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1 Güzel bir söz söylemek ve bir hatayı örtmek, yardım ettikten sonra karşı tarafı üz-
mekten iyidir. Yapacağınız yardıma Allah’ın ihtiyacı olmaz, ama O, yumuşak davranır. 
(Bakara 2/263)

2 Hâkim, IV, 319/7774



3 Oturan iki alıcı, (bütün yaptıklarını) sağından ve solundan alırken, ağzından çıkan
her sözü kaydeden bir gözcü yanında bekler. (Kâf 50/17-18)

4 Ey inanıp güvenenler! Bir topluluk diğer topluluğu ha�fe almasın; ha�fe alınanlar
daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınları ha�fe almasınlar; onlar daha iyi ola-
bilirler. Birbirinizin kusurunu aramayın. Birbirinize kötü lakap takmayın. İnanmış
bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür! Dönüş yapmayanlar (tevbe etmeyenler)
yanlış yapmış olurlar.
Ey inanıp güvenenler! Zanların çoğundan kaçının. Bazı zanlar (kesin bilgiye da-
yanmayanlar) kişiyi doğrulardan uzaklaştırır. Kimsenin gizli hallerini araştırmayın;
birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister ki!
Bundan tiksinirsiniz. Allah’tan çekinin; Allah dönüşleri (tevbeleri) kabul eder, ikramı
boldur. (Hucurât 49/11-12)
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5 Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47,59; En’âm 6/73; Nahl 16/40; Meryem 19/35; Mü’min 40/68

6 Tekvir 81/29, İnsan 76/30. Ayetin Türkçe’ye bu ettirgen kalıp ile tercüme edilmesini ilk kez
öneren Özlem Ata Hocamıza teşekkürlerimi sunarım.

7 Bu sözün tamamı şöyledir: “Düşüncelerine dikkat et çünkü onlar söz olur. Sözlerine dik-
kat et çünkü onlar davranış olur. Davranışlarına dikkat et alışkanlık olur. Alışkanlıklarına
dikkat et senin karakterini oluşturur. Karakterine dikkat çünkü o senin kaderini oluşturur.
Kaderine dikkat et çünkü o senin yaşantın olur.” İlk söyleyeninden emin olunamamakla
birlikte farklı kaynaklarda Gandhi’ye, Dalai Lama’ya, Lao Tzu’ya ya da anonim olarak Çin-
lilere atfedildiğine rastlıyoruz.

8 Dr. Masaru Emoto’nun araştırma detaylarını ve çekilmiş su kristallerinin fotoğra arını
http://www.masaru-emoto.net/english/index.html adresinde İngilizce olarak görebilirsiniz.
Görsellerin kullanımı özel izin gerektirdiğinden yazımıza alınamamıştır.



9 Deneyin pek çok farklı kişi tarafından açık veya kapalı kaplarda tekrarları yapılmış, benzer
sonuçlar fotoğraf ya da video olarak internette paylaşılmıştır. “Masaru Emoto rice” arama
sözcükleriyle bu sonuçlara ulaşılabilir.



10 Bkz. Dipnot 3.

11 (Elçi) Der ki “Rabbim gökteki ve yerdeki her sözü bilir. Dinleyen ve bilen O’dur.” 
(Enbiyâ 21/4)

12 Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına (doğal düzenine) çevir. İnsanlarda oluş-
turduğu fıtrat da aynıdır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din
budur, ama çoğu insan bunu bilmez. (Rûm 30/30)

13 El-Müfredat fi Garîbül Kur’an, Ragıb el-Isfahani, md.   

14 Tac el-Arûs, Murtaza el-Zabidi, md.

15 “Dinleme = ” özelliği, Secde 32/9’a göre, Allah’ın insana ruhundan ü emesiyle insanın
kazandığı bir özelliktir. Bu, diğer canlılarda mevcut olan duyma özelliğinden farklıdır. İnsan
neyi dinleyeceğini bilinçli olarak seçebilmektedir.
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16 Başkasına ya da kendisine yapılan zulme göz yummak, Allah’ın gizlenmemesini emrettiği
şahitliği gizlemek, bu ölçüleri aşmanın örneklerinden olabilir.

17 Zheng, Xue, R. Fehr, Kenneth P Tai, J. Lakshmi Narayanan and Michele J. Gelfand. “The
Unburdening Effects of Forgiveness: Effects on Slant Perception and Jumping Height.”
(2014).




