccedil;lýk duygusundan uzak olur, b&ouml;ylece yuvada
hi&ccedil;bir huzursuzluk olmaz. &ldquo;Erkekler, kadýnlar
&uuml;zerinde koruyup g&ouml;zeticidirler, Allah onlarýn, mallarýndan
infak etmeleri nedeniyle bazýsýný bazýsýndan faziletli kýlmýþtýr. Bu
sebeple saliha kadýnlar, itaat eder, Allah&rsquo;ýn korumasýna
nedeniyle gizliyi muhafaza ederler&hellip;&rdquo; (Nisa, 34) Sevgi, evin
i&ccedil; ve dýþ dekoru, s&uuml;s&uuml;, eþler arasýnda muhabbet,
mutluluk ve huzur, yuvada neþe ve g&uuml;zelliktir. Sevgiden mahrum
bir yuva, ýsýtýcýsý olmayan soðuk bir ev gibidir. Y&uuml;ce Allah (cc),
kullarýnýn huzur ve mutluluðu i&ccedil;in eþler arasýna sevgi ve
merhamet koymuþ, onlarý birbirlerine ýsýndýrmýþtýr. &ldquo;Kendisiyle
s&uuml;k&ucirc;n bulmanýz i&ccedil;in eþleri sizin nefislerinizden sizin
i&ccedil;in yaratmasý ve aranýza sevgi ve rahmet koymasý
þ&uuml;phesiz O&rsquo;nun ayetlerindendir. Ger&ccedil;ekten bunda,
d&uuml;þ&uuml;nen bir kavim i&ccedil;in ayetler vardýr.&rdquo; (Rum,
21) Eþler arasýnda sevgi var olduðu s&uuml;rece M&uuml;sl&uuml;man
bir yuvada her zaman bahar havasý h&acirc;kim olur, &ccedil;ocuklar,
bu bahar havasýnda &ccedil;i&ccedil;ekler gibi g&uuml;zellik vererek
b&uuml;y&uuml;rler. Saygýyý g&uuml;ven duygusu tamamlar, sevgi ise
saygý ve sevgiyi ta&ccedil;landýrýr. Akýllý, M&uuml;sl&uuml;man eþlere
d&uuml;þen g&ouml;rev, kendilerinin ve &ccedil;ocuklarýnýn huzur ve
mutluluðu i&ccedil;in &uuml;&ccedil; unsuru s&uuml;rekli kýlmalarýdýr.
Evlilik yuvasýný saðlam tutan, g&uuml;zelleþtiren saygý, g&uuml;ven ve
sevgi, her iki eþ tarafýndan devam ettirildiði s&uuml;rece o yuvayý,
hi&ccedil;bir dýþ etken yýkamaz. Ancak unsurlarýndan birinin bir eþ
tarafýndan g&ouml;zetilmemesi, yuvanýn g&uuml;zelliðini,
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g&uuml;venini, huzurunu, mutluluðunu azaltýr. Her &uuml;&ccedil;
unsurunda ortadan kalkmasý durumunda ise ancak kuru duvarlar kalýr
ve o yuva her t&uuml;rl&uuml; dýþ etkenden etkilenir ve artýk o yuvanýn
varlýðýnýn baþka bir gerek&ccedil;esi kalmamýþsa zamanla yýkýlmaya
mahk&ucirc;m olur. Evlilik,&nbsp;eþler arasý bir rekabet yarýþmasý
deðil, eþlerin birbirlerini tamamlama baðýdýr. Eþini, kendisine rakip
g&ouml;ren bir eþ, evlilik baðýnýn kutsallýðýna inanmamýþ, y&uuml;ce
Allah'ýn bildirdiði h&uuml;k&uuml;mleri kabul etmemiþ demektir. Bu ise,
hem ailede huzursuzluða neden olur, hem de sorun &ccedil;ýkaran eþi
y&uuml;ce Allah (cc) indinden sorumlu olur. Y&uuml;ce Allah (cc), evlilik
ve boþanma h&uuml;k&uuml;mlerini bildirdikten sonra kadýn ve
erkeklere þu h&uuml;km&uuml;n&uuml; hatýrlatmaktadýr. Bilen bir
toplum i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn koyduðu
h&uuml;k&uuml;mlerin sýnýrlarýný g&ouml;zetmek imandandýr. Bu
sýnýrlarý &ccedil;iðneyenler, iman baðlarýný koparmýþlardýr.
&ldquo;&hellip;Ýþte bunlar Allah&rsquo;ýn sýnýrlarýdýr; bilen bir toplum
i&ccedil;in a&ccedil;ýklýyor.&rdquo; (Bakara, 230) Bir yuvaný yýkýlýþ
s&uuml;reci
Her g&uuml;n birka&ccedil; tuðlasý d&uuml;þ&uuml;yorsa yuvanýn,
Her yaný delinecek o g&uuml;zelim tavanýn,
&Uuml;zerinde durulmaz olur saðlam tabanýn,
Artýk bir &ouml;zelliði kalmaz g&uuml;zel binanýn.
&Ccedil;atýsý u&ccedil;muþ evde, insanlar huzur bulmaz,
Harap olmuþ duvarlar, artýk bir sýva tutmaz,
Ne badana ne boya artýk tamir de olmaz,
Kapý pencere kýrýk, insan g&uuml;ven de duymaz.
Kýrýlmýþsa kapýlar, yolge&ccedil;en haný olur,
B&ouml;yle bir ev hakkýnda konuþanlar &ccedil;ok olur,
&Ccedil;i&ccedil;ekler solar gider, &ccedil;alý &ccedil;ýrpý yer bulur,
B&uuml;lb&uuml;ller u&ccedil;ar gider, gelir baykuþlar konur.
&Ccedil;atýsýz ve kapýsýz kalan b&uuml;t&uuml;n yuvalar,
Fitne r&uuml;zg&acirc;rlarýna dayanamaz duvarlar,
Birer birer s&ouml;k&uuml;l&uuml;r duvarý tutan taþlar,
Yýllarca korusan da artýk yýkýlma baþlar.
Birer birer yýkýlýr sapasaðlam direkler,
Bakmaya dayanamaz yorgun d&uuml;þm&uuml;þ y&uuml;rekler,
Fitneci hurdacýlar, a&ccedil; itler gibi bekler,
Dostlar &uuml;z&uuml;l&uuml;rlerken, bayram eder k&ouml;pekler!
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