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İMAN 
VE 

İSLÂM





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Allah katında hak din İslâm’dır. O ehl-i 
kitabın ihtilafları kendilerine gerçeği bildiren 
ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve 
ihtiras yüzünden olmuştur. Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenler bilsinler ki Allah onların hesabı-
nı çabuk görür.” (Âl-i İmrân Sûresi, 19. âyet)

“İman edip imanlarının gerektirdiği istika-
mette sağlam, doğru, yerinde ve ıslaha yönelik 
işler yapanlar ise onlar Cennet’in yâranı ve yol-
daşlarıdır. Onlar da orada sonsuzca kalacaklar-
dır.” (Bakara Sûresi, 82. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

İslâm
Cerir (radıyallahu anh) anlatmıştı: 
“Bedevînin biri Allah Resûlü’ne geldi ve,
– Bana İslâmiyeti öğret, dedi. 
Resûlü Kibriyâ şöyle buyurdu: 
– İslâm; Allah’tan başka ilah bulunmadığına 

ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 
şehadet getirmen, iman etmen, namazı doğru dü-
rüst kılman, malının zekâtını vermen, Ramazan 
orucunu tutman, hacca gitmen, kendin için iste-
diğini başkaları için de arzu etmen, kendin için 
istemediğini başkaları için de arzu etmemendir.”
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DİN HUZUR VE MUTLULUK KAYNAĞIDIR

İnsanlar, Allah’ın emirlerini yerine getirdiklerinde yasakla-
rından kaçındıklarında ve kendilerine gönderilen peygambere 
uyduklarında mutlu olmuşlardır. Allah’ı, peygamberi tanıma-
yan insanlar arasında ise huzursuzluk arttıkça artmıştır. Çünkü 
uyulacak bir kural ve kanun olmayınca herkes kendi isteğine 
göre hareket edecektir. Böyle olunca da güçlünün zayıfı ezmesi 
gibi arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkacak, insanlar birlikte 
yaşayamaz hâle gelecektir. Dünyanın yaşanabilir bir yer olması 
için insanoğlunun her zaman dine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı 
ezelden bilen Cenâb-ı Allah, ilk insan olarak yarattığı Hazreti 
Âdem’i yeryüzüne, aynı zamanda bir peygamber olarak gön-
dermiştir.

Her toplumun, her bireyin dine ihtiyacı vardır. Din; Allah’ı 
tanımamızı, nereden gelip nereye gideceğimizi bilmemizi ve 
sonumuzun ne olacağını açıklar. Aklımız ve sezgilerimizle ce-
vabını bulamayacağımız bütün sorularımıza en doğru cevabı 
din verir.

Din sayesinde Cenâb-ı Allah’ın emrettiklerini yapar, yasak-
larından kaçınırız. Ayrıca yaşadığımız bazı olaylar karşısında 
bunalıma düşmekten, kendimizi başı ve sonu bilinmeyen kor-
kunç bir tünelin içindeymiş gibi görmekten kurtuluruz.

Din sayesinde daima bizi ve her şeyi görüp gözeten, her şeyi 
merhametiyle kuşatan, bizler için Cennet’te ebedî bir hayatı 
hazırlayan Zat’ın varlığından haberdar oluruz. Bunun yanında 
Cenâb-ı Allah’ın değer verdiği kulları olduğumuzun şuurunda 
olarak sıkıntılı anlarımızda bile gönlümüzün derinliklerinde 
sürekli bir mutluluk hissederiz.
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Din sayesinde çektiğimiz sıkıntıların günahlarımıza kefaret 
sayıldığını ve onları sildirdiğini öğrenir, iyiliklerimize de duru-
ma göre bire on, bire yüz, bire milyon olarak mükâfat verilece-
ği müjdesini alırız.
Şüphesiz hepimizin içinde sonsuza dek mutlu ve en güzel 

şekilde yaşama arzusu vardır. Bu arzuyu bize veren Allah’tır. 
İşte din sayesinde Allah’ın, bizleri öldükten sonra yok olmak-
tan kurtaracağını, sevdiklerimizle Cennet’te ebediyen mutlu 
olarak yaşatacağını öğrenir ve âhiret hayatında çok merak et-
tiğimiz Yüce Yaratıcımızı göreceğimizi biliriz. 

Allah Katında Hak Din İslâm’dır
Allah katında hak din İslâm’dır ve İslâm, esasları Allah’ın 

mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aley-
hi ve sellem) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve ya-
şatılan semavî dinin unvanıdır.
İslâm; kulun Allah’a teslim olması, O’nun buyruklarına uy-

ması, salim ve emin bir yola girerek selâmete yürümesi, herkese 
hatta her şeye güven vaat etmesi, elinden-dilinden kimsenin 
rahatsız olmaması manalarına gelir. 
İslâm dini, ilâhî dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muha-

faza eden yegâne dindir. İslâm’ı tebliğ ve temsil eden Muham-
med Mustafa Aleyhisselâm da peygamberliğin son halkasıdır. 
Peygamber Efendimiz din adına son sözü söylemiştir. Peygam-
berliği yalnızca belli bir toplum ve millet için olmayıp bütün 
insanlık âlemi içindir. Önceki peygamberler sadece gönderil-
dikleri topluma hitap ederek “Ey kavmim, ey kavmim.” demiş-
lerdir. Peygamber Efendimiz ise Kur’ân’da birçok yerde geçtiği 
üzere “Ey insanlar!” şeklinde bütün insanlığa hitap etmiştir. 
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BÜTÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN

Vahşi, Uhud Savaşı’nda Efendimiz’in amcası Hazreti 
Hamza’yı şehit ettikten sonra Mekke’ye dönmüştü. Mekke 
fethedilince de Taif’e kaçtı. Taifliler de İslâm’a girmek için 
Resûlullah’ın yanına gidiyorlardı. Artık Vahşi’nin kaçacak 
yeri kalmamıştı. 

Kâinatın Efendisi, Vahşi’yi İslâm’a davet için haber gön-
derdi. Vahşi ise Resûlullah’a şu cevabı iletti: 

– Ya Muhammed! Beni nasıl İslâm’a çağırırsın? Allah’a 
şirk koşanlar, Allah’ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere 
öldürenler, zina edenler günahlarının cezasını çekerler. Kı-
yamette, o büyük duruşma gününde cezaları katmerli olur 
ve azapta zillet içinde ebedî kalırlar. Hâlbuki ben bunların 
hepsini yaptım. Daha benim bir kurtuluşum olur mu? 

Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk, şu âyeti inzâl buyurdu: 
“Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul 
işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülük-
lerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir.” (Furkan Sûresi, 70. âyet) Peygamber 
Efendimiz de bu âyetleri Vahşi’ye gönderdi.

Bunun üzerine Vahşi, 
– Ya Muhammed! Dönüş yapıp iman etme, güzel ve mak-

bul işler işleme çok çetin bir şarttır. Bana kalırsa ben bu işin 
altından kalkamam, diye haber gönderdi.
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Hemen ardından şu âyet nâzil oldu: “Şurası muhakkak 
ki Allah, Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun 
altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder.” 
(Nisâ Sûresi, 48. âyet) Efendimiz Aleyhisselâm, Vahşi’ye bu 
âyeti de yolladı.

Vahşi tekrar,
– Ya Muhammed! Bu konuda görüşün nedir? Bu affetme 

işi, Allah’ın hikmet ve iradesine bağlıdır. Bilmiyorum, beni 
bağışlar mı bağışlamaz mı, diye haber yolladı.

Akabinde hemen şu âyet nâzil oldu: “Ey şanlı Nebî, sen 
şunu tebliğ et: ‘Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına 
kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyiniz. Allah, dilerse bütün günahları mağfi-
ret eder. Çünkü O, gafur ve rahîmdir, çok affedicidir, mer-
hamet ve ihsanı boldur.’ ” (Zümer Sûresi, 53. âyet) 

Peygamberimiz kendisine bu âyeti haber verince Vahşi, 
derhâl Müslüman oldu. Bazı insanlar dediler ki: 

– Ya Resûlullah! Biz de Vahşi’nin yaptığı gibi yapmıştık. 
Aynı şartlar bizim için de geçerli mi?

Allah Resûlü, 
– Bu şartlar bütün Müslümanlar için geçerlidir, buyurdu-

lar.
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SAMİMİYETLE SÖYLEDİYSE

Üsâme ibn Zeyd (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı:
“Allah Resûlü, İslâm’ı tanıtmak için bir seriyye hâlinde 

bizi bazı kabilelere gönderdi. Biz de onlara İslâm’ı anlattık. 
Bazıları İslâm’ı kabul etmediler. Bizi Medine’de yaşatmaya-
caklarını söyleyip kaçıştılar. Biz de o kaçanlardan birisine 
yetiştik. Onu yakalayınca adam ‘La ilâhe illallah.’ deyiverdi. 
Fakat biz kendisini öldüresiye dövdük. Medine’ye dönünce 
bu olayı Resûlullah’a anlattım. 

Allah Resûlü,
– Kıyamet gününde bu tevhid kelimesi karşılığında sana 

kim yardımcı olacak, dedi. 
Ben,
– Ey Allah’ın Resûlü! O adam bunu silâhtan korktuğu için 

söyledi, diye cevap verdim. 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem),
– Kalbini açıp da mı baktın? Ya gerçekten samimiyetle 

söylediyse! Kıyamet gününde ‘La ilâhe illallah’ karşısında 
kim senin yardımcın olacak, buyurdu. 

Bu sözü o kadar tekrar etti ki Müslümanlığa o günden ev-
vel girmemiş olmayı arzu ettim.” 
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DÜNYA DOLUSU SADAKA VE ZEKÂT

Bir savaşta Hazreti Ali bir kâfirle çarpışıyor ve kâfir, usta 
bir savaşçı olduğu için onu bir türlü yenemiyordu. Tam kar-
şı karşıya geldikleri bir sırada Hazreti Ali,“Ya Allah!” diyerek 
kâfirin üzerine hücum edip onu yere yatırdı. Çıkıp göğsü üze-
rine oturduktan sonra hançerini çıkarıp onu öldüreceği sırada 
kâfir, Hazreti Ali’nin yüzüne tükürdü. Kâfir, bunu Hazreti Ali 
gazaba gelsin de kendisini daha çabuk öldürsün diye yapmıştı. 

Ancak Hazreti Ali, hemen kâfirin üzerinden kalktı ve onun 
da ayağa kalkmasına müsaade etti. Kâfir şaşırmıştı: 

– Ya Ali! Ben seni kızdırmak için yüzüne tükürdüm, sense 
beni tam öldüreceğin sırada serbest bıraktın. Bunun sebebi ne-
dir, diye sordu. 

Hazreti Ali kâfire şu cevabı verdi: 
– Ben, bu savaş meydanında Allah rızası için çarpışıyorum. 

Sen yüzüme tükürdüğün zaman içimde sana karşı bir nefret 
hissi belirdi. Seni öldürmüş olsaydım Allah için değil de nef-
sime yapılan hakaretten dolayı öldürmüş olacaktım. Bundan 
dolayı seni öldürmekten vazgeçtim. 

Kâfir, Hazreti Ali’nin bu sözüne hayran kalarak İslâmiyeti 
kabul edeceğini söyledi ve Hazreti Ali’den kendisine İslâm di-
nini tarif etmesini istedi. Hazreti Ali de ona İslâm’ı anlattı ve 
adam şehadet getirip Müslüman oldu.

Zira Allah Resûlü şöyle buyurmuştu: 
– Senin elinde bir kişinin İslâm’ı kabul etmesi, 

dünya dolusu verilen sadaka ve zekâttan daha ha-
yırlıdır.
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MANASTIRDAKİ PAPAZ

Hazreti Ömer, bazı sahabîlerle birlikte bir manastırın önün-
den geçtiği bir gün orada bembeyaz sakalı göbeğine kadar uza-
mış, beli iki büklüm olmuş, saçları ağarmış bir papaz görmüştü. 
Birden Halife’nin dizlerinin bağı çözülüverdi. Bulunduğu yere 
oturup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yanındaki sahabîler 
çok şaşırmıştı. Birbirlerine,

– Ne oldu, diye soruyorlar, ama hiçbiri bu sorunun cevabını 
bilmiyordu. 
İçlerinden biri halife Hazreti Ömer’e sordu:
– Ey Emirü’l-Mü’minin hangi şey sizi bu kadar çok ağlattı?
Hazreti Ömer yanındakilere manastırdaki papazı göstere-

rek,
– Neredeyse ömrünün sonuna gelmiş. Fakat ne yazık ki hâlâ 

insanlığın kurtuluşa ermesine vesile olan Kâinatın Sultanı’nı 
tanıyıp O’nun yoluna tabi olamamış. İşte bu yaşlı zat için ağlı-
yorum, dedi. 

Hiç tanımadığı bir insanın gerçeği bulamamasından dolayı 
ağlıyordu Halife Ömer. Zaten bir papazın hâline bu kadar çok 
ağlayan, bir kişinin imanı uğruna malının yarısını hiç düşünme-
den veren Hazreti Ömer ve onun gibilerden başkası olamazdı.
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NURLAR

 İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır. 
(Şualar)

 İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı 
elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvve-
tine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir.

     İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül 
saadet-i dâreyni iktiza eder. (Sözler)

 İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle 
ise, insanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır. Küfür, insanı ga-
yet âciz bir canavar hayvan eder. (Sözler)

 Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için 
yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. (Sözler)

 İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir. 
(Sözler)

 İman ve tevhidle bakan, âlemi nurlu görür ve illâ âlemi 
zulümat içerisinde görecektir. (Mesnevî-i Nuriye)

 Allah’ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. 
Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur. 
(Lem’alar)

 İman, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ et-
tiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen 
tasdik etmekten hâsıl olan bir nurdur. (İşarat-ül İ’caz)

 Selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır. 
(Sözler)

 Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi ervah-ı 
sâfileden tefrik eder. (Sözler) İslâmiyet mazi ile istikbali kanat-
ları altına almış, gölgelendirerek istirahat-ı umumiyeyi temin 
ediyor. (İşarat-ül İ’caz)

 Âhiret gibi, dünya saadeti dahi, ibadette ve Allah’a asker 
olmaktadır. (Sözler)

 Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası.
    İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. (Sözler)
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İMAN VE KÜFÜR

“Birbirine en uzak şeyler nelerdir?” denilirse küfür ve 
iman diyebilirsiniz; neticeleri itibarıyla böyledir. Fakat 
hayat içinde yaşadığınız şeyler itibarıyla; hisleriniz, heves-
leriniz veya vicdanınız, şuurunuz ve latife-i Rabbaniyeniz 
açısından bakınca birbirine en yakın şeyler de küfür ve 
imandır. Aralarında incecik bir perde vardır. 

Onun için perdenin öte tarafına yuvarlanıp düşenlerin 
dedikodusunu edip “Nasıl oldu da düştüler?” falan deme ye-
rine “Allah bizi düşürmesin.” diye Cenâb-ı Hakk’a tevec-
cüh edip yalvarmak lazımdır. Devamlı surette, “Allah’ım 
hidayet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma.” demek 
gerekir. 

Bütün kardeşlerimiz için de aynı duayı yapmalıyız. Çün-
kü hiç umulmadık kimseler kaybedebilir. Vahye kâtiplik 
yapan insan vardır ki kaybetmiştir. İster tahribatın kolay 
olmasına, ister şeytanî meselelerin insana daha cazip daha 
hoş gelmesine, isterseniz de her zaman tetikte yaşayamama-
ya. Neye verirseniz veriniz, hiç beklenmedik anda kayabilir 
ve devrilirsiniz. 

Bundan dolayı, insan kendine hiç güvenmemeli, O’na 
tutunmalı ve bu şekilde ayakta durmaya çalışmalı.. kendini 
çok küçük görmeli.. her gece bin rekat namaz kılsa, başını 
yerden kaldırmasa da kulluğunu yapamadığı inancında ol-
malı. 

Senenin her gününü ibadetle dopdolu yaşayan bir kul 
“Rabb’ime şu kadar ibadet ettim, şu meselede şöyle bir maz-
hariyete erdim.” şeklinde aklının köşesinden geçirse, ken-
disini bir paye ve makam sahibi zannetse, onun bu mülaha-
zayla tükettiği o anlar, hayatının en karanlık dilimleridir.

Oysa dikkatli bir kul, mazhariyetlerine bir mekr olabi-
leceği endişesiyle bakmalı ve Allah’ın rızasından başka 
bütün taleplere kapanmalıdır. “Ben bir köleyim. Kölenin 
hiç sermayesi olmaz; o ne kazanırsa kazansın kâr efendiye 
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aittir.” şuurunda olmalı, ibadet ve hizmetleri karşılığında 
bir mükâfat ve bedel beklememelidir. Kaldı ki Yirmi Dör-
düncü Söz’de ifade edildiği gibi: “Ubudiyyet, mukaddeme-i 
mükâfât-ı lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır. Evet, biz, 
mükâfatımızı almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyyetle mu-
vazzafız.” Öyleyse mesele, makam elde etmek, bir pâyeyle 
bilinmek değildir; verilmiş bir pâyenin hakkını eda etmek, 
nimetlere şükürle mukabelede bulunmaktır.

***
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MÜSLÜMAN SAATİ

İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en 
gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. 
‘Saat’ten kastımız zamanı ölçen alet değil, fakat bizzat zaman-
dır. Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişi-
miz ve kendimize göre, dinden, ırktan ve ananeden hayat alan 
bir zevkimiz olduğu gibi, bu hayat üslubuna göre de ‘saat’larımız 
ve ‘gün’lerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın 
parıltıları ve sonunu akşamın ışıkları tayin ederdi. Madenden 
sağlam kapaklar altında saklı tutulan eski masum saatlerin 
yel kovanları, yorgun böcek ayakları tarzında, güneşin sema 
üzerindeki hareketiyle az çok ilgili bir hesaba uyarak minenin 
rakamları üzerinde yürürler ve sahiplerini, zamandan aşağı yu-
karı bir doğrulukla haberdar ederlerdi. Zaman, sonsuz bahçe 
ve saatler, orada açan, kah sağa kah sola meyleden güneşten 
rengarenk çiçeklerdi. Yabancı saat alışkanlığından bu iklim-
de, iki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı, çeşitli 
vakitlerin kırmızı, sarı ve lacivert ateşleriyle yol yol boyalı bü-
yük bir canavar hâlinde, bir gece yarısından diğer gece yarı-
sına kadar uzanan yirmi dört saatlik ‘gün’ tanınmazdı. Işıkta 
başlayıp ışıkta biten on iki saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay 
bir günümüz vardı. Müslüman’ın mesut olduğu günler işte bu 
günlerdi; şerefli günlerin olaylarını bu saatlerle ölçtüler. Gerçi 
astronomi hesaplarına göre bu, ‘saat’ ilkel ve hatalı bir saati. 
Fakat bu saat, hatıraların kutsî saatiydi. Alafranga saatin adet-

lerimiz ve işlerimizde kabulü ve 
alaturka saatin geri safa düşüp 
camilere, türbelere ve muvak-

kithanelere bırakılmış bat-
tal bir ‘eski saat’ hâline 

gelişi, hayata bakış 
tarzımız üzerinde 



korkunç bir tesire sahip olmamış değildir. Giden saatler baba-
larımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, 
kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlerine gir-
diği saatlerdi. Bunlar hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, 
kayıtsız dostlardı. Gelen yabancılar ise hayatımızı bozup onu 
meçhul bir düstura göre yeniden tanzim ettiler ve ruhlarımız 
için onu tanınmaz bir hâle getirdiler. Yeni ‘ölçü’ bir zelzele 
gibi zaman manzaralarını etrafımızda alt üst ederek eski günün 
bütün setlerini harap etti ve geceyi gündüze katarak saadeti az, 
meşakkati çok, uzun, bulanık renkte bir yeni ‘gün’ meydana 
getirdi. Bu Müslüman’ın eski mesut günü değil, sarhoşları, ev-
sizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yeraltında mümkün olduğu 
kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyet-
lerin acı ve sonu gelmez günüydü. Unutulan eski saatler içinde 
eksikliği en çok hasretle hatırlanan saat, akşamın on ikisidir. 
Artık ‘on iki’, solgun yeşil sema altında, ilk yıldıza karşı mü-
ezzinin Müslümanlara hitap ettiği, sokakların lacivert bir sisle 
kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve yarasaların 
mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o tesirli ve titrek saat değildir. 
Akşam telakkisinden koparak, kah öğlenin sıcağında ve kah 
gece yarılarının karanlığında mevcut olmayan bir zamanı bil-
diren bu saat, şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir noktadır. 
Yeni saat, Müslüman akşamının yüzünü ve şaşaalı dakikasını 
dağıttığı gibi, yirmi dört saatlik yabancı ‘gün’ün getirdiği geçim 
şekli de bizi fecir âleminden uzak bıraktı. Başka memleketlerde 
fecri, yalnız kırdan şehre sebze ve 
meyve getirenlerin ahmak göz-
leriyle, ızdırap çekenlerin şişkin 
kapaklar içinden bakan kırmızı 
ve perişan gözleri tanır. Bu 
zavallılar için fecrin 
parıltıları yeniden 
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boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınla-
tan bir ışıktır. Hâlbuki fecir saati, Müslüman için rüyasız bir 
uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangı-
cıdır. Müslüman yüzü kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi fecrin 
en güzel tecellilerindendir. Kubbe ve minareleri o alaca saat-
te görmemiş olan gözler, taşa en ilahî manayı veren o akılları 
hayrette bırakan mimariyi anlamış değillerdir. Siyah camiler, 
fecirden itibaren semavî bir altın ve semavî bir çini ile kaplanır 
ve İslâm ustalarını tamamlanmamış eserleri o saatte tamam-
lanır. Bütün mabedler içinde güneşten ilk ışık alan camidir. 
Bakır oklu minareler, güneşi en evvel görmek için havalarda 
yükselir. Şimdi heyhat, eski saatle beraber akşam da fecir de 
bitti. Birçoklarımız için fecir artık gecedir. Ve birçoklarımızı 
güneş, yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, 
ağzı çarpılmış, bacaklar bozuk, çarşaflara dolaşmış, kıvranırken 
buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni 
ve fena günün eşiğinde çömelmiş, kin, arzu, hırs ve hased sü-
rülerinin bize ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık 
fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlarımıza 
bıraktık. Şimdi Müslüman evindeki saat, başka bir âlemin va-
kitlerini gösterir gibi, bizim için gece olan saatleri gündüz ve 
gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu 
şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz.

Ahmet HAŞİM
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EĞER IŞKI SEVERSEN

Eğer ışkı seversen cân olasın
Gönüller tahtına sultân olasın

Seversin dünyayı mihnet bulasın
Erenler sırrını kaçan tuyasın

Diken olma gül ol eren yolında
Diken olurısan odan yanasın

Niyaz içün buyurdı Hak namâzı
Niyazdan vay sana gafil olasın

Erenler nefesin asâ idin sen
Eger nefsüne uyarsan fenâsın

İbâdetler başıdur terk-i dünyâ
Eger mü’minsen ana inanasın

Atan anan hakın yitürdünise
Yeşil tonlar geyesin tonanasın

Eger konşı hakkı boynundayısa
Cehennemden yarın bâkî kalasın

Yûnus bu sözleri erenden aldı
Sana dahı gerekise alasın

Gönüle gireni gönendi dirler
Gönüle sen de gir kim gönenesin

Yunus EMRE
gönenmek: nimete, feraha kavuşmak, 

sevinmek, mesut olmak.
ışk: aşk, candan sevme, sevgi.
tuymak: duymak, işitmek.
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PIRILTILAR

 Din hiçbir karşılığa kurban edilemeyecek fakat uğrunda 
her şey kurban edilebilecek bir müessesedir. 

 Sağlam bir itikatla Allah’a sığınınca hallolmayacak hiçbir 
mesele yoktur.

 Esas hürriyet Allah’a kul olmaktır.
 Allah’ın rızasını istemede ve O’nun adını dünyanın her 

yerine duyurmada hırslı olmak gerekir. 
 Allah’ı bilmemek demek, hiçbir şey bilmemek demektir. 
 Hiç kimseye köle olmamanın tek yolu Allah’a halis-muhlis 

kul olmaktır.
 Allah’la irtibatı olmayan her sohbet ebterdir. 
 Doğrular yalanlarla temsil edilemez. Onun için ne kadar 

yüce hakikatleri temsil ettiğimizin ve davranışlarımızın da ne 
ölçüde müstakim olduğunun farkında olmalıyız. 

 Hakikî bir Müslüman hiç kimseyi aldatmayacağı gibi al-
datmayı da düşünmez. 

 Kendi yaptığı işi beğenme bir münafıklık alâmetidir. 
 İmanlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi söz konusu olamaz. 
 Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevek-

kül etmenin unvanıdır. 
 Allah’a talip olanlar, O’nun bilmesini ve takdirini yeterli 

bulmalı; başkaları tarafından bilinme ve takdir edilme beklen-
tilerinden azade kalmalıdırlar. 

 Hemen herkes için en dokunaklı ses insanın kendi sesidir. 
Dileyenler, gecelerin ıssız koylarında, ahengini bulmuş bir sesle 
Allah’ı zikrederek bunu deneyebilirler.

 Günümüzde ancak, sağlam, konumunun hakkını verebi-
len, ismet ve iffet sahibi, prensip insanları tesirli olabilirler.

 Her Müslüman bir deniz feneri olmaya kendini adamalı ve 
hep yerinde sabit kalmalıdır. Vakt-i merhunu gelince Cenâb-ı 
Hakk onu mutlaka değerlendirecektir. 

***
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DOĞRULUK 
SÖZÜNDE DURMA





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Allah size, emanetleri ehline vermeni-
zi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bu-
nunla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki 
Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gö-
rendir.” (Nisa Sûresi, 58. âyet) 

“Gerçek mü’minler ancak o kimselerdir ki 
yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürpe-
rir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu 
onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine 
güvenip dayanırlar.” (Enfal Sûresi, 2. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Doğruluk
Nebîler Nebîsi Efendimiz buyurdular ki: 
– Doğruluktan ayrılmayınız. Doğru-

luk, sizi Allah’ı razı edecek iyiliğe o da sizi 
Cennet’e ulaştırır. Kişi, doğru olur ve daima 
doğruyu araştırırsa Allah katında sıddıklar-
dan yazılır. Yalandan sakının. Yalan, insa-
nı günaha o da Cehennem’e götürür. Kişi, 
durmadan yalan söyler ve yalan araştırırsa 
Allah katında yalancılardan yazılır.
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SIDDIK

İslâmiyetin on birinci yılında bir gece vakti, Hazreti 
Cebrâil gelip Peygamber Efendimiz’i aldı ve Burak isimli bir 
binekle Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya götürdü. Efen-
dimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) orada bütün peygamber-
lere imam olup namaz kıldırdı. Sonra Peygamber Efendimiz 
ile Cebrâil Aleyhisselâm, gök katları arasında yükseldiler. 
Miraç isimli bu yolculuk sırasında Cennet’i ve Cehennem’i 
de gören Efendimiz Aleyhisselâm, Sidretü’l-Münteha deni-
len yerden sonra yolculuğuna yanında Hazreti Cebrâil ol-
madan devam etti. Ve Âlemlerin Rabb’i ile perdesiz görüş-
tü. Derken dönüş zamanı geldi ve Efendimiz Aleyhisselâm 
tekrar Mekke’ye vardı. Bu kadar uzun bir yolculuk, çok kısa 
bir süre içinde gerçekleşmiş ve Peygamber Efendimiz geri 
döndüğünde henüz yattığı yer bile soğumamıştı. Hâlbuki o 
zamanki vasıtalarla, Mekke’den Kudüs’e ancak bir ayda gi-
diliyordu.

Sabah olunca Allah Resûlü, bu olayı önce yakınlarına 
anlattı. Sonra da Mekke halkına duyurmak üzere Kâbe’nin 
yanına gitti. Efendimiz’in anlattıklarını işiten müşrikler, 
söylediklerine inanmayıp onunla alay etmeye başladılar. 
Kendi aralarında,

– Tamam, bu kez iyi bir koz yakaladık, diyerek sevinçle 
doğruca Hazreti Ebû Bekir’in yanına gittiler. 

Ona,
– Ey Ebû Bekir! Sen çok defa Kudüs’e gidip geldin. İyi 

bilirsin. Mekke’den Kudüs’e gidip gelmek ne kadar sürer, 
diye sordular. 

Hazreti Ebû Bekir,
– İyi biliyorum, bir aydan fazla sürer, dedi. 
Müşrikler, Hazreti Ebû Bekir’in verdiği bu cevaptan do-

layı çok memnun olmuşlardı. Sevinçle,
– Akıllı, tecrübeli adamın sözü işte böyle olur, dediler. 
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Hazreti Ebû Bekir’in de kendileri gibi düşüneceğini zan-
nederek alaycı bir ifadeyle:

– Senin arkadaşın, bir gecede Kudüs’e gidip geldiğini söy-
lüyor, dediler. 

Resûlullah’ın adını duyar duymaz Hazreti Ebû Bekir’in 
rengi değişti. Kalbinde O’na karşı sınırsız bir iman taşıyordu 
ve O’na çok güveniyordu. Müşriklerin, O’ndan alay ederek 
bahsetmeleri hiç hoşuna gitmedi. Kızdığını belli ederek on-
lara,

– Eğer bunları O söylüyorsa mutlaka doğrudur, dedi. 
Müşrikler şaşkınlıkla:
– Ne yani, şimdi sen Muhammed’in bu gece Mescid-i 

Aksa’ya gidip de sabahleyin tekrar Mekke’ye döndüğünü tas-
dik mi ediyorsun, diye sorunca Hazreti Ebû Bekir, 

– Evet! Hatta ben, O’nu bundan daha inanılmaz konu-
larda bile tasdik ediyorum. Ben, O’nun, sabah akşam gökten 
haber aldığına inanmaktayım, dedi ve onların yanından ay-
rıldı.

Kureyşli müşrikler, neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Başla-
rını önlerine eğip gitmekten başka çareleri kalmadı. Hazreti 
Ebû Bekir ise onlardan ayrılır ayrılmaz hiç vakit kaybetme-
den Efendimiz’in bulunduğu yere gitti. Nebîler Nebîsi’nin 
çevresinde büyük bir kalabalık vardı. Ama o kalabalıktan 
hiç kimse O’na iman etmemiş, aksine bu miraç olayını duy-
duktan sonra O’nunla daha fazla alay etmeye başlamışlardı. 

Hazreti Ebû Bekir, kalabalığın yanına yaklaştı ve gayet 
yüksek bir sesle,

– Ya Resûlullah! Miracınız mübarek olsun! Senin her sö-
zün doğrudur, inandım, dedi. 

Bu sözleriyle Hazreti Ebû Bekir, müşrikleri bir kere daha 
hayretler içerisinde bırakmış, Müslümanların da imanlarını 
kuvvetlendirmişti. O gün bu hareketinden dolayı Peygamber 
Efendimiz Hazreti Ebû Bekir’e “Sıddık” lâkabını verdi. 
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DOĞRULUKLA KURTULDUM 

Ka’b ibn Malik, kılıcı kadar sözü, sözü kadar da kılıcı keskin 
bir insandı. Şairdi. Şiirleriyle kâfirlerin moral dünyalarını alt 
üst edebilirdi. Akabe’de gelip Allah Resûlü’ne biat etmişti. 
Dolayısıyla da Medine’nin ilklerindendi. Fakat Tebûk seferi-
ne katılamamıştı. Tebûk zorlu bir savaştı. Bu savaşta bir avuç 
insan koskoca Roma İmparatorluğu’nun ordularıyla yaka-
paça olacaktı. Hem de çölün o kavurucu ve bitirici sıcağında. 
Bu savaşla ilgili hatırasını Hazreti Ka’b şöyle anlatmıştı:

“Herkes muharebeye davet edildi. Çünkü mücadele çetin 
olacaktı. Fakat Allah, takdir etmedi ve sadece tatbikattan 
ibaret bir hareket olarak kaldı. Böyle olacağı bildirilmiş veya 
bildirilmemişti, ama Allah Resûlü bu muharebeye ayrı bir 
ehemmiyet veriyordu. Herkes gibi ben de hazırlıklarımı ta-
mamladım. Hatta o güne kadar hiç bir harbe bu kadar iyi 
hazırlanmamıştım. İki Cihan Serveri, hareket komutunu 
verdi ve ordu harekete geçti. Ben kendi kendime ‘Nasıl olsa 
onlara yetişirim.’ deyip orduyla beraber çıkmadım. Hiç de bir 
işim yoktu. Fakat kendime olan güvenim beni alıkoyuyordu. 
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Bugün-yarın-öbür gün, derken günler gelip geçiverdi. Artık 
Allah Resûlü’ne yetişmem mümkün değildi. Mecburen bek-
leyecektim ve bekledim de. Hem de her saati günler süren bir 
bekleyişle bekledim. 

Nihayet, Allah Resûlü’nün seferden dönüşü her yandan 
duyulmaya başladı. Zaten her defasında öyle olurdu. Medi-
ne, O’nun dönüşüne yakın yeniden bir kere daha canlanır-
dı. İşte şimdi yine herkesin yüzünde bir sevinç vardı. Allah 
Resûlü dönüyordu. Nihayet ordu Medine’ye geldi. Efendimiz 
de âdeti olduğu üzere evvela mescide uğrayıp iki rekât namaz 
kılmış ve halkla görüşmeye başlamıştı. Herkes bölük bölük 
mescide geliyor, O’nu ziyaret ediyor ve harekete iştirak etme-
yenler de özür beyanında bulunuyorlardı. Benim durumumda 
olanlardan da çoğu mazeret bildirmiş ve Allah Resûlü tara-
fından mazeretleri kabul edilmişti. Ben de aynı şeyi yapabi-
lirdim. Zira içlerinde ikna kuvveti ve söz söyleme kabiliyeti 
en güçlü olanlardan biriydim. Ama nasıl olur da hiçbir maze-
retim olmadığı hâlde Allah Resûlü’ne yalan söyleyebilirdim. 
Yapmadım, yapamadım. Karşılaştığımızda İki Cihan Serveri, 
kalbimi delip geçen bir buruk tebessümle karşıladı beni. Ve, 

– Neredeydin, dedi. 
Durumumu olduğu gibi eksiksiz anlattım. Başını çevirdi ve 

dil ucuyla, 
– Kalk git, dedi.
Dışarı çıktım. Kavmim etrafımı sardı: 
– Sen de bir mazeret söyle, kurtul, dediler. 
Dedikleri bir aralık kalbime yatar gibi de oldu. Fakat bir-

den kendime geldim ve sordum: 
– Benim durumumda olan başkaları var mı? 
– Var, dediler ve iki isim söylediler. 
İkisi de Bedir’e iştirak etmiş namlı, şanlı sahabîler arasında 

bulunuyorlardı: Mürâre ibn Rebî ve Hilâl ibn Ümeyye. Evet, 
onlar da hiçbir mazeret beyan etmeyerek doğruyu söylemişler 
ve benim durumuma düşmüşlerdi. Benim için kendilerine it-
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tiba edilecek insanlardı ikisi de. Ben de onlara uymaya karar 
verdim, mazeret ileri sürmekten vazgeçtim.

Üçümüz hakkında bir emir yayınlandı. Artık hiçbir Müs-
lüman, bizimle görüşüp konuşmayacaktı. Diğer iki arkadaşım, 
evlerine kapanmış durmadan gece gündüz ağlıyorlardı. Ben, 
aralarında en genç ve kuvvetli olandım. Sokağa, çarşıya, pa-
zara çıkıyor ve namaz vakitlerinde de mescide gidebiliyor-
dum. Ancak benimle kimse konuşmuyordu. Vaktimin çoğu-
nu mescitte geçiriyordum. Allah Resûlü’nden bir tebessüm 
yakalayabilmek için uzun uzun beklediğim oluyordu. Heyhat 
ki her gün evime hicranla dönüyordum. O, yüzünden hiç te-
bessüm eksik olmayan insan, bir kere olsun, bana bakıp te-
bessüm etmemişti. Selam veriyordum, acaba dudakları kımıl-
dayacak mı diye gözlerimi dudaklarına dikiyordum. Gel gör 
ki en hafif bir kımıldama olmuyordu.

Çok defa namaz kılarken gözümün ucuyla O’na bakıyor-
dum. Namaza başladığımda bana bakıyordu. Fakat namazımı 
bitirince hemen benden gözünü kaçırıyordu. Tam elli gün 
böyle geçecekti. Bütün insanlar ve bulunduğum yer, bana öy-
lesine yabancılaşmıştı ki kendimi yabancı bir ülkede zannet-
meye başladım.

Birgün amcamın oğlu Ebu Katâde’nin bahçesinin duva-
rından atlayarak yanına sokuldum. Onu çok severdim. O da 
beni canı kadar severdi. Selam verdim, selamımı almadı. Sor-
dum: 

– Allah için söyle, benim Allah ve Resûlü’nü sevdiğime 
inanmıyor musun? 

O hiç cevap vermedi. Sözümü üç defa tekrar ettim. Üçün-
cüsünde de: 

– Allah ve Resûlü bilir, dedi ve yanımdan ayrıldı. 
Dünya başıma yıkılmıştı. Ebu Katâde’den bu sözü hiç bek-

lemiyordum. Gözlerim doldu ve hıçkıra hıçkıra ağladım. 
Yine birgün Medine sokaklarında yapayalnız dolaşırken 

sokaklarda bir adamın beni soruşturduğunu duydum. Sordu-
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ğu şahıslar işaretle beni göstermişlerdi. Adam yanıma geldi 
elinde de bir mektup vardı. Mektup bana aitti. Gassân meli-
kinden geliyordu. Melik beni, kendi memleketine davet edi-
yordu. Mektubunda ‘İşittim ki sahibin seni yalnız bırakmış. 
Bize gel; senin gibilerin bizim nezdimizde kadri yüksektir...’ 
gibi sözler ediyordu. ‘Bu da bir imtihan.’ dedim ve mektubu 
yırtarak ateşe attım.

Derken tam elli gün dolmuştu. Artık dayanamaz hâle 
gelmiştim. Dünyam kararmış ve kabir kadar daralmıştı. Her 
zaman yaptığım gibi evimin damında sabah namazını kılmış 
oturuyordum. Birisinin yüksek sesle ismimi söylediğini duy-
dum. Ses, 

– Müjde Ka’b, diyordu. 
İşi anlamıştım. Hemen secdeye kapandım. O gün sabah 

namazından sonra Allah Resûlü, affımızı ilân etmişti. Mesci-
de koştum, herkes ayağa kalkmış beni tebrik ediyordu. Talha 
boynuma sarıldı, yüzümü, gözümü öpüyordu. Sanki yeniden 
bir Akabe yaşıyordum. Allah Resûlü’nün huzuruna gelip eli-
ni tuttum. O da benim elimi tutmuştu. O anda Cennet’le 
müjdelenseydi dahi zannediyorum bu kadar sevinmeyecekti. 
Allah Resûlü, 

– Allah sizi affetti, buyurdular. Ve hakkımızda inen şu 
âyeti okudular: “Allah savaştan geri kalan ve haklarındaki 
hüküm ertelenen o üç kişinin de tevbelerini kabul buyurdu. 
Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki dünya, bütün genişliğine 
rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça 
sıktı. Nihayet Allah’ın cezasından, yine Allah’ın kapısından 
başka sığınacak hiçbir yer olmadığı anladılar da bundan son-
ra önceki iyi hâllerine dönsünler diye Allah onları tevbeye 
muvaffak kıldı. Çünkü Allah tevvabdır, rahimdir.(Tevbe 
Sûresi, 118. âyet)

O, bu âyeti okuduktan sonra Resûlullah’a hitaben:
– Ya Resûlullah! Ben doğrulukla kurtuldum. Bundan böyle 

ömrüm oldukça da doğrudan başka bir şey söylemeyeceğime 
söz veriyorum, dedim.”
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ALLAH GÖRÜYOR

Hazreti Ömer (radıyallahu anh) bir gece insanların gü-
venliğini kontrol etmek için sokakları dolaşıyordu. Bir so-
kaktan geçerken evlerin birinde bir kızla annesinin konuş-
masına şahit oldu. Annesi kızına,

– Kızım, biliyorsun paraya ihtiyacımız var, sütümüz de 
iyice azaldı. Süte biraz su kat da fazlalaşsın, diyordu.

Kız şöyle cevap verdi: 
– Neler söylüyorsun anne? Sen eskiden böyle değil-

din… 
– Çünkü eskiden sütümüz çoktu, yeterince kazanıyor-

duk. Şimdi sütümüz azaldı, ineğimiz süt vermez oldu. Bu 
yüzden süte su katmak zorundayız.

– Ama anneciğim, biliyorsun ki Halife Ömer süte su kat-
mayı yasakladı. 

– Olsun kızım, sen gene de kat.
– Ama ya Halife Ömer duyarsa, görürse hâlimiz ne olur?
– Aman benim saf kızım, yüreği yumak kızım, gecenin 

bu vakti konuşmamızı Halife Ömer nereden duyacak, yap-
tığımızı nereden görecek?

– Anne! Anne! Halife Ömer görmese bile Allah görüyor 
ya!

Kızın son sözü annesine çok tesir etti. Sesler bir süre ke-
sildi. Sonra annenin pişmanca sesi duyuldu: 

– Haklısın temiz yürekli kızım, çok haklısın, Allah sen-
den razı olsun ki beni günah işlemekten kurtardın. Sağ ol!

Bütün konuşulanları sessizce dinleyen Halife Ömer, 
genç kızın Allah’a bağlılığına ve dürüstlüğüne hayran kal-
dı. Hemen ertesi gün kızı, oğluna istemek için dünürlüğe 
gitti ve o kızı oğluyla evlendirdi. Adaletiyle nam salan ve 
“İkinci Ömer” unvanını alan Ömer ibn Abdülaziz bu kızın 
torunudur.
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YAĞMUR Kİ VERİLEN SÖZE İŞLEMEZ

Sözünde durmamanın ne kadar büyük 
bir kusur olduğunu iyi bilen merhum Meh-
met Âkif Ersoy, sözünde durmayı hayatının 
önemli bir kuralı hâline getirmişti. Zira her 
hücresiyle yaşamaya çalıştığı dini, sözünde 
durmamayı çok kötü bir davranış olarak 
görüyordu. 

Bir gün arkadaşlarından Eşref Edip’le 
öğle yemeğinde buluşmak için sözleşmiş-
lerdi. Eşref Edip, Vaniköy’de oturuyordu; 
kendisi de Beylerbeyi’nde... Öğleden bir 
saat evvel oraya gidecekti. Ancak o gün 
öyle bir yağmur vardı ki her taraf sel oldu. 

Eşref Edip, Mehmet Âkif’in böyle bir 
havada gelemeyeceğini düşünmüştü. Bu 
sebeple hizmetçiye döneceğini söyleyerek, 
evden çıkıp yakın komşulardan birine gitti. 
Yağmur devam ediyordu. Eşref Edip evden 
çıktıktan bir süre sonra Mehmet Âkif, o 
yağmura rağmen eve geldi. 

Eşref Edip komşudan evine döndüğünde 
Âkif’in geldiğini hizmetçiden öğrenmişti. 
Âkif, sırılsıklam bir hâlde olmasına rağmen 
içeriye girmemiş; “Selâm söyle.” demiş, yağ-
mura aldırmadan gerisin geriye gitmişti. 

Eşref Edip ertesi gün kendisini bulmuş, 
durumu anlatarak özür dilemek istemişti, 
ama Mehmet Âkif bu olaydan dolayı kırıl-
mıştı. Ve ona şu unutulmayacak sözü söy-
lemişti: “Bir söz ölüm veya ona yakın bir 
felâketle yerine getirilmezse mazur görüle-
bilir.”

Ruhu şad olsun...
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MÜTEVEKKİL ADAM

Yaylada herkes tanırdı onu. Ne mütevekkil adam, derlerdi. 
Başına gelen hiç bir şeye üzülmez, daima “Vardır bir hikme-
ti.” deyip geçerdi. O sene yaylada hemen herkesin malı, davarı 
hastalıklardan uzak şekilde otlarken mütevekkil adamın ani-
den eşeği ölüvermişti. Hâlbuki eşeği onun için oldukça önem-
liydi. Gideceği yere ona binerek gider, eşyasını ona yükleyerek 
göçerdi. Fakat adı üstünde mütevekkil adamdı. Komşuları ka-
dar bile üzülmedi eşeğinin ölümüne. Her zamanki gibi,

– Bunda da bir hikmet vardır, dedi. 
Aradan çok geçmedi. Bu defa da evinin kapısından hiç ay-

rılmayan köpeği ölüverdi. Komşuları yine üzülürken o, her za-
manki mütevekkil hâliyle,

– Bunda da bir hayır vardır, deyip geçti.
Ziyan bununla kalmadı. Bir başka gün de kendisini sabah 

namazına kaldıran horozu ölüverdi. Komşuları, “Bunda bir 
uğursuzluk vardır.” diyerek üzüntülerini ifade ederken müte-
vekkil yaşlı zat,

– Hayır! Bunda da bir hikmet vardır, boşuna üzülüyorsunuz, 
diyor, üzerinde durmuyordu.

Yaşlı zat, hayatta çok şeyler görüp geçirmişti. Böyle peş peşe 
gelen musibet görünüşlü hâdiselerin arkasında rahmet görü-
nüşlü tecellilerin bulunduğuna pek çok kere şahit olmuştu. 
Onun için üzülmüyor, kendisini teselli edenlere de,

– Mülk Allah’ındır. Biz de bu mülkün işçi-
leri gibiyiz. Mülk sahibi dilediği şekilde 
tasarruf eder, karşılığını veriyordu.
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Bir gece, eşkıya toplanıp yayladaki evlere baskın düzenledi. 
Pür silâh hücuma geçen soyguncular, önce çevreyi dinliyorlar, 
nerede bir eşek anırması yahut köpek havlaması yahut da ho-
roz ötmesi duyarlarsa hemen oraya doğru yürüyüp evi kolayca 
buluyor, soyup soğana çeviriyorlardı.

Gecenin karanlığında dolaştıkları yaylada, soyulmadık ev 
bırakmamışlardı. Ancak mütevekkil adamın evi, bu soygun-
dan müstesna kalmıştı.

Sabah namazını kıldıktan sonra komşulardaki panik ve 
bağrışmaları duyan mütevekkil adam, onların soyulup soğana 
çevrildiğini anladı. Ne var ki eşkıya kendi evini keşfedeme-
mişti. Zira eşeği öldüğünden anırıp da haber verememiş, köpe-
ği öldüğünden havlayıp da sesini duyuramamış, horozu öldü-
ğünden ötüp de işaret verememişti. Böylece bunların yokluğu, 
evin soyulmaktan kurtuluşuna vesile olmuş, eşkıya böyle bir 
evin varlığından haberdar bile olmamıştı.

Komşuları başlarına gelenlerden şaşkınlıklarını ifade eder-
ken, mütevekkil adam yine sakin ve suskun cevap veriyordu:

– Hayatta hiçbir muvaffakiyet sizi olduğundan fazla sevin-
dirmesin, hiçbir ziyan da olduğundan fazla üzmesin. Tevekkülü 
her iki hâlde de unutmayın. Bunların hepsi de geçici şeylerdir. 
Hayatta ne cereyan ediyorsa hikmetli ve ibretli cereyan eder, 
tesadüf ve manasızlık yoktur. Siz buna karşı önce kul olarak 

tedbirinizi alın, sonra da tevek-
kül dağına yaslanıp rahat edin.
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İDEAL RUHLAR

İnsan yüksek ideallerle yaşar;
Çocukluk ufkunda tatlı rüyâlar,
Gençlikte ağaran zengin hülyâlar,
Zamanla belirir sırlı verâlar..
İnsan yüksek ideallerle yaşar!

Bahar çağlar gözlerinin içinde,
Düşüncede dirildiği demlerde..
Hep âhû peşinde, ıssız çöllerde,
Ölüp ölüp dirildiği günlerde,
Bahar çağlar gözlerinin içinde...

Ufku ukbâ serhaddiyle iç içe,
Gözleri hüzünlü, sînesi gamlı,
Havâriler gibi ahd ü peymânlı,
Nâm u nişan bilmez, meçhul bir şanlı,
Ufku ukbâ serhaddiyle iç içe...

İnandıran bir renk var çehresinde,
Ayrı bir beyân, ayrı bir ifâde..
Öteyle sermest ve elinde bâde,
Hep gönüller arar temiz ve sâde,
İnandıran bir renk var çehresinde.

Kafdağı’ndan ağır yükleri çekmek,
Acı, ama ona mukaddes azap;
Lâubâlîlerce bunlar bir serâp..
İdeal rûhlar için şevk ü târâp,
Kafdağı’ndan ağır yükleri çekmek.

***
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ALLAH’A 
İMAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“O’dur Allah. O’ndan başka yoktur ilah. Başta da 
sonda da dünyada da âhirette de bütün hamdler gü-
zel övgüler O’na’dır. Hüküm yetkisi O’nundur. So-
nunda varacağınız yer de O’nun huzurudur.” (Bakara 
Sûresi, 163. âyet)

“Allah O’dur ki gökleri sizin de görüp duyduğunuz 
gibi direksiz yükseltti. Sonra da Arşının üstünde ku-
ruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emri-
nize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar 
dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Âyetleri size 
açıklar ki Rabb’inize kavuşacağınıza iman edesiniz.” 
(Ra’d Sûresi, 2. âyet)

“Sizin ilahınız yalnız Allah’tır. O’ndan başka ilah 
yoktur. O her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.” (Taha Sûresi, 
98. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Rıza
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyur-

dular:
– Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek “Lâ 

ilâhe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir.
İmanın Tadı
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyur-

dular:
– Şu üç şeyi kendinde bulunduran imanın tadını 

alır: Allah ve Resûlü’nü her şeyden fazla sevmek. Bir 
kulu, başka bir maksatla değil de sadece Allah için 
sevmek. Allah tarafından küfürden kurtarıldıktan 
sonra, tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çir-
kin ve korkunç görmek.
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AĞLAMA KIZIM

Herhangi bir seferden döndüğünde Pey-
gamber Efendimiz’in ilk işi; mescide girip iki 

rekât namaz kılmak, sonra kızı Fatıma’ya uğrayıp 
hâl hatır sormak, sonra da hanımlarının yanına var-

mak olurdu. Yine bir kere seferden döndüğünde mescide 
girip iki rekât namaz kıldı, sonra da kızı Fatıma’nın yanına 

geldi. Hazreti Fatıma, O’nu kapıda karşılamıştı. Hazreti Fatıma, 
babasının yüzünü gözünü öpüp ağlamaya başlayınca Allah Resûlü 

kızına, 
– Neden ağlıyorsun, diye sordu. 
Hazreti Fatıma, 
– Ya Resûlullah! Görüyorum ki rengin solmuş, elbiselerin de es-

kimiş, dedi. 
Allah Resûlü şöyle cevap verdi: 
– Kızım, ağlama! Allah, babanı öyle bir dava ile göndermiştir 

ki bu dava, yeryüzünde gecenin olduğu her yere, her kıtaya, 
her kente, her köye, her ova ve obaya ulaşacak. Onlar bu 

dava sebebiyle ya iman edecek, aziz olacaklar ya da 
inkâr edip alçalacaklar.
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MEKKE’NİN EN YAKIŞIKLISI

Mus’ab ibn Umeyr, dünya nimetleri içinde yüzerken inan-
cı uğruna her şeyini terk etmiş bir sahabî idi. Uhud sonrası 
defni sırasında onu kefenleyecek bir örtü dahi bulunamamıştı. 
Bir zamanlar, zenginlik ve debdebe içinde yaşayan bu değerli 
insan, eski bir hırkanın içinde yatıyordu! Saçları dağılmış, kı-
lıç ve mızrak darbeleriyle vücudu parça parçaydı. Üzerindeki 
hırkayla başı örtüldüğünde ayakları, ayakları kapatıldığında ise 
başı açıkta kalıyordu. 

Durumdan Resûlullah haberdar edilince Allah Resûlü, hır-
kayla başının örtülmesini ve ayaklarının da izhir otuyla kapa-
tılıp mezarına öyle konulmasını emretti. Sonra şefkat ve mer-
hametle uzun uzun süzdü onu. Ardından, “Mü’minlerden öyle 
yiğitler vardır ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirip sada-
katlerini ispat ettiler. Onlardan kimi, üzerine düşeni eda edip 
yiğitçe gitti, kimi de o anı intizar etmekte. Onlar, verdikleri 
sözde zerre miktar inhiraf yaşamadılar.” (Ahzâb Sûresi, 23. 
âyet) mealindeki âyeti okudu. 

Hazreti Mus’ab için dedikleri yerine getirilince Efendimiz, 
onun başucunda durdu ve yarı ot yarı hırka kefenine uzun uza-
dıya baktıktan sonra dudaklarından şu cümleler döküldü:

– Seni Mekke’de ilk gördüğümde, üzerinde paha biçilemez 
ne kıymetli elbiseler vardı. Senden daha güzel giyinen yoktu 
Mekke’de! Şimdi ise sen, saçların dağılmış ve sadece eski bir 
hırkanın içinde, başın bile dışarıda, açıkta yatıyorsun!

Sonra da Uhud meydanına döndü ve şöyle buyurdu:
– Allah’ın Resûlü şehadet ediyor ki kıyamet gününde sizler, 

Allah katında da şehitlersiniz.
Sonra insanlara döndü ve herkesin kulağına küpe olacak şu 

cümleleri sıraladı: 
– Ey insanlar! Onları ziyaret edin ve gelin buralara! Onla-

ra selâm verin. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin 
olsun ki bunlar, kıyamet gününe kadar kendilerine selâm ve-
ren her bir Müslüman’ın selâmını alır ve onlara bu selâmı iade 
ederler.
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NURLAR

 Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız 
olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; 
biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede 
muntazam şu memleket hâkimsiz olur? (Sözler)

 Gözü veren Zat, hem gözü görür, hem ince 
bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra ve-
rir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlük-
çü usta, göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra 
yapar. Hem kulağı veren Zat, elbette o kulağın 
işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. (Şualar)

 Hayat veren yalnız O’dur. Öyleyse, her şe-
yin Hâlikı dahi yalnız O’dur. Çünkü kâinatın 
ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülasası 
hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kâinatın 
Hâlikı da O’dur. Hayatı veren elbette O’dur, 
Hayy u Kayyumdur. (Mektubat)

 Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şey-
siz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk 
etmiştir. Öyleyse, bir şeyi yapan Vâhid, Ehad 
Ferd, Samed olmak zarurîdir. (Mesnevî-i Nuri-
ye)

 Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir 
tek şey yapmak, her şeyin Halikına has bir iştir. 
(Sözler)

 Bir elmayı halk edecek elbette dünyada 
bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icad 
etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icad 
etmeyen, bir elmayı icad edemez. Zira o elma, 
o tezgâhta dokunuyor. Bir elmayı icad eden, bir 
baharı icad edebilir. Bugünü halk eden, kıya-
met gününü halk edebilir ve baharı icad ede-
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cek, haşrin icadına muktedir bir Zat olabilir. Her 
şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Ve bir tek 
şeyi halk eden her şeyi yapabilir. (Sözler)

 Bir saray gibi şu âlemin, bir şehir gibi şu mem-
leketin tek bir ustası vardır. Ve o usta, her şeyi 
idare eden yalnız odur. Hiçbir cihetle noksaniyeti 
yoktur. Bize görünmeyen o usta, bizi ve her şeyi 
görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve ha-
rikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilme-
diğimiz şu mahlûklar onun memurlarıdır. (Sözler)

 Bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zer-
reye Rab olamaz. (Sözler)

 Bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir 
çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir 
bir kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halk etmek için 
de, kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir. Ve 
kâinat içinde parmak karıştıran bir ortak bulunsa, 
en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lâzım 
gelir. Çünkü o, onun numunesidir. O hâlde, koca 
kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdek-
te, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir. Bu ise 
imkânsızlıkların ve bâtıl hayâlâtın en mânâsız ve 
en uzak bir muhâlidir.

Sultan-ı Kâinat birdir. Her şeyin anahtarı Onun 
yanında, her şeyin dizgini Onun elindedir. Her şey 
Onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlu-
bunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan 
kurtuldun. (Mektubat)

 Sivrisineğin gözünü yaratan, güneşi dahi o 
halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, gü-
neş sistemini de o tanzim etmiştir. (Mesnevî-i Nu-
riye)
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ON İKİ EVLÂT

Fatih Sultan Mehmed’in de hocası 
olan Akşemseddin Hazretleri’nin on iki oğlu 

vardı. Bir gün on iki oğlunu da yanına toplayıp uzun 
uzun onları seyrettikten sonra, “Allah’ım sana hamd ü 

senalar olsun.” diye dua etti. Akşemseddin Hazretleri’nin 
oğulları, babalarının kendilerini verdiği için Allah’a hamd 
ettiğini sandılar.

Akşemseddin Hazretleri’nin yanında ahlâklı, ileri görüşlü 
bir öğrencisi vardı. Hocasına, 

– Ben senin niçin hamd ettiğini biliyorum, dedi. 
Akşemseddin,

– Neden, diye sorduğunda da şöyle cevap verdi:
– Sen, Allah sana on iki evlât verdiği hâlde hiçbirisinin 

sevgisi senin kalbini Allah’a olan muhabbetinden ayır-
madığı için hamd ediyorsun.
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HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ

Vücudumuz yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan harika 
bir sanat eseridir. Vücudu meydana getiren organlarımız, aynı 
görevi üstlenmiş farklı sayıda ve değişik yapıdaki hücrelerden 
oluşur. Elbette aklı olmayan trilyonlarca hücre, hiçbir karışık-
lığa yol açmadan kendi aralarında görev paylaşımı yapıp or-
ganlarımızı meydana getiremez. Nasıl ki her şeyin bir ustası, 
bir yapanı varsa bu kadar çok hücreyi de yoktan var edip onla-
rı, organlar şeklinde tanzim eden bir Yaratıcı elbette vardır. 

Vücudumuzdaki organların çalışmasını düzenleyip hareket-
lerini kontrol eden sinir sistemimiz, 80– 90 milyar sinir hüc-
resinden meydana gelen mükemmel bir yapıdır. Bu hücrelerin 
yaklaşık 30 milyarı beynimizde bulunur. Sinir hücrelerinin 
hepsi aynı uzunlukta değildir, bazılarının boyu 1 metreyi aşabi-
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lir. Sinir hücrelerinin uç uca eklendiğini düşünürsek yaklaşık 
760 bin kilometre uzunluğa erişilir. Bu uzunluk hemen hemen 
Ay’a gidiş geliş mesafesine eşittir. Dünyanın çevresi yaklaşık 
40 bin kilometre olduğuna göre vücudumuzdaki sinir hücreleri 
uç uca geldiğinde dünyanın çevresinde 19 tur atabilir. 

Sinir hücrelerinin diğer vücut hücrelerinden farklı bir özel-
liği vardır: Vücut hücreleri bölünüp çoğalabildiği hâlde sinir 
hücreleri bölünüp çoğalamaz. Yani sinir hücrelerinden mey-
dana gelen beynimiz günden güne büyüyüp gelişmez. Eğer bu 
hücrelerin çoğalma yeteneği olsaydı başımız, gövdemiz kadar 
büyük olabilirdi! Veya beyin hücreleri sürekli çoğalıp kafatası 
içinde sıkışacak ve bir süre sonra iş yapamaz duruma gelecekti. 
Bununla birlikte bölünme geçiren sinir hücrelerinin yapacağı 
işlemler karışacak, vücudumuzun dengesi bozulacak ve yaşa-
mak mümkün olmayacaktı. Ama her organı belli ölçülerle, 
belli görevlerle yaratan Allah, onları en güzel şekilde tasarla-
mış ve onların büyüyüp biçimsiz bir hâl almasını istememiştir.

Organlarımızın düzenli olarak çalışmasını sağlayan kas sa-
yısı 340 kadardır. Bazı kaslar, birkaç farklı iş yapabildiği için 
kaslarımız toplam 510 farklı iş görebilir. Kol ve bacak kasla-
rımız, kırmızı renkli kaslardan meydana gelir. Kırmızı kasları-
mızı isteğimizle hareket ettirebiliriz. Fakat mide, bağırsaklar, 
damarlar, akciğer ve böbrek gibi iç organlarımız beyaz kaslıdır. 
Bu kaslarımız, kırmızı renkli kasların tersine, isteğimiz dışında 
otomatiğe bağlanmış olarak çalışır. Acaba iç organlarımızın ça-
lışması bize bırakılmış olsaydı ne olurdu; bunu hiç düşündünüz 
mü? Kanımızı vücudumuzda nasıl dolaştırırdık? Yediklerimizi 
nasıl sindirir ve kana geçmesini nasıl sağlardık? Böbreklerimizi 
nasıl çalıştırır, nasıl soluk alıp verirdik?

Oksijen olmazsa hücrelerimiz çalışamaz. İşte akciğerlerimiz, 
içimize çektiğimiz havadaki oksijenin kana geçmesini sağla-
yan organımızdır. Akciğerler, alveol adı verilen ve etrafı kılcal 
damarlarla sarılı çok küçük keseciklerle doludur. İçimize çekti-
ğimiz hava, soluk borusundan geçer ve bu kesecikleri doldurur. 
Havadaki oksijen kılcal damarlardan kana geçerken kandaki 
karbon dioksit dışarı çıkar. Vücudumuzdaki trilyonlarca hüc-
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renin oksijen ihtiyacını karşılamak için akciğerlerimizin içi, 
büyük miktarda gaz alış verişinin yapılabileceği genişlikte ol-
malıdır. Bundan dolayı alveol keselerinin iç yüzeyi toplam 55 
-100 metrekarelik bir alana sahiptir. Fakat akciğerlerimizin, 
bizim oksijen alıp karbon dioksit vereceğimizi ve kendi iç yü-
zeyini bu şekilde geniş tutması gerektiğini bilmesi imkânsızdır. 
Ancak sonsuz bir ilim sahibi ve her şeye gücü yeten Allah, 
insanın ihtiyaçlarını bilip küçük bir yere çok büyük bir alanı 
sıkıştırmış ve ihtiyacımızı en kolay şekilde karşılamamızı sağ-
lamıştır. 

Havadan aldığımız oksijen ve sindirdiğimiz besinlerin hüc-
relere ulaşması için kanın vücudumuzda düzenli olarak dolaş-
ması gerekir. İşte kalbimiz, kasılıp gevşeme hareketleri yaparak 
bir pompa gibi çalışır ve mucize bir sıvı olan kanın vücudu-
muzda dolaşmasını sağlar. Yetişkin bir kişinin kalbi dakikada 
70– 80 kez atar. İnsan ömrünü yaklaşık 70 yıl kabul edersek 
kalp bir ömürde yaklaşık iki milyar beş yüz milyon kez çarpar. 
Kalbimiz durmak nedir bilmez; dakikada 5, saatte 300 litre ve 
bir günde ise yaklaşık 7 tonluk bir tankeri dolduracak kadar 
kan pompalar.

Kalbimizin kırmızı kaslardan yapılı olması onun ilginç özel-
liklerinden biridir. Fakat bütün kırmızı kaslar isteğimizle çalış-
tığı hâlde kalp isteğimiz dışında çalışır. Yani kalbimizin çalış-
ması bize bırakılmamış ve otomatik bir sisteme bağlanmıştır. 
Şöyle bir düşünülelim: Kalbimizi kendimiz yönetecek olsaydık, 
nasıl yaşardık? Onu sürekli nasıl kontrol edebilirdik? Gece 
vakti nasıl uyur, çarpma hızını nasıl artırıp azaltabilirdik? 

Burada sadece birkaçından bahsettiğimiz organlarımızın 
daha pek çok özelliği vardır. Ama bu anlatılanlar bile insan 
vücudunun ne kadar mükemmel bir tasarıma sahip olduğunu 
çok açık bir şekilde göstermektedir. Allah, insanı her yönüyle 
en güzel yapılarla donatmış ve onun ihtiyaçlarını en ince ay-
rıntısına kadar plânlamıştır. Nasıl ki insan özenerek hazırladığı 
bir eseri en çok sever, aynen öyle de Allah her yönüyle bir 
sanat eseri gibi inşa ettiği insanı en çok sever. Onu başıboş 
bırakmaz. Kendine muhatap alır ve ona ebedî bir ömür verir.

57



HER ŞEY SEN’DEN

Her şey Sen’den, Sen ganîsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!
Hem evvelsin hem âhirsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Bulduğumu Sen’de buldum,
Bâtıl şeylerden kurtuldum;
Gelip kapında kul oldum;
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Ayân ışığın her yerde,
Gözsüzlere eşyâ perde;
Huzûrun dermân her derde,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Dünyâlar Sen’inle Cennet,
Nimet Sen’den kime minnet?
Gel kuluna merhamet et!
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!
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Gönüllere hayat îman,
İnananlarda itminân;
Gâfillerin hali yaman,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Işığınla aydın heryan,
Şaşkınlar arıyor bürhan,
Tecellin her yerde ayân,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Âlem kitab eşyâ ap-ak
Otlar ağaçlar ve toprak,
Sen’i söyler yaprak yaprak,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Ârif gönlün bağlayarak;
Aşık herdem ağlayarak,
Kulun bağrın dağlayarak,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

***
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PIRILTILAR

 Her şey Allah katında ne ifade ediyorsa o kadar kıymete 
sahip demektir. Önemli olan Allah’ın değer vermesidir. 

 Allah güzeli güzellerden ayırmaz.
 Cenâb-ı Hakkla sağlam bir irtibat tesis edemeyenler, insan-

larla da iyi bir münasebet ortaya koyamazlar. 
 Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman uzaklık 

rüzgârları eser.
 Biz Rabb’imizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle 

bizi muvaffak eder. 
 Güzel söz salih amelle gerçek değerini bulur. 
 İyiliklerde esas olan gizli tutulmalarıdır, belki başkalarını 

teşvik amacıyla izhar edilebilirler.
 Cenâb-ı Hakk’ta mütekabiliyet ahlakı var. O (celle 

celâlühû), “Siz Beni anın, Ben de sizi anayım; Siz dua edin, Ben 
icabette bulunayım!” buyuruyor. İnanan gönüllere düşen böyle 
bir tenezzül-ü ilahînin hakkını vermeye çalışmaktır. 

 Allah’ı anmamız O’nun tarafından anılmamız için bir çağ-
rıdır. 

 Kendini yeterli görmeme bir fazilet ifadesidir. 
 Kusura mazeret arama kusuru katlama demektir.
 Üstad Bediüzzaman eserleriyle taklide bir neşter vurmuştur. 
 Allah için olamayacaksak olmanın hiçbir anlamı yoktur; 

öylesi anlamsız bir mevcudiyettir.
 Zat-ı Ulûhiyet’i iyi tanıyıp gönülden sevmemiz O’nun hakkı 

bizim de en önemli vazifemizdir. 
 Allah’tan yine Allah istenmeli; O’nun rızası talep edilme-

lidir. Bu itibarla da, hakiki bir mü’min, yürekten “Allah’ım, Sen 
benden razı ol, yeter!” diyebilendir. 

 İşlenen her bir günah insan sarayının bir tarafını yıkar.
 Yakarışınıza icabetin alâmeti olarak, avuçlarınızda bir ka-

rıncalanma hissedene kadar dua edin; zannediyorum, işte o za-
man Allah Teâlâ kömürü bile elmasa çevirecektir.
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CÖMERTLİK 
KANAAT





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Rahman’ın o has kulları harcamalarında ne israf eder 
ne de eli sıkı davranırlar, bu ikisinin arasında bir denge 
tuttururlar.” (Furkan Sûresi, 67. âyet)

“(Ey Resûlüm!) De ki: ‘Rabb’imin rahmet hazinelerine 
siz sahip olsaydınız harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik 
ederdiniz. Çok cimridir insan!” (İsra Sûresi, 100. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Cömert ile Cimri
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Cömert kişi, Allah’a yakındır, insanlara yakındır, 

Cennet’e yakındır, Cehennem’den uzaktır.
Cimri olan ise, Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır, 

Cennet’ten uzaktır, Cehennem’e yakındır.
Allah katında cömert bir bilgisiz cahil, cimri bir ibadet 

edici âbidden daha sevimlidir.
Şükür
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmiş ol-

maz.
Kanaat
Nebîler Nebîsi buyurdular ki: 
– İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda mai-

şeti olup buna kanaat edene ne mutlu!
Nimetler
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün 

olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana 
çevirsin. Böyle yapmak, Allah’ın üzerinizdeki nimetini 

küçük görmemeniz için gereklidir.
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NE KÂRLI BİR TİCARET

Hazreti Enes anlatmıştı: 
“Ebu Talha, Ensâr arasında çok geniş hurma 

bahçeleri olanlardan biriydi. Bu bahçelerinin arasın-
da en çok sevdiği Beyruhâ adlı hurmalık idi. Bahçe, mes-

cidin tam karşısındaydı ve Allah Resûlü bazen oraya girer, 
bahçenin suyundan içerdi. ‘Sevdiklerinizden infak etmedikçe 
hakiki iyiliğe eremezsiniz.’ (Âl-i İmran Sûresi, 92. âyet) âyeti 
nazil olunca Ebu Talha hemen Nebîler Nebîsi’nin huzuruna 
vardı ve,

– Ya Resûlullah! Allah Teâlâ, ‘Sevdiklerinizden infak etme-
dikçe hakiki iyiliğe eremezsiniz.’ buyurdu. Mallarımın içinde, 

en çok Beyruhâ’yı seviyorum. Onu, Allah için infak etmek 
istiyorum. İnşallah, bu amelimi Allah kabul eder ve benden 

razı olur. Ya Resûlullah! O bahçeyi Allah’ın emrettiği yer-
lere sarf et, dedi. 

Allah Resûlü ona şu sözleriyle 
iltifat etti: 

– Ne kârlı bir ticaret! Ne 
kârlı bir ticaret!” 
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ALLAH YOLUNDA YARIŞ

Tebük Seferi’ne çıkılacaktı. Cihat öncesinde Peygamberi-
miz Müslümanlara âhirette kazanacakları üstünlükleri anlatı-
yordu. Maddi durumu iyi olanları da âhirette karşılığını gör-
mek üzere askerlere yiyecek ve binek yardımında bulunmaya 
davet etti. Bunun üzerine Müslümanlar, yardımlarını getir-
meye başladılar. Hatta bu konuda birbirleriyle yarışanlar bile 
oldu. Yardıma koşanlardan Hazreti Ömer “Ebû Bekir vaktiyle 
beni geçmiş idiyse, ben de bugün onu geçerim.” diye düşüne-
rek servetinin yarısını Efendimiz’e teslim etti. Bunun üzerine 
Allah Resûlü,

– Ey Ömer! Ev halkına ne bıraktın, diye sordu. 
Hazreti Ömer de,
– Servetimin yarısını, dedi. 
Az sonra Hazreti Ebû Bekir de gelerek yardımını teslim etti. 

Efendimiz ona,
– Ey Ebû Bekir! Ev halkına ne bıraktın, diye sorunca o,
– Onlara Allah ve Resûlü’nü bıraktım, dedi. 
Hazreti Ebû Bekir bütün malını Allah yoluna bağışlamıştı. 

Bu âlicenaplık karşısında ona gıpta eden Hazreti Ömer ağla-
yarak,

– Vallahi, ey Ebû Bekir! Anam, babam 
sana feda olsun! Hayır yolunda yaptı-
ğımız bütün yarışlarda sen beni geçtin, 
dedi.
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HAZRETİ OSMAN’IN CÖMERTLİĞİ

Hazreti Ebû Bekir’in halifeliği sırasında 
Medine’de büyük bir kıtlık baş göstermişti. 
Halk, ekmek yapmak için bir buğday tanesini 
bile bulamaz olmuştu. Bu durumu gören Medi-
neli tüccarlar, ellerindeki bütün parayı buğday 
alıp satmaya yatırmışlardı. Hazreti Osman (ra-
dıyallahu anh) da bu arada Şam’a bir ticaret 
kafilesi göndermişti. Oradan yüz deve yükü 
buğday satın alarak Medine’ye getirtmişti. Bu 
miktar, halkın buğday ihtiyacını büyük ölçüde 
karşılayabilirdi.

Bunun üzerine tüccarlar derhâl Hazreti 
Osman’a müracaat ettiler ve Şam’dan getirt-
tiği buğdayı satın almak istediler. Ücret olarak 
da buğdayın bir ölçeğine dört dirhem vermeyi 
teklif ettiler. Fakat Hazreti Osman, tüccarla-
rın verdiği fiyatı az buldu. Onlara “Sizden fazla 
veren var.” dedi ve buğdayını hiç kimseye sat-
mak istemediğini söyledi. Tüccarlar bu durum-
da teklif ettikleri fiyatı artırdılar. Fakat Hazreti 
Osman’dan yine aynı cevabı aldılar. Nihayet 
buğdayın bir ölçeğine yedi dirhem vermeye 
bile razı oldular. Bu, verebilecekleri en son ve 
en yüksek fiyattı. Fakat tüccarlar ne derse de-
sin Hazreti Osman’ın ağzından “Sizden fazla 
veren var.” sözünden başka laf çıkmıyordu.

Bazıları onun bu tutumunu, fırsat düşkünlü-
ğüne ve çok kazanmak hırsına veriyordu. Halk, 
ihtiyaç içinde kıvranırken onun böyle davran-
masını kimse ona yakıştıramıyordu. Nihayet 
durumu Halife Hazreti Ebû Bekir’e anlatmaya 
karar verdiler. Ondan, Hazreti Osman ile ara-
larını bulmasını isteyeceklerdi. Halifenin hu-
zuruna çıkarak durumu olduğu gibi anlattılar. 
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Hazreti Ebû Bekir anlatılanları sonuna 
kadar dinledi ve onlara,

– Bu işte bir gariplik var. Bana öyle 
geliyor ki siz Hazreti Osman’ın sözünü 

iyi anlayamadınız. O, 
Resûlullah’ın damadı 
ve Cennet’te arkada-
şıdır. Halkın ihtiyacını 
fırsat bilip ondan kâr ve 
çıkar elde edecek kimse 

değildir. Bu davranışının 
mutlaka bir hikmeti var-
dır. Haydi, beraber gidip 
meseleyi bizzat kendisin-
den öğrenelim, dedi.

Sonra da hep birlikte 
Hazreti Osman’ın yanına var-

dılar. Hazreti Ebû Bekir tüccarla-
rın anlattıklarını Hazreti Osman’a 
söyledi. Ona niçin malını verilen 
fiyata satmadığını sordu.

Hazreti Osman ise şu cevabı verdi:
– Ey Resûlullah’ın halifesi! Bunlar be-

nim bir ölçek buğdayımı yedi dirheme 
satın almak istiyorlar. Yani, bire yedi ve-
riyorlar. Hâlbuki ben onu, bire yedi yüz 
veren birine satmak istiyorum. Yüce Al-
lah, her bir iyiliğe karşılık yedi yüze ka-
dar mükâfat vereceğini vaat etmiyor mu? 
Böyle kârlı bir ticaret varken ben ne diye 
malımı onlara satayım?

Ve Hazreti Osman, bundan sonra yüz 
deve yükü buğdayının hepsini de Medine 
halkına sadaka olarak dağıttı. Cömertliği 
ile fakir ve yoksulların yüzünü güldürdü.

67



NİMETLERE HAMD

İbn Abbas (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Bir gün Ebû Bekir, alabildiğine sıcak bir günün ortasında 

evinden çıkıp Mescid-i Nebevi’ye gitti. Ebû Bekir’in geldiğini 
duyan Ömer,

– Ya Ebû Bekir, bu saatte dışarıda ne arıyorsun, diye sordu. 
Ebû Bekir,
– Açlık canıma tak etti, bir şeyler bulurum ümidiyle çıktım, 

dedi. 
Ömer,
– Vallahi, ben de bu sebeple evden çıkmıştım, dedi. 
Onlar, bu şekilde konuşurlarken Allah Resûlü (sallallahu 

aleyhi ve sellem) çıkageldi ve, 
– Sizi bu saatte dışarı çıkaran nedir böyle, diye sordu. 
Onlar ise,
– Vallahi şiddetli açlık çekiyoruz, dediler. 
Allah Resûlü,
– Allah’a yemin ederim ki benim dışarı çıkmamın sebebi de 

aynı, başka değil! Haydi, kalkınız gidelim, buyurdu. 
Yürüdüler, Ebu Eyyûb el-Ensârî’nin evinin kapısına geldiler. 

Ebu Eyyûb, her gün Peygamberimiz için yemek yahut süt ayı-
rırdı. Allah Resûlü, o gün her zamankinden farklı bir vakitte 
gidince O’nun için ayırdığı yemeği çocuklarına yedirmiş ve ken-
disi de hurmalığına çalışmaya gitmişti. Kapıya vardıklarında Ebu 
Eyyûb’un hanımı çıktı ve,

– Allah’ın Peygamberi ve arkadaşları, hoş gelmişsiniz, dedi. 
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem): 
– Ebu Eyyûb nerede, diye sorarken, hurmalığına çalışmaya 

gitmiş olan Ebu Eyyûb, Peygamberimiz’in sesini uzaktan duyun-
ca koşarak geldi. 

– Allah’ın Habîbi ve beraberindekiler, hoş geldiniz! Ya 
Resûlullah, her zamanki geliş vaktin değil, ama inşallah hayır-
dır, dedi. 
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Allah Resûlü, 
– Doğru söyledin, haklısın, buyurdu. 
Bu kutlu ekibin geliş maksadını anlayan Ebu Eyyûb, hemen 

gitti ve üzerinde kurumuş, yaş ve daha tam olgunlaşmamış hur-
maların yer aldığı bir hurma salkımı koparıp getirdi. Resûlullah, 

– Ben bunu istemedim, bize kuru hurma toplasan daha iyi 
ederdin, dedi. 

Ebu Eyyûb,
– Ya Resûlullah, her üç çeşidinden de yemeni arzu ettim. Ay-

rıca senin için bir de hayvan keseceğim, dedi. 
Allah Resûlü,
– Kesersen sütlü olanını kesme, diye ikazda bulundu. 
Ebu Eyyûb misafirlerine bir oğlak kesti. Hanımına,
– Sen de hamur yoğur, ekmek pişir. Sen iyi ekmek yaparsın, 

dedi.
Ebu Eyyûb oğlağın yarısını haşladı, yarısını da kızarttı. Yemek 

pişip Habîbullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile iki arkadaşının 
önüne konunca Allah Resûlü oğlaktan biraz aldı, ekmeğin üzeri-
ne koydu ve, 

– Ebu Eyyûb, bunu al; kızım Fatıma’ya gönder. O, günlerdir 
böyle bir şey yememiştir, buyurdu.

O da Resûlullah’ın dediği gibi yaptı. Yemek yenilip de karın-
ları doyunca Nebîler Nebîsi,

– Ekmek, et, kuru hurma, ham hurma, olgun hurma, dedi. 
Gözleri yaşaran Allah Resûlü sözlerine şöyle devam etti:
– Allah’a yemin ederim ki şüphesiz kıyamet günü bu nimetler-

den sorguya çekileceksiniz. 
Bu sözleri sahabîlerine ağır gelince Rahmet Peygamberi şöyle 

buyurdu: 
– Böyle nimetlere kavuşup bu nimetleri elinize aldığınızda 

“Bismillah!” deyiniz. Doyduğunuz zaman da “Bizi doyuran, bize 
nimet veren, hem de fazlasıyla lütfeden Allah’a hamd olsun.” de-
yiniz. İşte, bu şekilde O’na hamd etmeniz yeter.
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MÜ’MİN OLARAK YEMEK YEDİ

Cehcah el-Gıfari anlatmıştı: 
“Kavmim içinden İslâm’a girmek isteyen bir grup insanla 

birlikte Medine’ye geldim. O sırada, Allah Resûlü akşam na-
mazını kıldırıyordu. Namaz sona erince sahabeye dönerek, 

– Herkes, yanındaki arkadaşını götürsün, buyurdu.
Mescitte ben ve Allah Resûlü’nden başka kimse kalmamış-

tı. Ben, cüsseli ve uzun boylu olduğumdan kimse beni yanına 
almamıştı. Sonunda, beni Allah Resûlü evine götürdü. Benim 
için bir keçinin sütünü sağdı, sütü içtim. Bir tencere de yemek 
getirdi, onu da yedim. Toplam yedi keçiden sağılan sütü içmiş-
tim. Ümmü Eymen şöyle söylendi: 

– Allah Resûlü’nü bu gece aç bırakanı Allah aç bıraksın. 
Bunun üzerine Efendimiz,
– Bırak ya Ümmü Eymen! O rızkını yedi, bizim rızkımızı 

veren Allah’tır, buyurdu. 
Sabah olduğunda her arkadaş kendisine yapılan ikramı an-

latıyordu. Ben de yedi keçinin sütünü içtiğimi ve bir tencere 
yemek yediğimi anlattım.

Ertesi gün Allah Resûlü ile akşam namazını kıldık. Resûlullah 
dünkü gibi yine,

– Herkes, yanındaki misafiri evine götürsün, buyurdu. 
Beni götüren yine çıkmadı. İri vücutlu ve uzun boylu oldu-

ğumdan kimse beni davet etmemişti. Önceki gibi beni yine 
Allah Resûlü evine götürdü ve bana bir keçinin sütünü sağdı. 
Bir keçinin sütünü içtim ve karnım doydu. Ümmü Eymen, 

– Ya Resûlullah, bu adam bizim dünkü misafirimiz değil mi, 
dedi. 

Allah Resûlü,
– Evet, dedikten sonra şöyle buyurdu:
– O, bu gece mü’min olarak yemek yedi. Dün ise kâfir ola-

rak yemişti. Kâfir, yedi bağırsağını dolduruncaya kadar yer. 
Mü’min ise bir bağırsağını dolduruncaya kadar yer.”
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MELEKLERE 
İMAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Peygamber Rabb’i tarafından kendisine ne indi-
rildi ise ona iman etti, mü’minler de! Onlardan her 
biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman etti. ‘O’nun resûllerinden hiçbirini 
diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler: ‘İşittik 
ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz 
Sanadır.’ (Bakara Sûresi, 285. âyet)

“Allah’tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat 
Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrıl-
mayan ilim sahipleri de bu gerçeğe aziz ve hâkim 
Allah’tan başka ilah olmadığına şahittirler.” (Al-i 
İmran Sûresi, 18. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Ancak Allah Bilir
Allah Resûlü buyurdular ki:
– Her bir yağmur ve kar tanesini yeryüzüne indi-

ren ve bir daha görevi olmayan melek vardır. Semada 
dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur. Her ta-
rafta Allah’a secde için alnını koymuş bir melek var-
dır. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir.

Sekine İner
Allah Resûlü buyurdular ki:
– Bir grup, Allah’ın Kitabı’nı okumak ve arala-

rında tedris etmek üzere Allah’ın evlerinden birinde 
toplanırsa üzerlerine mutlaka sekine (rahmet, huzur, 
güven, itminan) iner ve onları rahmet kaplar, melek-
ler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mu-
karreb meleklere anar.
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YERYÜZÜNDE BİR HALİFE

Yüce Allah meleklere,
– Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dediği vakit on-

lar, 
– Oradaki düzeni bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir 

mahlûk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd ve iba-
det etmekte, adını anmaktayız, dediler. 

Allah Teâlâ, 
– Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim, buyurdu. 
Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Bunun arkasından önce 

onları meleklere göstererek, 
– İddianızda tutarlı iseniz haydi Bana şunları isimle-

riyle bir bildirin bakalım, dedi. 
Melekler de,
– Sen bütün noksanlıklardan uzaksın ya Rabbi! Se-

nin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz. Her şeyi 
hakkıyla bilen ve hikmetle yapan Sensin, dediler. 

Bundan sonra Yüce Allah, Hazreti Âdem’e eşyanın 
isimlerini meleklere söylemesini istedi. O da isimleriyle 

tek tek onları bildirince Allah Teâlâ da şöyle buyurdu: 
– Ben size demedim mi ki göklerin ve yerin sırlarını 

Ben bilirim ve Ben sizin gizli açık yap-
makta olduğunuz her şeyi de bilirim. 

Bu anda Allah Teâlâ meleklere, 
– Âdem için secde edin, diye emretti. 

Bütün melekler de Hazreti Âdem 
Aleyhisselâm’a secde edip saygı duy-
dular. İblis bunu yapmadı, kibrine ye-
diremedi ve kâfirlerden oldu. (Bakara 
Sûresi, 30– 34. âyetler)



MİRAÇ’TAKİ MELEKLER

Yüce Allah, Cebrâil Aleyhisselâm’a buyurdu: 
– Habibim Taif’te çok üzüldü. Vücudu yaralı, kalbi kırık. 

Ama o hâlde dahi düşündüğü tek şey Benim rızam. Bu sebeple 
git Habibim’i bana getir. Yolunda olanlara hazırladığım Cen-
net nimetlerini ve kendisine düşmanlık edenleri bekleyen 
azapları görsün. O’nu bizzat Ben teselli edecek ve kırık kalbini 
kendim tedavi edeceğim. 

Cebrâil Aleyhisselâm, Cennet’e giderek kırk bin yıldır bu 
anı bekleyen Burak isimli Cennet atını buldu. Beyaz renkteki 
Burak’ın alnında kelime-i tevhid yazılı idi. Hayvanı alan bü-
yük melek, Efendimiz’in yanına geldi ve şöyle dedi:

– Ey Nebîler Nebîsi! Ey Allah’ın Sevgilisi, ziyaretimden do-
layı endişeye kapılma! Hak Teâlâ’nın selâmı var. Seni davet 
ediyor. Bu, öyle emsalsiz bir nimet ki daha evvel hiç bir pey-
gambere nasip olmadı. Lütfen kalk gidelim. 
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Allah Resûlü, kalkıp abdest aldı sonra da Cebrâil 
Aleyhisselâm ile birlikte miraca adım attılar. Yükselmeye baş-
ladılar. Resûlullah’ın sağında seksen bin, solunda seksen bin 
olmak üzere yüz altmış bin melek, ellerinde yeryüzü nurundan 
meşaleler olduğu hâlde ilâhî yolculuğa eşlik ediyorlardı. 

Peygamberimiz, birinci kat gökte Âdem Aleyhisselâm’ı gör-
dü. İlk Peygamber, son peygamberi sevgi ile selâmladı ve hayır 
dualar etti. Ayrıca birinci kat gökte, ayakta huşu içinde du-
ran ve “Sübbûhun kuddusün rabbil melâiketi verrûh” diyerek 
Cenâb-ı Hakk’ı anan melekler vardı. Peygamber Efendimiz 
Cebrâil Aleyhisselâm’a, 

– Bunların ibadeti bu şekilde mi, diye sordu. 
Hazreti Cebrâil de,
– Evet. Bu melekler yaratıldıkları andan beri bu hâl üzere-

dirler ve kıyamet kopuncaya kadar da böyle ayakta kalacaklar-
dır, dedi ve şöyle devam etti: 

– Hak Teâlâ’dan bu ibadeti ümmetin için de dilemeni tav-
siye ederim. 

Allah Resûlü, o ibadetten ümmeti için de isteyince bu ni-
met bizlere namazda ayakta duruş olarak nasip oldu. 

Peygamberimiz, birinci gökte bazı insanlar gördü ki suçunun 
ağırlığına göre çeşitli biçimlerde ceza görüyorlardı. Hâllerini 
merak edip Cebrâil Aleyhisselâm’a sorunca bunların; namazda 
rükû ve secdeleri tam yapmayanlar, cuma namazını ve cemaat-
le namazı terk edenler, zekât vermeyenler, fakirlere acımayan-
lar, haram yiyenler, emanete hıyanet edenler, gıybet edenler, 
içki içenler, yalancı şahitlik yapanlar, faiz yiyenler, zina eden-
ler, babasına karşı gelenler olduğunu öğrendi. 

Diğer katlarda bir grup melek rükû hâlinde ibadet ediyor ve 
sürekli o hâlde bulunuyorlardı. Hazreti Cebrâil, bu melekleri 
işaret ederek,

– Bunların ibadeti bu şekildedir. Kıyamete kadar böyle de-
vam edecektir. Sen de Yüce Allah’tan ümmetin için bu iba-
detten iste, dedi. 
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Böylece bu meleklerin bu ibadeti, bize namazda rükû olarak 
nasip oldu. Diğer katlarda da secdeye kapanmış öylece tesbih 
eden melekler vardı. Cebrâil Aleyhisselâm Efendimiz’e yine 
hatırlattı “Aman bu ibadeti dilemeyi unutma.” Efendimiz buna 
dua edince de namazlardaki secde lütfedildi.

Efendimiz, burada bir kürsü üzerinde bir melek gördü. 
Meleğin sağında nuranî melekler, solunda zulmanî melekler 
bulunuyor ve harıl harıl çalışıyorlardı. Cebrâil Aleyhisselâm 
Efendimiz’e,

– İşte Azrâil budur, dedi. 
Büyük meleğin yanına vardılar. Cebrâil Aleyhisselâm, 

Azrâil Aleyhisselâm’ı Allah’ın Habibine takdim etti. Hazreti 
Azrâil, yüzünde gülücükler açarak kalkıp Peygamberimiz’i say-
gıyla selâmladı ve O’nu övdü: 

– Ey kendisinden daha üstün biri yaratılmamış olan büyük 
Peygamber merhaba! Hiç şüphe yok ki senin ümmetin de diğer 
ümmetlerden daha seçkindir. Hatırın için onlara öz anne ba-
balarından bile fazla acıyarak yumuşak davranıyorum. 

– Evet, dedi Resûlullah. Ben de senden bunu rica edecek-
tim. Ümmetim zayıftır, kendilerine güler yüzle görünmeni ve 
ruhlarını incitmeden yumuşaklıkla almanı istiyorum. 

Büyük melek, yaptığı açıklama ile kıymetli misafiri rahatlat-
tı. Daha sonra Peygamber Efendimiz ile Cebrâil Aleyhisselâm 
beraber Beytül Mamur denen kızıl yakuttan yapılmış binaya 
gittiler. Efendimiz, Cebrâil Aleyhisselâm’ın teklif ve ricası ile 
imam oldu, yedi kat göğün melekleri de tabi oldular; iki rekât 
namaz kılındı. Kalabalık cemaati görünce Sevgili Peygamberi-
miz, kalbinden “Keşke ümmetim de böyle büyük cemaatlerle 
namaz kılabilseler.” diye düşündü. Allah Teâlâ, bu düşünceyi 
bir dua olarak kabul buyurdu ve Müslümanlara cuma namazı 
nasip oldu. 

Peygamberimiz’i beşinci kat gökte Harun Aleyhisselâm 
karşıladı, selâmlaştılar. Buradaki melekler, huşu ile ayakta 
durmuş sadece ayak parmaklarına bakıyorlardı. Bu ibadet de 
Resûlullah’ın aşkına namazda mü’minlere nasip oldu. 
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Cebrâil Aleyhisselâm, Allah Resûlü’nü Sidretül Münteha’ya 
götürünce:

– Vazifem şimdilik buraya kadar. Daha ileriye gidemem. 
Buradan öteye bir adım atarsam yanar kül olurum, dedi ve altı 
yüz kanadını açarak eski hâline döndü.

Bu bölgede Refref adındaki yeşil renkli Cennet yaygısı gö-
ründü. Refref’in ışığı, güneşten daha fazlaydı ve sürekli olarak 
ilâhî zikir ile meşguldü. Efendimiz’i selâmladı. Refref’e binen 
Peygamberimiz, bu binek ile yetmiş bin hicap perdesini ve do-
layısıyla Kürsi, Arş ve Ruh âlemlerini geçtiler. Her perde geri-
de kalırken Resûlullah: 

– Korkma ya Muhammed, yaklaş, hitabını işitiyordu. 
Kâbekavseyn Makamı’na yaklaşırken Refref de daha öteye 

gidemeyip kayboldu ve inciden bir at geldi. Sevgili Peygambe-
rimiz basamakları bununla geçti. Şanlı Peygamber, Rabb’inin 
huzuruna kavuşunca O’nu şu şekilde selâmladı: 

– Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibât. (Dil, beden ve 
mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir.)

Her türlü övgüye layık olan yüce Allah, sevgilisinin selâmını 
şu karşılıkla kabul buyurdu: 

– Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve 
berekâtüh. (Ey Nebî! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi se-
nin üzerine olsun!)

Bunun üzerine Peygamberimiz cevap verdi: 
– Esselâmü aleyna ve ala ibadillahis salihiyn. (Allah’ın 

selâmı bize ve Allah’ın salih kullarına olsun!)
Ve yedi kat gökte bulunan melekler bir ağızdan tekrarladı-

lar: Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühu ve resûlüh. (Şehadet ederiz ki Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu 
ve resûlüdür.)

Böylece mü’minler, namazlarda Ettehiyyatü duasını oku-
makla şereflendiler ve namaz mü’minin miracı oldu.
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NURLAR

 Şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen 
kasırlar hükmünde olan semavat dahi zîşuur ve 
zevi’l-idrak mahlûklarla doludur. Onlar dahi, 
ins ve cin gibi, şu âlem sarayının seyircileri ve 
şu kâinat kitabının mütalâacıları ve şu saltanat 
ı Rububiyetin dellâllarıdırlar. (Sözler )

 Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün ka-
biliyetsizliği ve onların gizlenmekliğiyle sana 
görünmemeleri, onların olmamalarına hiçbir 
vakit delil olamaz. Adem-i rüyet, adem-i vü-
cuda delâlet etmez. Görünmemek, olmamaya 
hüccet olamaz. (Sözler)

 Şu âlem-i maddiyat ve şehadet ise, âlem-i 
melekût ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli 
bir perdedir. (Sözler) 

 Hem hiç mümkün müdür, hiç makul 
müdür, hiç kabil midir ki, hayat-ı içtimaiye-i 
beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları 
hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür sure-
tiyle ve icmâ-ı manevî kuvvetiyle ihbar ettik-
leri ve şehadet ettikleri melâike ve ruhaniyetin 
vücutları ve müşahedeleri bir şüphe kabul et-
sin, bir şekke medar olsun? (Sözler) 

 Madem Rahîm bir Hâlikımız var; bizim 
için gurbet olamaz. Madem O var; bizim için 
her şey var. Madem O var; melâikeleri de var. 
Öyleyse bu dünya boş değil; hâli dağlar, boş 
sahralar Cenâb-ı Hakk’ın ibâdıyla doludur. 
(Lem’alar)

 Meleklerin hiçbir cihette hilâf-ı emir ha-
reketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka 
hiçbir icad ve emirsiz hiçbir müdahale, hatta 
izinsiz şefaatleri dahi olmaz. (Şualar)
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ÇİMENTEPE’DE 

Yaşları yirmi ile yirmi beş arasında altı arkadaştılar. Vatanın, 
kendi hayatını devam ettirmek için evladının hayatını sancak 
altına, silah başına davet ettiği tehlike gününde devam ettikleri 
okulları terk ederek subay adayı olmaya koşmuşlardı. Yakacık’ta, 
Maltepe’de, Erenköy’de belli olan eğitim ve öğrenme devrelerini 
tamamladılar. 

Ve Çanakkale’ye gittiler. 
İstanbul’u dünyaya azap veren baskısına boyun eğdirmek is-

teyen bencil İngiltere, her tahrip ve yok etme vasıtasını bu mü-
barek başkentin kapılarına göndermişti. Günün birinde Çimen-
tepe önünde yirmi İngiliz zırhlısı geldi ve dakikada bin üç yüz 
altmış mermi serpen iki yüz kırk topunu saatlerce buraya çevirdi. 
Mahkûm ettiği ülkelerin ufuklarından bir dakika güneş eksil-
meyen İngiltere, mağrur ve inatçı kinine bu küçük tepeyi hedef 
etmiş, ta ufuktan başlayarak sahile ve karaya kadar uzanan bir 
daireden devamlı ateş ve ölüm yağdırıyordu.

Hücumu, korumaya ve korunmaya imkân vermeyen her şeyi 
üstümüze musallat eden bu aman vermez sindirme önünde, 
Türk’ün savaş azmiyle hayatını koruma duygusu, birkaç dakika 
mücadele eder gibi oldu. Tepeye adım adım ilerlemekte olan 
düşmanı, her ne şekilde olursa olsun eski mevzilerine atmak la-
zımdı ve bir an kararsızlık, Türk’ün bu tarihî başkentini bu İslâm 
tahtını –Allah korusun- devirebilirdi. Bölgenin kumandanı en 
tehlikeli noktada bulunan bir alayın siperlerine doğru ilerledi ve 
hem rica ve hem emreden bir sesle, ‘Bu alayı yerinden oynatıp 
düşmanın üstüne atacak subaylarınız yok mu?’ diye bağırdı. 

Vatanın kendi hayatını devam ettirmek için evladının haya-
tını sancak altına, silah başına davet ettiği tehlike gününde su-
bay adayı olmaya koşmuş olan bu altı genç, vicdanlarından çıkan 
bir padişah emriyle artık şehid adaylığına kendilerini yükseltmek 
istiyorlardı. Bir akşam önce yazıp bestelemiş oldukları şarkıya…

Bu toprağı Türkün kanı yoğurdu,
Annem beni bu gün için doğurdu
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Şarkısına bir ağızdan başlayarak siperlerden dışarı fırladılar. Bu 
işaret o askerin zaten heyecanlanmaya hazır olan doğuştan gelen 
kahramanlığını coşturmaya yetmişti. Hepsi birden bire ve bera-
berce hücum ettiler ve o altı gencin mübarek naaşları üstünden 
–evet, altısı da şehit olmuştu- ettikleri hücumla İngilizlerin elin-
deki mevzileri geri aldılar. 

Öğretmen Seracettin Bey’in olayların şahitlerinden bizzat 
dinleyip hayran olarak ve ağlayarak anlattığı bu kahramanlık 
hikâyesi önünde idrakim, muhakemem, hissim, hayalim titreme-
ye tutulduğu dakikadan beri hiçbir şeyi imkânsız görmüyor, hiçbir 
iddiayı reddetmiyor, yalanlayamıyordum. Katil insanlık zekâsıyla 
binlerce yıl ve asır içinde icat ve tamamlanan her saldırı silahı-
nın Çanakkale’deki askerlerimizin göğüsleri üzerinde kırıldığını 
gördüğüm ve işittiğim günden itibaren bir matematik kitabının 
sayfalarıyla bir mitoloji risalesinin satırları kanaatime aynı itaati 
emrediyor. Türk ırkının Osmanlı vatanının Muhammed ümme-
tinin bu altı seçkin şehidiyle onların ölen ve kalan arkadaşları 
gözlerimizin önünde bir mitoloji tarihi… doğru bir mitoloji tarihi 
yaşattılar ve bundan şahsi fedakarlar değildirler. Maceraları da 
tek olaylardan olmadığı gibi.

Ölüme karşı gururlu bir alın, gururlu bir göğüsle şarkılar söy-
leyerek ilerleyen bu torunlarının kahramanlık destanı altı yüz yıl 
önce Süleyman Paşa ile birlikte o ellere, ilk defa ayak basmış olan 
Türk yiğitlerinin gurur verici ruhlarına nelere ilham ve hediye 
etti, bilmem. Fakat dünya ile âhiret arasında eğer bir hissetme 
bağı varsa o toprakların altındaki zaferin çığlığı, üstündeki kin ve 
lanet feryadına elbette ve elbette üstün gelmiştir!...

Ey vatandaş, ey kardeş! Çimentepe’yi unutma! Çimentepe’ye, 
ömrün oldukça birkaç dua ziyareti borcun olsun… Çimentepe’nin 
hatırlatan susuşu, ebedî olarak susmuş, o pek aziz şehitlerin ölür-
ken söyledikleri şarkıyı kulaklarına ve vicdanlarında daima tek-
rar edecektir. Ben bile bu satırları yazarken:

– Başşehrimiz emin olsun, biz Çimentepe’nin ebedî bekçileri-
yiz! 

Diyen sesleri işitiyorum.
Süleyman NAZİF
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MİKRO KÜTÜPHANEDE MAKRO BİLGİLER

Şöyle bir bilgi topluluğu düşünün: “1 milyon ansiklopedi 
sayfasını ya da her biri, bin sayfadan oluşan 1000 kitabı doldu-
rabiliyor. Bu kitapları üst üste koysanız kitapların yüksekliği 70 
metreye erişiyor. Kitaplardaki bu bilgileri alt alta kâğıtlara yaz-
sanız, kâğıtların uzunluğu Kuzey Kutbu’ndan ekvatora kadar 
uzanıyor. Okuması ve yazması bu kadar zor olan bu bilgilerin 
her birini ezberlesem deseniz tamamını bitirmek için 100 yıl 
gerekiyor.”

Hayal etmesi bile çok zor olan böyle bir bilgi topluluğu var 
mıdır? Varsa nerededir ve bizimle ilgisi nedir? Belki şaşıracak-
sınız ama bu bilgi topluluğu bizim çok yakınımızda bulunmak-
ta. Hatta o kadar yakın ki içimizde! Üstelik yetişkin bir in-
sanda bu bilgi topluluğundan 100 trilyon kadar vardır. Nerede 
mi? Evet bu kadar çok bilgi, ancak elektron mikroskobuyla ve 
binlerce kez büyütülerek görülebilen DNA’da saklıdır. DNA, 
mükemmel bir yapıya sahiptir ve kusursuz bir yaratılışla hücre 
çekirdeğine yerleştirilmiştir. DNA’yı bir kütüphane gibi düşü-
nürsek yetişkin bir insanda yaklaşık 100 trilyon kütüphane var 
demektir.

Peki, bu küçücük alana sığdırılan bu kadar çok bilgi bizim 
için ne ifade ediyor? Hücrelerimizin canlılık faaliyetlerinin 

82



programı, hep bu küçücük fakat içinde bulunan bilgiler yö-
nüyle dev kütüphanede saklıdır. Ayrıca DNA kütüphanesinin 
sayfalarında burnumuzun, kulağımızın şekli; saçımızın, gözü-
müzün, kaşımızın rengi gibi vücudumuzun her kısmına ait yüz-
lerce şifre bulunur. Bir başka deyişle bizi biz yapan bütün özel-
likler DNA şifrelerinde gizlidir. Bu kadar çok hayatî bilginin, 
bu kadar küçük alana sığması her şeyden bir şey yapabilen ilâhî 
bir iradeyi göstermektedir.

DNA şifrelerinin en önemli özelliği içindeki hayatî bilgile-
rin sadece bize has olmasıdır. Dünya yaratıldığından beri dün-
yaya gelen milyarlarca insanın hiçbiri bir diğerine benzemez. 
Yani tamamen aynı görünen, aynı düşünen, aynı davranan hiç 
kimse yoktur. Bu durum, birbirine en çok benzeyen aynı yu-
murta ikizleri için bile geçerlidir. 
İnsanlar arasındaki benzerlikleri meydana getiren, herkesin 

DNA şifrelerindeki yaklaşık % 99.9’luk bilginin aynı olması-
dır. Sadece binde birlik kısmı farklıdır. İşte bu küçücük fark, 
genel olarak birbirine çok benzeyen insanların farklı olması-
nı sağlamaktadır. Her insan mükemmel bir donanımla yara-
tılmıştır. Çok küçük bir farkla milyarlarca mükemmel yapıda 
insan yaratmak, ancak gücü her şeye yeten ve ilmi sonsuz olan 
Cenâb-ı Hakk’a mahsustur.
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GÜNEŞ DOĞACAK

Ey mâyesi nûrla yoğrulmuş millet!

Hele dişini sık az daha sabret! 

Aman, sönmesin sînendeki himmet! 

Son durağın “devlet-i ebed müddet”...  

Hiç durma yürü ki, yollarda gözler!

Durmuş şehit baban yolunu gözler

Geril, koş! Seni bekliyor pürüzler

Yürü ki sevinsin kederli yüzler..!  

Belli, dâvâ büyük yollar da uzun;

Ne gam! Yolcusu olmuşsun Sonsuz’un! 

Kutlu Rehber bu yolda kılavuzun; 

Lafı mı olur artık, karın-buzun..!  

Nasıl olsa bir gün güneş doğacak;

Çevreye yeniden nûrlar yağacak;

Dağ-dere, ova-oba bucak bucak, 

Işık gelip karanlığı boğacak...

***
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PIRILTILAR

 Din hiçbir şeye kurban edilmeyecek kadar ulu, uğruna 
kurban olunacak kadar ulvîdir.

 İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşünceler-
den dolayı bile kendilerini sorgular ve kat’iyen tavır yalanı-
na girmezler. 

 Mülahazalarını İslâm’ın varlığına bağlayan ruh, kâmil 
ruhtur. 

 Nârı nur söndürür. 
 Bir insana bir şey okumadan evvel yapılması gerekli 

olan iş o insanı iyi okumaktır. 
 İmanın, insanın sinesine tastamam yerleşmesi ancak 

amelle mümkün olur. Salih amelle beslenmeyen imanın 
solması hatta sönmesi her zaman muhtemeldir. 

 Tefekkür, zatında çok kıymetli bir ibadet olmakla be-
raber, ona asıl derinliğini kazandıran, tefekkürde bulunulan 
mevzuun ehemmiyeti ve kıymetidir. 

 Şefkat en paslı kilitleri açan bir anahtar ve ölmüş ruh-
ları bile diriltebilecek bir yed-i Mesîh’tir.

 İnsan, Allah’a yürekten ihtiyaç hissetmeli, acz u fak-
rıyla Allah’a yönelmeli ki Cenâb-ı Hakk da ona icabet et-
sin. Cenâb-ı Allah, Zâtına karşı müstağni davrananlara te-
veccühte bulunmaz. 

 Kimde olursa olsun, azıcık samimiyet bir başarı vesilesi 
olabilir. 

 Allah’ın bir kuluna lütfettiği en büyük nimet ihlâstır.
 Haklı olmak sert olmayı gerektirmez, yumuşak bir üs-

lup haklılığa ayrı bir güzellik ve derinlik katar.
 İnsan işlediği günahın affedileceğini bilse bile o güna-

hından dolayı hep Allah’tan hayâ etmelidir. 
 Ne kadar çok uyursanız hafızanız o kadar çok kapanır. 
 Ciddî olmayla somurtmayı birbirine karıştırmamak ge-
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rekir; Resûl-ü Ekrem Efendimiz ciddî olduğu kadar da mü-
tebessimdi.

 Hâl ile hâllolmayacak mesele yoktur. 
 Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu meydana 

getiren her ferde bir emanettir. 
 İrade, Allah’ın insana en büyük ihsanlarındandır. 
 İman toprak gibidir; tohumun atılmasından hasad za-

manına kadar her seviyede toprak ile sıkı irtibat lazımdır. 
 İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşünceler-

den dolayı bile kendilerini sorgular ve kat’iyen tavır yalanı-
na girmezler. 

 Zaaflar, insan tabiatının açık olduğu boşluklardır; şey-
tan da işte o boşlukları kullanır.

***
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HAKSEVERLİK 
FEDAKÂRLIK 
MERHAMET





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Hakkı batıla karıştırmayın, bile bile gerçeği giz-
lemeyin.” (Bakara Sûresi, 42. âyet)

“Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi 
ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze 
titrer, mü’minlere karşı pek şefkatli ve merhametli-
dir.” (Tevbe Sûresi, 128. âyet)

“Eğer Allah’ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inaye-
ti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli 
olmasaydı başınıza müthiş bir azap gelirdi.” (Nur 
Sûresi, 20. âyet) 

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Merhamet Edenlere
Nebîler Nebîsi buyurdular ki:
– Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. 

Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size 
merhamet etsin. 

Mü’minler
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Mü’minler; birbirlerini sevmekte, merhamet et-

mekte, şefkat göstermekte tek vücut gibidirler. O vü-
cudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar da acı 
çekip uykusuz kalır.

Yumuşak Huy
Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: 
– Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise 

hayrın tamamından mahrumdur.
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FARUK

Müslümanların Peygamber Efendimizle birlikte müşrik-
lerden gizlendikleri ve Hazreti Ömer’in henüz İslâm’a girmiş 
olduğu günlerdi. Hazreti Ömer, Allah Resûlü’nün yanına ge-
lerek,

– Ya Resûlullah! Biz, ister ölü ister diri olalım hak üzere 
değil miyiz, dedi.

Peygamber Efendimiz,
– Evet! Varlığım, kudret elinde bulunan Allah’a yemin 

ederim ki siz, ister ölü olunuz ister diri olunuz hiç şüphesiz hak 
üzeresiniz, buyurdu. 

Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi:
– Ya Resûlullah! Biz hak üzere bulunduğumuza ve onlar batıl 

üzere olduklarına göre, biz ne diye dinimizi gizliyoruz? Vallahi 
biz, İslâmiyeti küfre karşı açıklamaya daha haklı, daha layığız! 
Allah’ın dini Mekke’de muhakkak üstün gelecektir! Kavmi-
miz bize karşı taşkınlık etmek isterlerse, kendileriyle çarpışırız. 
İnsaflı davranmak isterlerse, onu da kabul ederiz.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem),
– Biz, sayıca çok azız ey Ömer, buyurunca Hazreti Ömer,
– Seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allah’a 

yemin ederim ki hiç çekinmeden ve korkmadan oturup İslâm 
inanç esaslarını açıklamadığım bir küfür meclisi bırakmadım. 
Seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allah’a yemin 
ederim ki biz muhakkak ortaya çıkacağız, dedi.

Hazreti Ömer’in bu tutumu karşısında Allah Resûlü iki saf 
hâlinde bulunduğu evden dışarı çıktı. Saflardan birinin başın-
da Hazreti Hamza, diğer safın başında Hazreti Ömer vardı.

Kararlı adımlarla Mescid-i Haram’a vardılar. Kureyş müş-
rikleri, bir Hazreti Ömer’e bir Hazreti Hamza’ya bakıyorlardı. 
Onlar, o gün, bir benzerine daha uğramadıkları hüzün ve ke-
dere uğradılar. O zaman Allah Resûlü Hazreti Ömer’e, hak ile 
bâtılı ayırdığı için “Faruk” adını verdi.
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BİR GÜN SEN BİR GÜN BEN

Ensâr ile Muhâcir’i kardeş ilan ettiği gün Peygamber Efendi-
miz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ömer’i de Utban ibn 
Malik ile kardeş ilan etmişti. Utban, din kardeşi Ömer için her 
türlü fedakârlığı yapıyordu. Onun bu durumu ve kendisi için 
yaptıkları Hazreti Ömer’i çok duygulandırıyordu. Her işin hak-
kını veren ve elinden her iş gelen Hazreti Ömer de yapacakları 
işlerde sürekli din kardeşine yardım ediyordu. Hurmalığa birlikte 
gidiyor, birlikte çalışıyorlar, akşam da evlerine yine birlikte dö-
nüyorlardı. Ticaret yapmaya da yine birlikte gidiyorlardı. Hazreti 
Utban ile Hazreti Ömer, aralarında kan bağı bulunan kardeşler-
den daha samimi olmuşlardı. Birlikte dertleşiyor, namaz kılmaya 
ve Peygamberimiz’i dinlemeye de yine birlikte gidiyorlardı. 

Ancak Müslüman olmak için diz çöküp karşısına oturduğu 
andan itibaren bir Peygamber aşığı hâline gelen Hazreti Ömer, 
Efendimiz’in yanında daha fazla bulunmak istiyordu. O’nunla 
aynı ortamı daha çok paylaşmak, ağzından dökülecek her bir ke-
limeyi duymak ve öğrenmek istiyordu. 

Geceleri yatağa yattığında bunları düşünmekten gözüne bir 
türlü uyku girmiyordu. Bir sabah bu derdini Utban’a açmaya ka-
rar verdi. Ona,

– Kardeşim birlikte Peygamberimiz’in yanına gidiyoruz. Ama 
ben O’ndan daha çok şey öğrenmek istiyorum. Bizim yanında 
olmadığımız vakitlerde anlattıklarını da bilmek istiyorum, dedi.

Utban, Hazreti Ömer’in bu isteğine hiç şaşırmamıştı. O da 
Peygamberimiz’in yanında daha çok bulunmak istiyordu. Ama 
bir yandan da çalışmaları gerektiğinin ikisi de farkındaydı. Ar-
kadaşı Ömer’e dönerek,

– Efendimiz’i dinlemeye bir gün sen git, bir gün ben. O gün 
dinlemeye kim giderse öğrendiği şeyleri akşamleyin diğeri ile 
paylaşsın, dedi.

Bu teklif Hazreti Ömer’in de çok hoşuna gitmişti. Evinde misa-
fir kaldığı arkadaşının işlerine yardım ederken Allah Resûlü’nün 
anlattıklarını da kaçırmadan öğrenmiş olacaktı.
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TAİF

Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), tebliğ maksadıy-
la evlâtlığı Zeyd’i de yanına alarak Taif’e gitmişti. Orada on 
gün kadar kalarak puta tapan halkı, Allah Teâlâ’nın varlığına 
ve birliğine iman etmeye çağırdı. Fakat Taif’teki görüşmele-
rin ardından O’na yardım etmeye istekli bir kişi bile çıkma-
dı. Taifliler, gençlerinin Müslüman olmalarından korkarak 
Peygamberimiz’in teklifini kabul etmediler. O’na,

– Bizim yurdumuzdan çık da nereye gidersen git, dediler. 
Sonra da Peygamber Efendimizle alay ettiler. Bununla da 

kalmayıp halkın serseri takımını O’nun geçip gideceği yolun 
iki tarafına oturttular. Bu terbiyesiz kişiler, Resûlullah arala-
rından geçerken attıkları taşlarla O’nu yaraladılar. Bu sırada 
Hazreti Zeyd, büyük fedakârlıklarla Efendimiz’i korumaya ça-
lıştı. Atılan taşlara kendi vücudunu siper etti. Fakat buna rağ-
men Nebîler Nebîsi’nin mübarek ayakkabıları kanlar içinde 
kalmıştı. Hazreti Zeyd’in ise başı yarılmıştı. Bin bir güçlükle 
Mekkeli Utbe ve Şeybe’nin bağına sığındılar. Allah Resûlü, 
kendisinden önce Hazreti Zeyd’in yarasıyla ilgilendi. Bahçe-
deki bir asmanın gölgesine oturup biraz dinlendikten sonra iki 
rekât namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırıp Yüce Allah’a dua 
etti:
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– Her şey Sen’in rızan içindir ve bütün güç, kuvvet Sen’in 
elindedir!

Efendimiz ve Hazreti Zeyd, bu tehlikeli bölgeyi kısa bir 
süre sonra terk ettiler. Nazik yüreği çok incinmiş olan Nebîler 
Nebîsi, dalgın bir hâlde Mekke’ye doğru ilerliyordu. Seâlib de-
nen yere geldiğinde ancak kendine gelebilmişti. Başını kaldır-
dığında bir bulutun kendisini gölgelemekte olduğunu fark etti. 
Kısa bir zaman sonra da Cebrâil Aleyhisselâm’ı gördü. Hazreti 
Cebrâil, Efendimiz’e şöyle seslendi:

– Allah, kavminin sana söylediklerini işitti. Onlar hakkın-
da dilediğini emretmen için sana dağlar meleğini gönderdi.

Bu sırada dağlar meleği, Efendimiz’i selâmladı ve Mekke’nin 
iki tarafında bulunan dağları göstererek,

– Ya Muhammed! Ben dağlar meleğiyim! Şimdi ne dilersen 
dile. Eğer istersen şu iki dağı hemen Taif’in üzerine kapayıve-
reyim, dedi. 

Allah Resûlü’nün verdiği cevap; sabrın, kendisine hakaret 
edip yalanlayanlara şefkat ve merhametin son haddini ifade 
ediyordu:

– Hayır! Ben onların helâk olmalarını istemem. Allah’ın, 
onların soylarından yalnız Allah’a ibadet edecek, O’na hiçbir 
şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim.
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MİSAFİR

Ensâr’dan biri birgün Efendimiz’in ricası üzerine fakir bir 
adamı doyurmak için evine götürmüştü. Eve varınca hanımı-
na, 

– Yiyecek bir şeyler var mı hanım, diye sordu. 
Hanımı da sadece çocuklara yetecek kadar yiyeceğin bulun-

duğunu söyledi. Bunun üzerine adam hanımına şöyle dedi:
– Sen çocukları bir şeylerle avutmaya çalış, onların uyu-

masını temin et. Daha sonra misafir geldiğinde ve yemek için 
oturduğumuzda, ışığı söndür ki bizim de kendisiyle beraber ye-
diğimizi zannetsin.

Oturdular, misafir yemeğini yedi. Ancak o gece, ev sahiple-
ri açlıktan kıvranarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca misafir-
perver olan Müslüman doğruca Allah Resûlü’nün yanına gitti. 
Efendimiz onu görünce, 

– Allah, misafirinize yaptığınız iyilikten razı ve hoşnut oldu, 
buyurdu. 

Bu hâdiseyle ilgili şu âyet nazil oldu: “Hatta kendileri ihti-
yaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilme-
sini tercih ederler.” (Haşr Sûresi, 9. âyet)
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ÇANAKKALE’NİN İSTANBULLU ŞEHİTLERİNE 

Yukarıdaki satırları yirmi sekiz ay evvel yazmış ve neşret-
miştim. Vatanımın o vakitki ümitsizliği ve hâliyle bir kısım 
İstanbulluların gafleti ve ihmali, birçok gönüller gibi benim 
de kalbimde nöbet nöbet inleyen ve coşan bir kızgınlık mah-
şeri buluyordu. Bu satırlar o üzüntülerin –o zaman şikâyetçi, 
bugünkü utangaç- iniltilerinin aksettiği yerdi. Eğer yaşlı ya-
kınlarınızın ruhunu incitecek sözler müsveddesi arasına karış-
mışsa tövbe eden iki elimi sizin son bakışlarınızı emen ufuklara 
doğru kaldırıyorum bu günahkâr kalemi affediniz. Vatanımın 
başkentini, kalbinin çarptığı yeri İstanbul’da kurmuş olan 
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Allah’ın yardım katına bir defa da sizin göklerden gelen şefaa-
tinizle şükranımı yükseltmek isterim. 
İstanbul’un bilmem kaç seneden ve kaç asırdan beri sessiz-

lik uykusu içinde uyumuş olan asil ruhu sizde birden bire uyan-
dı. Yaradan Allah’ın bu vaat edilmiş şehri Türk eliyle İslâm’a 
hediye ederken surları önünde ölmüş ve öldürülmüş olanların 
pek asil, pek mert ve pek büyük bir olgunluğa erişmiş oğulla-
rı olduğumuzu bu âleme, kanla, şanla gösterdiniz. İstanbul’un 
mavi ufuklarından taşan güzellikler karşısında açılmış ve yaşa-
mış olan gözleriniz, savaşın ve ölümün kızıl ve siyah ufukları 
önünde her kapandıkça ırkımız ve tarihimiz yeni bir şeref şa-
fağı kazandı. Siz ki hayatı ve hayatın hazlarını herkesten fazla 
görmüş ve tanımıştınız, ömrün zevklerini sevmeye herkesten 
ziyade hak kazanmıştınız. Hâlbuki vazife karşısında hiç te-
reddüd etmeden ölen yine siz oldunuz. Adınız da şanınız gibi 
ebedî olsun!...

Bugün İstanbul’da ne kadar kibar ve matemli aile vardır ki 
ölümümüzün uyandırdığı sarsıntıyla ebedi olarak kırılan gö-
nüllerinde Allah’a tevekkül eden, çok tahammüllü, sabırlı, 
gelişmeye her an hazır kahramanlık ve fedakârlık hislerinin en 
küçük bir zerresinde bile bozulma olmamıştır. Sizin düştüğünüz 
ufuklara hüzün ve hasretle dikilmiş olan gözlerin keder yaşla-
rında bile semavî bir gurur saklı bulunuyor. Onlar bu memle-
keti daha çok seveceklerdir. Çünkü en ziyade sevdiklerinin bu 
memleket yolunda can verdiklerini gördüler.

Ey mübarek şehitler, ey bu vatanın tarihinde ve kalbinde 
dünya durdukça yaşayacak evlatları! Yakın atalarından uzak 
soylarına kadar her ailesi başka bir matemin ebedî hüznünü 
yakından tanıyan Anadolu bugün size ve sizin İstanbul’unuza 
hayran olmanın minnettarlığıyla bakıyor. Osmanoğulları pa-
dişahının başkentine göğüslerini siper etmek için gönderdiği 
oğulları ve onların ölenleri, kalanları, o başkentin kapıları 
önünde sizin arslanlar gibi dövüştüğünüze şahitlik ettiler.
Şehriniz de namınız gibi ebedî olsun.

6 Kânunuevvel (Aralık) 1915
Süleyman NAZİF
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KİTAPLARA 
İMAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! 
O müttakîler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazla-
rını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz 
nimetlerden hayır yolunda harcarlar. Hem sana indiri-
len kitabı hem de senden önce indirilen kitapları tas-
dik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar. İşte 
bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştıranlar ve 
işte bunlardır felah bulanlar.” (Bakara Sûresi, 2. ve 5. 
âyetler)

“Ey iman edenler! Allah’a, Resûlü’ne, gerek Resûlü’ne 
indirdiği gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınız-
da sebat edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
resûllerini ve âhiret gününü inkar ederse hakikatten iyi-
ce uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.” (Nisa 
Sûresi, 136. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

En Güzel Söz
Nebîler Nebîsi Kur’ân-ı Kerîm hakkında şöyle bu-

yurdu: 
– Muhakkak ki en güzel söz Allah’ın Kitabıdır. En 

güzel yol da Muhammed Aleyhisselâm’ın yoludur. İş-
lerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarı-
lanıdır. Size söz verilen mutlaka yerine gelecektir. Siz 
Allah’ı aciz bırakamazsınız.

Mucize
Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
– Her Peygambere Yüce Allah mucize vermiştir. 

Mucize olarak bana verilen ise ancak Allah’ın bana 
vahyettiği Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bunun için kıyamet 
gününde en çok ümmeti bulunan peygamberin ben 

olacağımı umuyorum.
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HİDAYET REHBERİ

Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafın-
dan Cebrâil vasıtasıyla Hazreti Mu-
hammed Aleyhisselâtü Vesselâma 
yirmi üç seneye yakın bir zamanda kade-
me kademe indirilmiş, günümüze kadar 
tevatür yoluyla, aslının değiştirilmesi 
mümkün olmayan bir şekilde gelen 
ve okunması ibadet olan bir kitaptır.

Kur’ân-ı Kerîm, insanoğlunun kıy-
met ve değeri ölçüsünde, onun maddî 
ve manevî bütün özelliklerini göz 
önünde tutarak yüksekler yükseğinden 
gelip insanlığın ufkunda doğan ve en 
mükemmel mesajlarıyla insanlığı aydın-
latan ilahî kanunlar bütünüdür.

Kur’ân-ı Kerîm vahiydir, yani Allah 
kelâmıdır. Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’i 
insanları karanlıklardan nura çıkarsın, 
cehaletten kurtarsın, zulümden adalete 
erdirsin, eğri yollardan kurtarıp sırat– ı 
mustakime (dosdoğru olan Allah yo-
luna) iletsin diye indirmiştir.

Kur’ân, ebedî ve değişmeyen 
ilâhî prensipleriyle topyekun in-
sanlığı mutluluğa ulaştıran en 
kestirme, en aydınlık yolun gös-
tericisi olarak eşi ve benzeri bu-
lunmayan tek kitaptır. İnsana 
insan olmanın gereklerini, hak-
kı, hikmeti, Allah’ın zât, sıfat ve 
isimlerini en hassas ölçülerle öğre-
ten kitap Kur’ân’dır. Bu sahada ona 
denk ikinci bir kitap göstermek müm-
kün değildir. 
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Hakiki adaleti, gerçek hürri-
yeti ve eşitliği, hayrı, namusu ve 
fazileti hatta hayvanlara varınca-

ya kadar bütün varlıklara şefkat ve 
sevgiyi, çalışmayı, ilerlemeyi emreden 

Kur’ân-ı Kerîm’dir. 
Zulmü, haksızlığı, cehaleti, rüşveti, 
faizi, yalanı, yalancı şahitliği, tem-
belliği açıkça yasaklayan biricik kitap 
Kur’ân’dır.

Yetimi, fakiri, haksızlığa uğrayan-
ları koruyup kollamayı en tesirli ve en 
veciz şekilde öğütleyen yegâne kitap 
Kur’ânı Kerim’dir. 
İnsanlık için en mükemmel hayat, 

Kur’ân’ın solukladığı hayattır. Hatta 
denilebilir ki bugün dünyanın dört bir 
yanında takdirle karşılanan, alkışlanan 
medeniyetin bir kısım güzellikleri de ta-
mamen Kur’ân’ın yüzlerce yıl önce teşvik 

ettiği şeylerden farklı değildir.
Kur’ân; kâinatın yaratıcısı yüce 

Allah hakkında yeterli bilgi veren 
ve O’nu tanıtan, Allah’ın bir ol-

duğunu, O’ndan başka ilâh ol-
madığını, yani tevhid gerçeğini 
güneş gibi gösteren mukaddes 
bir kitaptır.

Kur’ân, kâinatta olup biten 
hâdiseleri yorumlayarak onları 
bize apaçık bir şekilde anlatan, 
geçmişte yaşanmış bazı ibretli 

olayları anlatarak onlardan ders 
çıkarmamızı sağlayan ve Allah’ın rı-

zasını kazanmaya götüren biricik kut-
sal kaynaktır.
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KUR’ÂN DİNLEYENLER

İslâm’ın ilk yıllarıydı. Sevgili Peygamberimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem), gündüzleri türlü zorluklara katlanırken ge-
celeri herkesin uyuduğu saatlerde Kâbe’ye gidiyor ve orada 
namaz kılıp dua ediyordu. Geceleri, Allah Resûlü’nün evinde 
ise bir başka güzellik yaşanıyordu. Nebîler Nebîsi, kendisi-
ne indirilen âyetleri o güzel sesiyle açıktan okuyordu. O’nun 
geceleri Kur’ân okuduğunu bilen çoğu Mekkeli, iman etme-
se de gizlice Resûlullah’ın evinin önüne kadar gelip okunan 
Kur’ân’ı dinlemekten kendini alamıyordu. O’nu bir kere din-
leyen, bir daha dinlemek istiyordu. Müşriklerin ileri gelen-
lerinden Ebu Cehil ve Ahnes, gizlice Kur’ân dinleyenlerden 
birkaçıydı. Kur’ân dinlemeyi gururlarına yediremeyen bu ki-
şiler, gece evlerinden çıkıp kimseye görünmemeye çalışarak 
Resûlullah’ın evinin önüne geliyorlardı. Efendimiz’in evinin 
birer köşesinde birbirlerinden habersiz gizlice ilâhi kelâmı 
dinliyorlardı. Bazen evlerine dönerken yolda karşılaşıyorlar, 
ama birbirlerini görmezden gelip hiçbir şey söyleyemeden ora-
dan sessizce uzaklaşıyorlardı. Fakat bu üç beş İslâm düşmanı, 
her ne kadar duyduklarından etkilenseler de iman etmediler. 
Nefislerine uyup üstünlük tasladılar, diğer müşriklerin onları 
ayıplamalarından çekindiler ya da bunlar gibi başka boş dü-
şüncelere kapıldılar. Ve başkalarına da mani olup halkın da 
Kur’ân dinlemesini yasakladılar.

Ancak din düşmanları ne yaparlarsa yapsın Müslümanlar, 
İslâm’ı anlatmaktan da Kur’ân okumaktan da vazgeçmediler. 
Tebliğin devam ettiği bugünlerde bir gece Peygamber Efen-
dimiz, Kâbe’de el- Hakka Sûresi’ni okumuş ve o sırada orada 
bulunan Ömer ibn Hattab da O’nu dinlemişti. Mekke’nin 
ileri gelenlerinden olan Ömer; iyi bir savaşçı, çok cesur ve 
korkusuz bir kişiydi. O da Câhiliyye âdetlerine göre yaşayıp 
Peygamberimiz’in çağrısını anlamsız bulanlardandı. Bir ke-
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narda okunan âyetleri dinlemeye başladı. Efendimiz’in oku-
duğu Kur’ân âyetlerinden etkilenmişti. Bu ilâhi sözlere karşı 
hayranlık duymaktan kendini alamadı ve “Evet herhâlde söy-
lenenler doğru. O, arkadaşlarımın söylediği gibi etkileyici bir 
şair. Bu olağanüstü güzel cümleler, yalnızca bir şairin dudak-
larından dökülebilir.” diye düşündü. Bu sırada Allah Resûlü, 
sûrenin kırk ve kırk birinci âyetlerindeydi:

– Hiç şüphesiz Kur’ân çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o, 
bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

Ömer irkildi. Çünkü Allah Resûlü, onun az önce düşün-
düklerini bir anda cevaplayıvermişti. “Tamam. Zihnimden 
geçenleri bildiğine göre aynı zamanda bir kâhin O.” dedi ken-
di kendine. Efendimiz, okumaya devam etti:

– O, bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! 
O, Âlemlerin Rabb’i tarafından indirilmiştir. Eğer Muham-
med, Bizim adımıza, ona bazı sözler katmış olsaydı, elbette 
O’nu kıskıvrak yakalardık. Sonra O’nun can damarını kopa-
rırdık. O vakit sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Doğru-
su Kur’ân, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. 
İçinizde onu yalan sayanların bulunduğunu elbette biliyoruz. 
Kuşkusuz bu Kur’ân, kâfirler için bir pişmanlık vesilesidir. 
Ve o, gerçekten kesin bilginin ta kendisidir. Öyleyse yüce 
Rabb’inin adını tesbih et. 

Ömer, çok duygulanmıştı. Gözlerinden yaşların dökülme-
sine engel olamadı. Sonra birden aklına puttan ilâhları geldi. 
Tanrılarını nasıl yok sayardı! Yıllardır içinde bulunduğu din-
den bir anda nasıl vazgeçecekti? Duyduğu sözlerin tesirinden 
kurtulmalıydı. Bunun için hemen oradan ayrıldı. İslâm’a bu 
kadar yaklaşmışken bir anda tekrar inançsızlığın karanlığına 
gömüldü Hattab oğlu Ömer. Ama duyduğu güzel sözler, İslâm 
ile şereflenene kadar hep kulaklarında çınlamaya devam etti. 
Daha önce birçok şairi dinlemiş, hiçbirinden buna benzer bir 
şey işitmemişti.

103



HAZRETİ ÖMER’İN YOLCULUĞU 

Ömer ibn Hattab belinde kılıç Mekke sokaklarında hızla 
ilerliyordu. Peygamber Efendimiz’in tebliğ ettiği dine katı-
lanların sayısının her geçen gün hızla arttığını düşündükçe 
âdeta kan beynine sıçrıyordu. Bir yandan koşar adımlarla yü-
rüyor, bir yandan da “Ben sana yapacağımı biliyorum.” diye 
söyleniyordu. Yolda bu şekilde ilerlerken bir adamla karşılaş-
tı. Bu adamın adı Nuaym’dı. Müslüman olduğu hâlde imanı-
nı gizleyen sahabîlerden olan Nuaym, Ömer’i hızla gidiyor 
görünce,

– Ömer nedir bu telâş? Nereye gidiyorsun, diye seslendi.
Ömer, Nuaym’a sert bir şekilde baktıktan sonra cevap 

verdi:
– Muhammed’i öldürmeye!
– Neden?
– Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, insanlar da 

O’na inanıp etrafında toplanıyorlar. Anlattıklarıyla insan-
ları putlarımızdan uzaklaştırıyor. Üstelik sayıları da gittikçe 
çoğalıyor. Bu olayı kökünden çözmeden bize rahat yok.

Ömer’in bu sözleri karşısında Nuaym irkilmişti. Efendiler 
Efendisi’ni çok seviyordu ve ona bir zarar verilmesine gönlü 
asla razı olmazdı. Ömer’i bu fikrinden döndürmeliydi. Fakat 
Ömer, o kadar kızgın ve kararlı bir hâldeydi ki onu ikna et-
mek pek mümkün gözükmüyordu. O hâlde zaman kazanma-
lıydı. Bu sebeple önce şöyle dedi:

– Eğer sen, Muhammed’i öldürürsen O’nun kabilesi olan 
Haşim oğulları da seni yaşatmaz.

Hattab oğlu Ömer, Nuaym’ın bu sözünden hiç etkilen-
medi. Çünkü o bunları göze alarak yola çıkmıştı. Nuaym, en 

104



azından vakit kazanarak durumu Peygamber Efendimiz’e haber 
vermek istiyordu. Vakit kazanmak için Ömer’e söylediği şey 
çok etkili olmalıydı ki Ömer’i oyalayabilsin. Bu düşünceyle 
ona şöyle dedi:

– Duydum ki senin kız kardeşin ve enişten de onlara katılıp 
Müslüman olmuş. Bence sen, Muhammed’den önce kardeşini 
ve enişteni yola getirsen iyi olur. 

Ömer duyduklarına inanmamıştı:
– Hayır inanmıyorum. Sen uydurdun bunu, diye bağırdı.
Nuaym,
– İnanmıyorsan evlerine gidip kendilerine sor, deyince Hat-

tab oğlu Ömer,
– Gidiyorum ama eğer söylediklerin yalansa bunun cezasını 

çekersin, dedi ve Nuaym’ın yanından hızla uzaklaştı. 
Yolunu değiştirip kız kardeşi Fatıma ile eniştesinin evine 

gitmeye karar verdi. Hızla giderken “Ya adamın dedikleri doğ-
ru ise …” diye düşünmekten kendini alamıyordu. Arkadaşları, 
kardeşinin de Müslüman olduğunu duyarsa onun hakkında ne-
ler söylemezlerdi ki... 

Bu arada Nuaym, hiç vakit kaybetmeden doğruca Erkam’ın 
evine geldi. O sırada Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
sahabîleriyle sohbet ediyordu. Nuaym, yolda karşılaştığı şeyleri 
Efendimiz’e tek tek anlattı. 

Bu sırada Ömer ise hızlı adımlarla yoluna devam ediyor, 
kızgınlığından yanından geçen insanları bile görmüyordu. So-
nunda eniştesiyle kız kardeşinin evine ulaştı. Evin dışından 
sesler geliyordu. Evde eniştesi Said ibn Amr, kız kardeşi Fatı-
ma ve Müslümanlardan Habbab vardı. O sırada Habbab, Tâhâ 
Sûresi’nin “Muhakkak ki Ben, Allah’ım; Ben’den başka tanrı 
yoktur. Yalnız Bana kulluk et ve Ben’i anmak için namaz kıl.” 
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âyetlerini okuyordu. Ömer bu seslerin ne olduğunu anlamaya 
çalıştı. Pencerenin kenarına iyice yaklaştı. Sesleri şimdi daha 
iyi duyabiliyordu. Bu duyduğu şeyler, Ömer’e Kâbe’de Kur’ân 
dinlediği geceyi hatırlattı. Yine etkilenmeye başlamıştı. Ama 
o sinirli hâli doğru düşünmesine engel oluyordu. 

Kapıya yaklaşarak sertçe vurmaya başladı. Evdekiler kapıya 
vuruşundan Ömer’in geldiğini anlamışlardı. Habbab hemen 
evde bir yere saklandı. Eniştesi ve kardeşi, okudukları Kur’ân 
âyetlerinin yazılı olduğu sayfaları saklamak istiyorlardı. Çünkü 
onları gördüğü takdirde Ömer’in çok kızacağını biliyorlardı. 
Fatıma telâşla,

– Bunları hemen saklayalım. Ömer, bunları görürse bize çok 
kızar, dedi.

Sonra sayfaları, Ömer’in göremeyeceği bir yere sakladılar. 
Bu arada sesler kesilmişti. Ömer, bir yandan şiddetle kapıyı 
çalmaya devam ediyor, bir yandan da,

– Ben Ömer, çabuk açın kapıyı, diye bağırıyordu.
Ömer’in kız kardeşi Fatıma korka korka kapıyı açtı. Ömer, 

hızla içeri girerek eniştesinin yanına yaklaştı. Eniştesine,
– Siz dininizi mi değiştirdiniz? Muhammed’in getirdiği dine 

mi girdiniz, dedi.
Okuduklarını Ömer’in duyduğunu anlayan eniştesi,
– Belki bizim seçtiğimiz din, sizinkinden daha iyidir, deyin-

ce Ömer çok kızdı. 
Hemen eniştesinin üzerine atlayarak onu tekmelemeye 

başladı. Bunu gören kız kardeşi aralarına girip onları ayırmaya 
çalıştı. Bu arada Ömer, kız kardeşini de tokatlayarak yüzünü 
kanattı. Kanlar içinde kalan Fatıma, düştüğü yerden doğrula-
rak kararlı bir şekilde,

– Ey Ömer! Doğru olan senin inandığın putlar değil, 
Muhammed’in Allah’tan getirdiğidir, dedi.
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Ömer, kız kardeşinin ve eniştesinin çok kararlı olduğunu 
görünce ne yaparsa yapsın onları inandıklarından vazgeçire-
meyeceğini anlamıştı. O arada aklına, dışarıdayken duyduğu 
ilginç sözler geldi. Fatıma’ya dönerek,

– Ne okuyordunuz bana gösterin, dedi.
Kardeşi ve eniştesi birbirlerine baktılar. Fatıma tereddüt 

ederek,
– Ona bir kötülük yapmandan endişe ediyoruz, dedi.
– Korkma, dedi Ömer, sayfaya hiçbir zarar vermeyeceğim.
Sonra Fatıma, Kur’ân sayfalarını sakladıkları yerden çıkar-

dı. Hazreti Ömer, kız kardeşinin öğrettiği şekilde guslettikten 
sonra sayfaları eline aldı. Sayfalarda Taha Sûresi yazılıydı. 
Hazreti Ömer sûreyi okumaya başladı. Biraz okuduktan sonra 
sakinleşmiş, kalbinde bir huzur hissetmişti. Kardeşine ve eniş-
tesine,

– Bunlar ne şiire ne de insan sözüne benziyor, dedi.
Okuduklarından etkilenmiş görünüyordu. Kardeşiyle eniş-

tesi gördüklerine inanamıyorlardı. Ömer’in sinirli hâli gitmiş-
ti. Sakin sakin sayfaları okuyordu. Bitirdikten sonra,

– Beni Muhammed’e götürün, dedi.
Eniştesi şaşkın şaşkın,
– Muhammed’in yanına niçin gitmek istiyorsun? Yoksa 

O’na bir kötülük mü yapacaksın, deyince Hazreti Ömer,
– Buraya gelene kadar O’nu öldürmek istiyordum. Ama az 

önce verdiğiniz sayfaları okuyunca O’nun anlattıklarını dinle-
mek istedim, dedi.

Saklandığı yerden olanları izleyen Habbab, Ömer’in bu söz-
lerini duyunca çok heyecanlandı. Hemen ortaya çıktı. Ömer 
onu görünce çok şaşırdı. Çünkü onun evde olduğunu bilmi-
yordu. Habbab’ın Müslüman olduğunu önceden duymuştu. 
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Ondan Hazreti Muhammed ve tebliğ ettiği din hakkında bilgi 
alabileceğini düşünerek,

– Bana Muhammed’i ve getirdiği dini anlat, dedi.
Habbab anlatmaya başladı. Hazreti Ömer, dinlediği şey-
lerden etkileniyor ve duyduklarının doğru olduğunu tas-
dik ederek kafasını sallıyordu. Aniden durup dikkatle 

Habbab’ın yüzüne baktı. Sonra da,
– Ben de sizin dininize girmek istiyorum. Haydi, beni 

Muhammed’e götür, dedi. 
Habbab çok heyecanlanmıştı. Ona dönerek şöyle dedi:

– Müjde ey Ömer, işte şimdi doğru yolu buldun. Vallahi 
ben, senin Allah Resûlü’nün duasına mazhar olduğunu umu-

yorum! 
Heybetli Ömer artık iki büklümdü. Eve gelirken hissettiği 

duygularla, o anda hissettiği duygular çok farklıydı. Eve gelir-
ken büyük bir kızgınlık içindeydi. Oysa artık kalbindeki kızgın-
lık gitmiş, yerine huzur dolmuştu. Bir an önce Efendimiz’in ya-

nına gitmek istiyordu. Habbab’a dönerek bir defa daha,
– Ey Habbab! Beni O’nun yanına götür, dedi.

Habbab sevinç ve heyecanla,
– Tamam, hemen gidelim, dedi.
Hazreti Ömer ile Habbab birlikte yola çıktılar. Erkam’ın 

evine gidiyorlardı. Eve yaklaştıklarında Peygamberimiz’in 
arkadaşları, Hattab oğlu Ömer’in geldiğini karşıdan gör-

müşlerdi. Onun Müslümanlara karşı yaptıklarına şahit olanlar, 
çok endişelenmişlerdi. Efendiler Efendisi’ne zarar vermesin-
den korkuyorlardı. Hemen Peygamberimiz’e haber vererek ne 
yapmaları gerektiğini sordular. Allah Resûlü gayet sakin bir 
şekilde,



– Bırakın gelsin, dedi
Sahabîler,
– Tamam ya Resûlullah, dediler ama hâlâ çekiniyorlardı. 

“Ya Ömer kötü niyetle gelmişse...” diye düşünmekten kendile-
rini alamıyorlardı. 

Sonunda kahramanlığıyla ün salmış Hazreti Hamza,
– Merak etmeyin. Ömer, iyi niyetle geliyorsa ne iyi! Fa-

kat kötü bir amaçla geliyorsa onu kendi kılıcıyla öldürürüm, 
dedi. 

Hazreti Hamza’nın bu sözü üzerine kapı açıldı. 
Habbab’la Hattab oğlu Ömer içeri girdiler. Selâm verdi-
ler. Hattab oğlu Ömer; doğruca gidip Peygamber Efendimiz’in 
önüne oturdu ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Daha 
sonra Allah Resûlü ile birlikte,

– Ben şahitlik ediyorum ki Allah’tan başka ilâh yoktur, Mu-
hammed de O’nun kulu ve Peygamberidir, diyerek Müslüman 
oldu. 

Sahabe bu olaya o kadar çok sevindi ki hep birlikte “Allahü 
Ekber! Allahü Ekber!” diyerek tekbir getirdiler. Çünkü Hat-
tab oğlu Ömer, o çevredeki en kuvvetli, en yiğit, en cesur ve 
en zeki kişilerden biriydi. Böyle birinin Müslüman olması 
Müslümanların gücüne güç katacaktı.

Ömer’i Peygamberimiz’i öldürmeye götüren yol, aniden 
değişmiş ve onu aydınlığın membaına ulaştırmıştı. Yüce 
Mevlâ, Peygamberimiz’in dualarını kabul etmişti. Çünkü 
Peygamberimiz “Allah’ım! İslâm’ı Ömer ibn Hattab veya 
Amr ibn Hişam’dan (Ebu Cehil) Senin nazarında sevim-
li olanı ile güçlendir.” diye dua etmişti. Hazreti Ömer’in 
Müslüman oluşu, Allah’ın lütfu ve Peygamber Efendimiz’in 
duasının bereketiydi. 



ÖNEMLİ GÖREV

Yüce Allah, Peygamber Efendimiz’e Kur’ân âyetlerini 
dört büyük melekten biri olan Cebrâil Aleyhisselâm vası-
tasıyla göndermişti. Hazreti Cebrâil getirdiği bu âyetleri; 
Efendimiz’e okumuş, O da bunları vahiy kâtiplerine yazdır-
mış, birçok sahabî de ezberlemişti. Sahabîlerin çoğunluğu 
gelen âyetleri ezberlemeyi tercih ederdi. Çünkü onlar, hem 
Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın ve ezberlemenin faziletli oldu-
ğunu biliyorlar hem de yazı çok fazla gelişmediğinden yaz-
maktan ziyade hafızalarına güveniyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm’i 
ezberleyen birçok hafız yetişmişti. 

O dönemlerde yapılan savaşlara gücü kuvveti yerinde 
olan herkes katılırdı. Savaşlarda şehit olanlar arasında ha-
fızlar da oluyordu. Bu durum Hazreti Ömer’in dikkatini çek-
miş ve hafızların giderek azalacağı ile ilgili endişe etmeye 
başlamıştı. Bunun için çözümler arıyordu. Ürettiği bir çözü-
mü, icranın başında olan Halife Hazreti Ebû Bekir’le istişare 
etmeye karar verdi. 

Bir gün birlikte Müslümanların problemlerinden konu-
şurlarken ona bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı:

– Yemâme Savaşı’nda yetmişten fazla Kur’ân-ı Kerîm 
hafızı şehit düştü. Korkarım öteki savaşlarda, diğer hafızlar 

da şehit olurlar. İşte o zaman, Allah korusun Kur’ân-ı 
Kerîm de Yahudi ve Hıristiyanların din kitapları gibi 

eksik hâle gelir. Bu sebeple şimdiden tedbir almalı-
yız. Allah’ın kelâmını, toplayalım ve yazdıralım.

Hazreti Ebû Bekir, yardımcısı Hazreti Ömer’in 
bu endişesini paylaşıyordu. Ancak o başka bir 
endişe taşıyordu. Kafasındaki bu endişesini Haz-
reti Ömer’e aktardı:

– Resûlullah’ın yapmadığı bir işi 
ben nasıl yaparım?

Ortada büyük bir prob-
lem olduğunu gören 



Hazreti Ömer görüşünde ısrar etti ve,
– Kardeşim vallahi bu çok hayırlı bir iştir, dedi. 
Ardından da gerekçelerini detaylı olarak tekrar anlattı. 

Hazreti Ömer anlattıklarıyla Hazreti Ebû Bekir’i ikna et-
mişti. 

Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir, bu konuyu konuşmak 
için hemen Hazreti Zeyd ibn Sabit’i çağırttı. Hazreti Zeyd, 
Peygamber Efendimiz’in vahiy kâtiplerindendi. Hazreti Ebû 
Bekir, Zeyd’e Hazreti Ömer’in endişelerini ve bulduğu çö-
zümü aktardı. Anlatılanları dinleyen Hazreti Zeyd, Hazreti 
Ömer’e şöyle seslendi:

– Ey Ömer! Peygamberimiz’in yapmadığı bir işi, bizler 
nasıl yapabiliriz?

Zeyd’in bu sorusuna tam Hazreti Ömer cevap verecekken 
Hazreti Ebû Bekir söz aldı: 

– Aynı şeyi ben de sordum Ömer’e. Ancak onun sözleri 
beni ikna etti. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ha-
yatta iken böyle bir şey olamazdı. Böyle bir durum olaca-
ğını düşünsek bile o zaman Cenâb-ı Hakk, bütün Kur’ân-ı 
Kerîm’i yeniden Resûlü’ne vahiy ile bildirebilirdi. Ancak 
şu anda böyle bir şey mümkün değildir. Bu sebeple tedbir 
almalıyız.

Daha önce böyle bir şeyi hiç düşünmeyen Zeyd, Hazreti 
Ömer’in yaklaşımını doğru bularak,

– Haklısınız, diye cevap verdi. 
Bu önemli görev, Hazreti Ömer’in ısrarıyla 

Hazreti Ebû Bekir tarafından Hazreti Zeyd’e ve-
rildi. Hazreti Zeyd, uzun çalışmalar sonunda bu 
büyük görevi başardı. O zamana kadar dağınık 
olan mübarek Kur’ân âyetlerini, itinayla topla-
dı. Hepsini bir mushaf hâlinde yazdı, ha-
lifeye teslim etti. Böylece ilk ya-
zılı Kur’ân-ı Kerîm mushafı 
hazırlanmış oldu.



MÜLK SÛRESİ 

İbni Abbas (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Sahabeden biri, bilmeyerek çadırını bir mezarın üzerinde 

kurmuştu. Bir de baktı ki mezarın içinde bulunan kişi, Mülk 
Sûresi’ni okuyor. Mezardaki insan sûreyi bitirdikten sonra bu 
sahabî kalkıp Peygamber Efendimiz’in huzuruna geldi ve, 

– Ey Allah’ın Resûlü! Farkına varmadan bir kabir üzeri-
ne çadır kurdum. Sonra da mezarın içindeki insanın Mülk 
Sûresi’ni sonuna kadar okuduğunu duydum, diye anlattı. 

Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: 
– O sûre koruyucudur, o sûre kurtarıcıdır, kabir azabından 

kurtarır.
VAZGEÇERLERDİ

Hazreti Ali Efendimiz dedi ki: 
– Resûl-ü Ekrem hayattayken O’na nazil olan bir veya bir-

kaç âyet, mü’minlerin imanını ve Allah’a karşı olan saygıları-
nı arttırırdı ve mü’minler, yasak olan fiili yapmaktan hemen 
vazgeçerlerdi.

MİRAS

Sahabeden biri, bir gün çarşıya uğradı ve ora-
dakilere,

– Mescitte Peygamberimiz’in mirası taksim edi-
lirken ben sizleri burada görüyorum. Sizin ihtiya-
cınız yok mu? Bu ne biçim iş, siz de koşun, diye 
bağırdı. 

Herkes mescide koşup etrafa bakındı ancak 
taksimat göremeyince o sahabînin yanına geri dö-
nüp: 

– Taksim edilen bir şey göremedik, sadece bazı-
ları Kur’ân okuyordu, dediler. 

Sahabî şöyle cevap verdi: 

– İyi ya Resûlullah’ın mirası zaten bu değil mi?
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BİR GECEDE

Çok genç bir delikanlı, bir Kur’ân öğretmeninden ders 
almaktaydı. Bu delikanlının yüzünün solgun olduğunu fark 
edenler, hocaya dediler ki: 

– Bu genç, Kur’ân okumak için bütün gece uyanık duruyor 
ve Kur’ân’ı bir gecede hatmediyor. 

Bunun üzerine hoca talebesine sordu:
– Oğlum, haber aldım ki sen bütün gece uyanık duruyor ve 

Kur’ân’ı hatmediyormuşsun. 
Delikanlı bu söylenenin doğru olduğunu bildirince hoca,
– Oğlum, şu hâlde bu gece de Kur’ân okurken beni önünde 

farz et, dedi.
Genç talebe, bu teklifi kabul etti ve sabah olunca hocasıyla 

aralarında şu konuşma geçti:
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– Dediğimi yaptın mı?
– Evet efendim.
– Kur’ân’ı hatmedebildin mi?
– Hayır, efendim, yarısından fazlasını okuyamadım.
– Oğlum, o hâlde bu gece, Hazreti Peygamber’den Kur’ân’ı 

dinlemiş olan bir sahabîyi düşünerek oku. Dikkatli ol, çünkü 
sahabîler, Kur’ân’ı bizzat Peygamberimiz’den dinlemiştir. Bu 
sebeple okurken sakın hata işleme.

Delikanlı “Peki” dedikten sonra, o gece yine Kur’ân oku-
du, fakat bu sefer Kur’ân’ın ancak dörtte birini okuyabildiğini 
hocasına söyledi. Ertesi gece için hocası onun bu sefer bizzat 
Hazreti Peygamber’in huzurunda olduğunu düşünerek oku-
masını tavsiye etti. Genç öğrenci de öyle yaptı, fakat bu sefer 
Kur’ân’ın sadece bir cüzünü okuyabildiğini fark etti. En sonun-
da hocası ona,

– Oğlum, bu gece de Allah’a tevbe et ve kendini hazırla. Ve 
Cenâb-ı Allah’ın huzurunda Kur’ân okuduğunu düşün, dedi.

Ertesi gün hoca, talebesinin gelmesini bekledi, fakat gelen 
olmadı. Durumu öğrenmek üzere gönderdiği bir adam, gencin 
hasta yattığı haberini getirince hoca bizzat giderek talebesini 
ziyaret etti ve onu ağlarken buldu. Genç adam hocasına şöyle 
dedi:

– Hocam, Fatiha Sûresi’ni açıp okumak istediğim zaman sıra 
“İyyâke na’büdü (Ancak Sana ibadet ederiz.)” demeye gelince 
kendi nefsime bir baktım ve Cenâb-ı Hakk’ı bu âyetle tasdik 
ettiğimi göremedim. Bu sebeple de “İyyâke na’büdü” demek-
ten utandım. “Malikî yevmiddîn” dedim ama bir türlü “İyyâke 
na’büdü” diyemedim. Böylece rükûa vardığım zaman artık tan 
yeri ağarmıştı.

Bir rivayete göre, bu delikanlı bu olaydan bir saat sonra ru-
hunu Rahman’a teslim etti. Bir müddet sonra hocası, bu gencin 
kabrini ziyarete gittiğinde mezardan şu sesin geldiğini işitti:

– Ey üstadım, ben diri (olan Allah’ın) indinde diriyim. Al-
lah, beni herhangi bir bakımdan hesaba çekmedi.
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NURLAR

 Ey ehl-i kitap! Geçmiş olan enbiya ve ki-
taplara iman ettiğiniz gibi Hazret-i Muhammed 
Aleyhisselâm ile Kur’ân’a da iman ediniz. Zira 
onlar, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın 
gelmesini tebşir ettikleri gibi onların ve ki-
taplarının sıdkına olan deliller, hakikatiyle, 
ruhuyla Kur’ân’da ve Hazret-i Muhammed 
Aleyhisselâm’da bulunmuştur. (İşarat-ül İ’caz)

 Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i 
Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir 
tercümanıdır. Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın 
sayfalarında ve zamanların yapraklarında 
kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin 
ve inse ders verir. (Sözler)

  Fennin hiçbir hakikat-i kat’iyesi,Kur’ân’ın 
hakaik-ı kudsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli, 
onun münezzeh ve muallâ dâmenine erişemez. 
(Sözler)

 Elde Kur’ân gibi bir mucize-i bâki var-
ken, Başka delil aramak aklıma zaid görünür. 
Elde Kur’ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, 
Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? 
(Sözler)

 Kur’ân’ın düsturları, kanunları, ezelden 
geldiğinden, ebede gidecektir. Medeniyetin 
kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm de-
ğildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. (Sözler)

 Kur’ân kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara 
şifâdır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. Tek-
rar etmekle daha alışılıp hoşlanılmış ve alışılıp 
yatkınlık duyulmuş olduğundan lezzeti artar. 
(Mesnevî-i Nuriye)
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 Kur’ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hik-
mettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriat-
tır, hem sadırlara şifa, mü’minlere hüdâ ve rah-
mettir. (Mesnevî-i Nuriye)

 Zaman ihtiyarlandıkça, Kur’ân gençleşiyor; 
işaretleri açığa çıkıyor. (Mektubat)

 Kendini tanıttırmak için kâinatı bu kadar 
hadsiz masraflarla, baştanbaşa harikalar içinde 
yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, 
elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. 
(Şualar)

 Beşerin âsâr ve kanunları, beşer gibi ihtiyar 
oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur’ân’ın 
hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir 
ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteri-
yor. (Sözler)

 Kur’ân’ın düsturları, kanunları, ezelden gel-
diğinden, ebede gidecektir. Medeniyetin kanun-
ları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Da-
ima gençtir, kuvvetlidir. (Sözler)

 Kur’ân-ı Hakîmin her bir harfinin bir sevabı 
var, bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden, o harflerin se-
vabı sünbüllenir, bazen on tane verir, bazen yet-
miş, bazen yedi yüz (Âyetü’l-Kürsî harfleri gibi), 
bazen bin beş yüz (Sûre-i İhlâsın harfleri gibi), 
bazan on bin (Leyle i Beratta okunan âyetler ve 
makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazen 
otuz bin (meselâ, haşhaş tohumunun kesreti mi-
silli, Leyle-i Kadirde okunan âyetler gibi). Ve “O 
gece bin aya mukabil” işaretiyle, bir harfinin o ge-
cede otuz bin sevabı olur, anlaşılır. İşte, Kur’ân-ı 
Hakîm, tezâuf u sevabıyla beraber, elbette muva-
zeneye gelmez ve gelemiyor. (Sözler)

116



KAR

Kar yağıyordu, haftalardır yağdığı gibi. Beyazdı, her yer kar 
beyaz. 

Rüzgârın savurduğu kar, bozkırın ortasında kovalamaca oy-
nuyor, yere düşmeden tekrar havalanıyor, bir o tepebaşına bir 
bu tepebaşına uçuşuyordu. Bozkırın bu hâli bir bulutun ortasını 
andırıyordu. Ufuk çizgisi bile fark edilmiyordu. Sabanın ardın-
daki çizgilere benzeyen tekerlek izleri de kaybolmak üzereydi. 

Yolun kenarında kara saplanmış arabadan başka farklı bir 
renk bile yoktu. Birkaç saat önce burada, yolun tek düzeliğini 
bozan bu virajda, araba kayıp yoldan çıkmıştı. Dışarıdaki beya-
za inat arabanın içi böyle tek renk değildi. 

Bir anne, ağlayan bir çocuk ve bir baba... Halil, (yani hem 
hikâyenin hem de hayatın kahramanı olan bu baba) oradan 
geçebilecek bir arabanın sesini daha iyi duyabilmek ümidiyle 
kimi zaman arabadan çıkıp yolun kenarında bekliyordu. Yol-
daki buz sebebiyle arabaları yoldan çıkınca kara saplanmışlar-
dı. Arabanın oradan çıkması zordu. Bir kurtarıcı tarafından 
çekilmesi gerekiyordu, ancak saatlerdir yoldan tek bir araba 
bile geçmiyordu. 

Halil Bey kapıdan çıkıp yola doğru yürüdü. Soğuktan ayak-
ları uyuşmaya başlamıştı. Bir araba görse kendini yolun ortası-
na atmayı bile düşünüyordu. Zira birkaç saat sonra benzinleri 
bitecekti. Benzin biterse donup ölmeleri işten bile değildi. Bi-
raz olsun ısınabilmek için arabaya tekrar döndü. 
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Arabanın içinde camdan dışarı bakarken daldı gitti. Sabah 
okula yeni gitmişti ki evden gelen telefonla aceleyle eve dön-
müştü. Hanımı kızartma yaparken elindeki tava ortalıkta afacan-
lık yapan küçük oğlunun üzerine yanlışlıkla devrilmişti. Okulda 
olduğu için ona telefonla ulaşabilmişlerdi. Eve geldiğinde elleri 
yanan çocuğun acı acı ağladığını görmüştü. Büyük çocuğu Rus 
komşularına emanet edip hemen hastaneye gitmişlerdi. 

Hastaneye vardıklarında doktor kendileriyle yakından ilgi-
lenmiş, çocuğun birkaç gün hastanede kalması gerektiğini be-
lirtmişti. Onlar da diğer çocuklarının komşuda olduğunu, bu-
nun mümkün olamayacağını söyleyip tedavi için gerekli ilaçları 
doktordan rica ederek aldıktan sonra yola çıkmışlardı. 

Dönerken kar iyice hızlanmış, tipiye dönmüştü. Kar yağışı-
nın artması ve yoldaki izlerin kaybolması sebebiyle araba yol-
dan çıkmış birkaç metre yolun kenarına kadar savrulmuşlardı .

Bir taraftan ağlayan çocuğun teskin edilmesi, bir taraftan 
arabanın yoldan çıkması Halil Bey’i hayli zora düşürmüştü. Bu 
yorucu yolculuğun başından beri konuşan hanımının “Halil, 
hani bu yıl memlekete geri dönecektik. Bunca acıya değer mi? 
Memleket yüzü görmeden bak çocuklar büyüyor …” sözleri de 
eklenince Halil donmuş, kalmıştı. Söylenenleri duymaz olmuş-
tu. Bir ara daldığı düşüncelerden kurtulmuştu ki eşinin hâlâ ko-
nuştuğunu fark etti. 

Hanımı, “Bütün bunlara değer mi Halil, hem…” diyecekti ki 
Halil, işaret parmağını sırlı bir şekilde hanımının dudağına gö-
türüp bastırdı. Hanımının cümlesini bitirmesini beklemeden,

– Hanım dur hele. Bak şurada kaldık artık. Belki birkaç saat 
sonra benzinimiz de bitecek. Yoldan bir araba geçmezse burada 
belki de soğuktan donacağız. Kim bilir belki şehit olacağız. Böy-
le bir anda elimizden geldiğince dua edelim ve içinde bulundu-
ğumuz anı iyi değerlendirelim, dedi.

Bir müddet sessiz kalan Halil öğretmen, hanımından ve ço-
cuğundan gözyaşlarını gizlemek için arabadan çıktı. Kelimele-
rine güç yetiremediği zamanlarda böyle olurdu. Memleketini 
hatırlayınca da böyle olur, bir köşeye gizlenir için için ağlardı.
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Soğuk gözyaşlarına işlemeden kalbine doğru akan sanki 
yaşlarından çok dile getiremediği, anlatmaya dilinin yetme-
yeceği duygulardı. Aktı gözyaşları. Eritti yanağındaki buzları. 
Ağlamak dile gelemeyen duyguların özeti, en coşkun hâliydi. 
Kalbinden sevgiliye yazılmış mesajın kelimeleri, gece karanlı-
ğında edilen duanın coşkun akan pınarıydı.

Kar yağıyordu, o ağlıyordu. O ağlıyor kar yağıyordu. Sessiz-
lik sessizlik… Kar yağıyordu. O ağlıyordu, çocuğu acı içinde 
kıvranıyor, kar yağıyordu. 

Hanımına veremediği cevabı dağlara doğru ağlaya ağlaya 
veriyordu. Üşüdüğünü unutmuştu. Birkaç dakika sonra çocu-
ğunu hatırladı, onu teselli etmek, hanımına “Ha gayret hanım, 
biraz daha sabret.” demek için geri döndü. Kapıyı açarken ses-
sizliğin içinden, karların ortasından, yok yok dağların içinden 
bir hırıltı geldiğini hissetti. Tekrar kapıyı kapattı, kulak kesildi 
dağlara doğru. Yağan karın boğucu sessizliğinin ortasında saat-
lerdir tek bir ses duymayan Halil, yola doğru birkaç adım attı. 
Emin değildi ama beyazlığın ortasından gelen ses bir motor 
sesine benziyordu. Nefesini tuttu ve daha dikkatli dinlemeye 
çalıştı. Kafasındaki kalpağın kulaklıklarını iki eliyle kaldırıp 
birkaç saniye bekledi.
İçi garip bir duyguyla doldu. Evet evet bu bir araba sesiydi. 

Yola doğru karlara bata çıka koşmaya çalıştı. Devrildi yuvar-
landı. Saplandığı karın içinde âdeta yüzdü. Yol kendisinden 
kaçıyormuş gibi geldi ona. Koştu koştu koştu… Saniyeler, ay; 
dakikalar yıl olmuştu… Uzamıştı yol ve saat.

Nihayet yolun kenarına gelince ileriden beliren kamyonu 
daha iyi gördü. Haykırdı dağlara doğru. Bu çığlıkta memleketi-
ne hasreti, hanımına söyleyemedikleri, anavatanda kalan ana-
sına hasreti de gizliydi… Dağ cevap verdi… 

Araba ya durmazsa, dedi içinden. Ve daha fazla dayanama-
yıp attı kendini yolun ortasına… Ya durmazsa, ya durmazsa… 
Hem ne bilsin şoför kara saplanıp kalan bu insanların eşkıya 
olmadığını, cana kıymadığını, ta vatanda kalbinin bir kısmını 
bırakıp ata yurda yardım eli uzatmak için geldiklerini… Hem 
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ne bilsin, diyerek arabanın durmasını bekliyordu. Kafasını bile 
kaldıracak takati kalmamıştı. Acılar içindeki yavrusunu, ha-
nımını ve evde bekleşen evladını hatırlayınca tekrar karlara 
kapadı yüzünü… Ya araba durur ya da onu orada ezip geçerdi. 
Ağladı karlara sarılıp. Ağladı, hayalinden ayırmadığı anasına 
sarılıp ağladı onuruna sahip çıkıp ata yurda gitmesine vesile 
olan dostlarına sarılıp…

Arabadaki adam da onu görmüştü. Birkaç metre kalınca 
durdu ve arabadan inip ona doğru koştu. O düştüğü yerden 
doğruldu, koşarken gözlerinin önüne düşmüş olan kalpağını 
çıkarıp şoföre salladı. Konuşamadı. “Ben ve ailem kara saplan-
dık, burada kaldık.” diyemedi. Diyemedi işte. Ağladı ağladı. 
Gelen kişinin ona,

– Hocam, hocam!.. Halil Bey, sizsiniz değil mi, demesiyle 
kendine geldi. 

Dizlerinin üzerinde doğruldu. Gelen kişiyi çıkaramamıştı 
ama o belli ki kendisini bir yerlerden tanıyordu. Soğuk kar 
gitmiş bahar gelip konmuştu hikâyenin kenarlarına. Çiçekler 
yağıyordu artık, beyaz kelebekler uçuşuyordu. 

Bu yabancı, hızla Halil’in yanına geldi, onu bir kardeş gibi 
kucakladı, kaldırdı. 

– Hocam, dedi. Canım, dedi. Kardaşım, dedi.
Yıllardır beklediği hasretini duyurdu. Hâl hatır sormanın 

vakti değil diyerek arabaya buyur etti. Halil öğretmen, hâlâ 
çıkaramamıştı. Bir şey diyemedi. Hanımım ve çocuğum, diye-
bildi ve arabasına yöneldi. Koştu hanımına ve çocuğuna. Bak 
kurtulduk, bak… 

Artık hanımı da çocuğu da onu ağlarken görüyordu. 
Hanımını ve çocuğunu da arabadan çıkaran Halil, kamyo-

na bindi. Artık donmaktan kurtulmuşlardı. Evine, çocuğuna 
kavuşabilecekti. Mutluydu, hem de çok. Arabanın hareket et-
mesiyle Halil, olanı biteni şoföre özetledi. Şoför de,

– Hocam beni belki hatırlamazsınız ama ben yıllar önce me-
zun ettiğiniz bir öğrencinizin ağabeyiyim. Siz belki unuttunuz 
ama evimize misafir gelmiştiniz. Ben sizi ve diğer öğretmenleri 
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hiç unutamam. Bu dağ başında kavuşturana şükür, dedi. 
Halil’in aklına öğrencisi geldi. Bir müddet öğrencisini sordu, 

ondan konuştular. 
Hanımı da kurtulduklarına sevinmişti, ama çocuğunun ağla-

ması ve atlattıkları tehlikenin tesiriyle yine söylendi:
– Halil Bey, ne zaman bitecek bizim çilemiz? Ne zaman döne-

ceğiz vatana? Hem değer mi bütün bulara? Değer mi Halil’im, de-
miş camdan dışarı bakıp ağlamaya başlamıştı ki şoför söze karıştı. 
Heyecan içindeydi. Huzur içindeydi. Şükran içindeydi:

– Değer abla, değer. Hem de fazlasıyla, dedi durdu.
– …
Genç adam, bir süre sonra konuşmasına yutkunarak devam 

etti:
– Siz bu diyara gelene kadar biz ailecek, huzuru tanımamıştık. 

İçinde bulunduğumuz batakta yuvarlanıyorduk. Türlü melanet-
ler sarmıştı her tarafımızı. Ta ki sizler geldiniz, ta ki gelip evimi-
ze obamıza misafir oldunuz, buradaki insanlara eğitim meşalesi 
getirdiniz; işte o zaman benim kardeşim Türkiye’den gelen öğ-
retmenlerinin hayatından etkilenerek ayrı bir insan oldu. Onun 
değişmesi bizi de etkiledi. Zamanla yıllarca yaşamadığımız güzel-
likler keşfettik. Huzur, sevgi ve mutluluk geldi evimize, mahalle-
mize, şehrimize ve gönlümüze.

Halil öğretmen, her kelimeyle başının üzerine ağırlık konmuş 
gibi öne doğru eğiliyor eğiliyordu. Sözlerine daha fazla devam 
edemeyen şoför sordu:

– Şimdi ben size sorarım yenge; bunca insanın güzellikleri ta-
nıması adına değmez mi?

Bu soru arabanın içinde dolandı durdu. Sustu; herkes sustu. 
Kelimeler sustu, bulutların ardına saklanmış karamsarlıklar sus-
tu… 

Duygular yağdı, gözyaşı kar oldu yağdı.

Murat KAYA
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YUVAYA DÖNÜŞ

Hayvanlar âleminin zengin çeşitliliği içinde öyle canlılar 
vardır ki azim ve gayretleriyle bizlere bile misal teşkil eder-
ler. Büyük yolculuklara çıkar, uzun mesafeler kat eder, pek 
çok zorluğun üstesinden gelirler. İşte bu göç eden canlıla-
rın en meşhurlarından biri de somon balıklarıdır. Çıktıkları 
yolda tek hedefleri, yıllar önce ayrıldıkları vatanlarına geri 
dönmektir. Ve bu dönüş yolculuğu sırasında kullanacakla-
rı yoldan daha önce sadece bir kere geçmişlerdir. Peki, bu 
gezgin balıklar nasıl olur da hiç şaşırmadan doğdukları yeri 
bulur?

Çoğu zaman kış sonunda yumurtalarından çıkan somon-
lar, ilk günlerini dünyaya geldikleri nehirde geçirir. Birkaç 
hafta boyunca oradaki küçük balıklardan yiyerek beslenirler. 
Büyüyüp gelişen genç somonlar, artık okyanusa doğru yapa-
cakları yolculuğa hazırdırlar. Onları yumurta hâlindeyken 
nehrin sularına bırakıp görevini tamamlamış olan anneleri 
ise çoktan hayata veda etmiştir. 

Dünyaya geldikleri nehrin akıntısı boyunca ilerleyip ok-
yanusa varana kadar yollarına devam ederler. Okyanusta 
birkaç yıl geçiren somonlar, yavru sahibi olma olgunluğuna 
geldiklerinde onlara yeni bir yolculuk görünür. Bir önce-
kinden çok daha zorlu olan bu göçte somonların tek hedefi, 
vatanlarına varabilmektir. Kendilerine ilham edildiği üze-
re yumurtalarını doğdukları nehrin sularına bırakmak için 
yola düşerler. 

Ancak bu dönüş yolculuğunun zamanlaması çok önem-
lidir. Çünkü somonların doğdukları nehre tam yumurtlama 
vaktinde varmaları gerekir. Bunun olabilmesi de yolculuğu 
kaç günde bitirebileceklerini bilmelerine bağlıdır. Ve tabii 
nehre zamanında ulaşabilmek için okyanustan ne zaman 
çıkmaları gerektiğini de. Bir nevi yuvaya dönüş diyebilece-
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ğimiz bu yolculukta somonlar, her seferinde nehre zamanın-
da varırlar. Vatanlarına sevk edildikleri apaçıktır.

Yolculuk sırasında kat edecekleri mesafe öyle uzundur ki 
amaçlarına ulaşmaları için binlerce kilometre yüzmeleri ge-
rekmektedir. Okyanusta uzun süre ilerledikten sonra sıra, 
doğdukları nehrin okyanusa döküldüğü yeri bulmaya gelir. 
Sonrası için yapmaları gereken ise nehrin her iki kola ayrı-
lışında mutlaka doğru tarafa yönelmektir. Hâl dilleriyle ne 
yapacaklarını bildiklerini anlatırcasına yönlerini hiç şaşır-
mazlar. Bir zamanlar okyanusa açıldıkları nehrin ağzını te-
reddütsüz bulur, nehre girip yollarına devam ederler. Ancak 
yıllar önce okyanusa giderken somona yardımcı olan nehir 
akıntısı, bu sefer işini zorlaştırmaktadır. Akıntıya karşı yü-
zen somonlar, şelaleleri de tersine geçmek zorunda kalır. 
Hem de metrelerce yükseğe sıçrayarak. 

Somon balıklarının bütün bunları nasıl gerçekleştirdiğini 
anlamak amacıyla pek çok araştırma yapılmıştır. Görülen o 
ki bu yolculuk sırasında somonların en büyük yardımcısı bu-
runlarının özel yaratılışıdır. Burunları iki deliklidir ve su, bu 
deliklerin birinden girip öbüründen çıkar. Delikler, balığın 
soluk almasıyla birlikte açılıp kapanacak şekilde tasarlan-
mıştır. Kendine has kokusu olan bir su, balığın burnuna gir-
diğinde burnundaki alıcılar kimyasal olarak uyarılır. Sonra 
bu kimyasal uyarı, balığın vücudunda elektrik sinyallerine 
dönüştürülür ve merkezi sinir sistemine gönderilir. Böyle-
ce okyanusa giden yoldaki her bir koku balığın hafızasına 
kaydedilmiş olur. İşte dönüş yolculuğunda somonlar, hafıza-
larındaki bu koku kayıtlarını kullanır. Hiç şaşırmadan yön-
lerini tayin eder ve kendilerini doğdukları yere götürecek 
nehrin koluna saparlar. Oraya varınca da annelerinin onla-
rı bıraktıkları yere yumurtalarını bırakırlar. Zamanı gelince 
o yumurtalardan çıkan yavrular da yine aynı yerde bitecek 
olan hayatlarına başlar. Tıpkı bütün diğer somonlar gibi…
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PIRILTILAR

 İnsanların kitaplara olan ihtiyacı kadar, kitapların da on-
ları iyi temsil edebilecek insanlara ihtiyacı vardır. 

 Kur’ân kendine saygılı olanlara içini açar; gönlünde 
Kur’ân’a karşı saygı ve hürmet hissi olmayanların ondan alabi-
lecekleri hiçbir şey yoktur.

 Kur’ân’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’ân-ı Kerîm’de 
aramak lazım. 

 Din, yaşana yaşana insanın tabiatı hâline gelebilir; insan 
onun peşinde olmalı!

 Kur’ân-ı Kerîm’i iyi anlamak, O’nu iyi ‘okuma’nın yanı 
sıra aynı zamanda dünyayı ve içinde yaşanılan çağı iyi tanıma-
ya bağlıdır. 

 Kur’ân’ı canlı gibi düşünmek lazım. Siz ona teveccüh 
gösterirseniz o da size teveccühte bulunur ve böylece arada 
manevî bir bağ olur.

 Kur’ân’ın muhtevaya göre kelime seçme bakımından da 
eşi ve benzeri yoktur. 

 Kur’ân’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- oku-
malı. “Allah’ım bu kelimeleri Sen’den aldık yine Sana sunu-
yoruz” demeli.

 Müslümanlığı arızasız, noksansız ve Kur’ân’a göre yaşa-
mak en büyük keramettir. 

 Laubali arkadaşlar ve gayr-i ciddi ortamlar insan için en 
büyük tehlike sayılmalıdır.

 Gülde bile diken vardır. İnsanın, gülün kokusunu duy-
mayıp dikenine takılması biraz da kendi ruhundaki dikenler-
den kaynaklanır.

 Kur’ân-ı Kerîm, “Ey iman edenler, iman edin!” demek 
suretiyle bizi her zaman imanımızı gözden geçirmeye, tazele-
meye davet ediyor. 

 Bir Kur’ân talebesinin asıl vazifesi, insanlarda Allah’a 
kulluk duygusunu güçlendirmektir. 

***
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ARKADAŞLIK 
RİYA 

HASET





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi 
şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, 
yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak kom-
şulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, elleri-
nizin altındaki işçilere de güzel muamele edin. 
Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran 
kimseleri sevmez.” (Nisa Sûresi, 36. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Riya
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular 

ki: 
– Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip her-

kese) duyurursa Allah da (onun kusurlarını) du-
yurur. Kim de riya yaparsa Allah da onun riyasını 
ortaya çıkarır.

Haset
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular 

ki:
– Haset (çekememezlik) hayırları yer bitirir, tıp-

kı ateşin odunu yeyip tükettiği gibi. Sadaka hataları 
söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi. Namaz, 
mü’minin nurudur. Oruç ateşe karşı perdedir.
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ÜMMETİMDEN İKİ KİŞİ

Hazreti Enes (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı:
“Resûlullah ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri gö-

rülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle açık-
ladılar: 

‘Ümmetimden iki kişi Allah’ın huzuruna gelirler. Birisi, 
– Ya Rabbi, benim bunda hakkım var; hakkımı bundan al, 

bana ver, der. 
Allah Teâlâ da ötekine,
– Hakkını ver, buyurur. 
Adam,
– Ya Rab, bende sevap namına bir şey kalmadı, der. 
Allah,
– Baksana, bu adamın sevabı kalmadı, ne dersin, buyurur. 
Adam,
– O hâlde benim günahlarımdan alsın, der. 
Bunun üzerine Allah Teâlâ hak sahibine, 
– Başını kaldır ve Cennet’e bak, buyurur. 
Adam,
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– Ya Rab, inci ile işlenmiş, gümüşten apartmanlar ve altın-
dan köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık 
veya hangi şehitler içindir, der. 

Allah Teâlâ,
– Bunlar, bana ücretini verenler içindir, buyurur. 
Adam,
– Bunların hakkını kim ödeyebilir, der. 
Allah,
– Sen istersen bunlara sahip olabilirsin, buyurur.
Adam,
– Nasıl olur, ya Rab, deyince Cenâb-ı Hakk, 
– Hakkını bu adama bağışlamakla, buyurur. 
Adam,
– O hâlde ben bunu affettim, der. 
Allah Teâlâ da:
– Arkadaşını al, beraberce Cennet’e girin, buyurur.’
Sonra Resûlullah Efendimiz: 
– Allah’tan korkun, Allah’tan korkun ve siz de kendi 

aranızı düzeltin. Bakınız, bizzat Allah mü’minlerin arasını 
buluyor, buyurdular.”
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GÖRMÜŞ OLSALARDI

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu an-
latmıştı: 

“Allah Teâlâ’nın bir kısım melekleri vardır ki onlar; yollarda 
gezer, zikir ve ibadet meclislerini ararlar. 

Zikir ve ibadetle meşgul olan bir topluluk gördükleri zaman,
– Gelin, burada aradığınızı bulursunuz, diye birbirlerine çağı-

rırlar. 
Hepsi gelip onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına ka-

dar arayı doldururlar. Allah, onları en iyi bilen kendisi olduğu 
hâlde, meleklere sorar:

– Kullarım ne diyorlar? Ne yapıyorlar? 
Melekler büyük bir edeple cevap verirler: 
– Ey Rabb’imiz! Kulların “Sübhânallah” diyerek Sen’i tesbih 

ediyorlar. “Allahü Ekber” deyip Sana tekbir okuyorlar. Sen’in 
eserlerini tefekkür ediyor ve Senin isimlerini okuyorlar. Sen’in 
birliğini ve büyüklüğünü anlatıyorlar. “Elhamdülillah” diyerek 
Sen’i övüyor ve Sana şükrediyorlar. 

Kullarının her hâlini herkesten iyi bilen Rabb’imiz, melekleri-
ne sormaya devam eder:

– Onlar Beni gördüler mi? 
Melekler de, 
– Hayır, Sen’i görmediler, derler. 
Allah Teâlâ, 
– Beni görmüş olsalardı ne yaparlardı, diye sorar. 
Melekler: 
– Seni görmüş olsalardı, ibadette çok daha ileri giderler, adını 

daha çok zikreder, daha fazla kulluk ederlerdi ya Rabbi, dediler.
Allah Teâlâ, 
– Benden ne istiyorlar, diye sorar. 
Melekler, 
– Sen’den, Cennet’i istiyorlar, derler. 
Allah Teâlâ, 
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– Onlar Cennet’i gördüler mi, diye sorar. 
– Melekler, 
– Hayır, ey Rabb’imiz, görmediler, derler. 
Allah Teâlâ, 
– Görmüş olsalardı nasıl olurdu, diye sorar. 
Melekler, 
– Görmüş olsalardı, Cennet’i daha da ısrarla ister ve daha 

çok ilgi gösterirlerdi, derler.
Her şeyi bilen Allah Teâlâ, 
– Onların korkup da bana sığındıkları şey nedir, diye sorar. 
Melekler,
– Cehennem’den sığınıyorlar, derler. 
Allah Teâlâ, 
– Onlar Cehennem’i gördüler mi, diye sorar. 
Melekler,
– Hayır, vallahi, görmediler, derler. 
Allah Teâlâ, 
– Görmüş olsalardı nasıl olurdu, diye sorar. 
Melekler,
– Görmüş olsalardı, ondan daha çok kaçarlar, daha çok kor-

karlardı, diye cevap verirler. 
Allah Teâlâ,
– Siz şahit olun ki onları mağfiret ettim. Gece gündüz Beni 

anan, Beni anlatan, Benim rızamı kazanmak için bir araya gelen 
kullarımı bağışladım, buyurur.

Meleklerden birisi,
– Ya Rabbi, onların arasında falanca günahkâr kul da vardı. 

Onlardan değildi ve oraya başka bir maksat ve niyetle uğramıştı. 
Aralarına oturuverdi, deyince merhameti sonsuz Rabb’imiz, 

– Onu da affettim! Çünkü onlar öyle bir topluluktur ki on-
ların arasında bulunan talihsiz olmaz. Onlarla oturup kalkan ve 
onların arasında bulunanlar da onlara benzerler, buyurur.”
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DOSTLUK

Dost ve arkadaşlarını aziz tutup onlara ikramda 
bulunan kimse, düşmanlarına karşı bir sürü müda-
faacı ve kendine arka çıkacak kimseler kazanmış 
olur. 
İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, diğer zarurî ih-

tiyaçlarından daha ehemmiyetsiz ve geri değildir. 
Dost ve ahbapları itibarıyla huzur ve emniyet için-
de bulunan bir fert, başka birçok hususta da güve-
ne ermiş sayılır. 

Akıllı bir insan, çevresiyle münasebetleri bozul-
duğunda, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çarça-
buk giderip dostluğunu yenilemesini bilen insandır. 
Bundan daha akıllısı da titizlik gösterip dostlarıyla 
hiçbir zaman uyumsuzluğa düşmeyen kimsedir. 

Gizli düşmanlar olduğu gibi, gizli dostlar da var-
dır. Dostun gizlisi, kendini anlatmayı dalkavukluk 
sayar. O hâlde, düşmanları tanımada gayret gös-
terildiği gibi, dost arama da ihmal edilmemelidir. 
Zira aranmadan bulunan dostlar, umulduğu kadar 
emniyetli olamayabilirler. 

Arkadaşlar arasında sevgi ve alâkanın devamı, 
meşrû yol ve makul işlerde birbirlerine karşı gös-
terecekleri anlayış ve ferâgat düşüncesine bağlı-
dır. Düşünce ve davranışlarında birbirlerine karşı 
fedakâr olamayan kimselerin dostlukları da kısa ve 
geçici olur. 
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Bir insanın dostlarına karşı sadakati, onların 
acılarını vicdanında duyup lezzetlerini, kendi 
lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Dostlarının ağ-
lamasıyla ağlayamayan, onların gülmesiyle gü-
lemeyen dost, vefâlı dost sayılamaz. 

Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kar-
deşlerin dünyevî durumlarının parlak olmadı-
ğı günlerde dahi, onlarla münasebetini devam 
ettirdiği nispette belli olur. Kötü günlerde ve 
tehlike anında dostlarının yanında bulunma-
yan birinin, dostlukla alâkası yoktur. 

Hakikî dost, düşebileceği yerlerde dostunu 
kollayandır; her işinde ona baş sallayan değil... 

Çevresiyle sık sık çekişip münâzaa edenlerin 
dostları da az olur. Dostlarının hem çok, hem 
de vefâlı olmasını arzu eden kimse, onlarla ge-
reksiz münakaşalardan kat’iyen kaçınmalıdır. 

Sen kendini aziz tutarsan, başkaları da aziz 
bilir! 

Dostluk, her şeyden evvel bir gönül işidir. 
Onun riya ve aldatmacalarla elde edileceğini 
sananlar hep aldanmışlardır. Böylelerinin çev-
resinde, tabasbus ve yaltaklanmaya aldanmış 
üç-beş safderûn kimse muvakkaten bir araya 
gelse de, bunların, dostluklarını uzun süre de-
vam ettireceklerine kat’iyen ihtimal verilemez.

***
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AKREBİN ŞİFRESİ

Bir yol gibi kıvrıla kıvrıla akan ırmağın kenarında sa-
lınan ardıç ağaçları, saçları bir o yana bir bu yana düşen 
çocuk gibi söğüt ağaçları… Dağların ardından gelen kurt 
ulumaları… Çiçeklerin insana baygınlık veren coşkun ko-
kuları… Bunlar Serhat’ın hiç alışık olmadığı şeylerdi. Bun-
ların yerine apartmanlardan sarkan çamaşırlar, köşe başla-
rına yığılmış çöp kovaları, arabalardan şehre dolan mazot 
kokuları tanıdık gelirdi ona.

Hava karardıkça bu yabanlığı da korkuları da artıyordu. 
Yarasa gibi dallarda asılı duran yapraklar, korkularına kor-
ku katıyor, soğuk iliklerine işliyordu. Bir hışırtı duysa elin-
deki fenerin cılız ışığını sesin geldiği tarafa tutup kaygıyla 
bakınıyordu. “Yok! Yok! Korkmamalıyım!” avuntuları onu 
ancak birkaç saniye teselli edebiliyordu. 

Lider izci, onları kamp yerini bulmak için gönderdiğin-
de grup arkadaşıyla yolunu ayırmış, tek başına kamp yerine 
ulaşabileceğini düşünmüştü. Fakat bir saatte ulaşılması ge-
reken kamp yerine saatler geçmesine rağmen hâlâ ulaşama-
mıştı. Kamp yerini bulamayacağını, ormanda kaybolduğu-
nu anlayınca bir ağacın dibine çöküp kaldı. Ayaklarında 
derman kalmamıştı.

Ayaklarını uzatıp yere otururken sabahki konuşma geldi 
aklına: “Haydi canım ben haklıyım işte. Hem lider, beni 
çocuk yerine koyup Levent’le eşleştirmeye çalışmasaydı. 
Neymiş efendim, bu dostluk kampın haricinde de sürecek-
miş de birbirimizi her zaman kötülüklerden koruyacakmışız 
da...” 

Ormanın derinliklerinden gelen kurt ulumaları onu dal-
dığı düşüncelerden çıkardı. Havanın kararmasıyla korkusu 
iyice arttı. Geri dönemeyeceğini düşünerek çevredeki dal 
parçalarını toplayıp onlarla bir yer ateşi yaktı. Sonra da sırt 
çantasındaki battaniyeyi ve süngeri çıkarıp ateşin kenarına 
oturdu. Ateşin meydana getirdiği gölgeler, çalıları şekilden 
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şekle sokuyor, onu daha bir ürkütüyordu.
Ateşin yanışını seyrederken liderin sözlerini düşünüyor-

du. Ateşin içinden çıkıp gelen bu hayaller karşısında daldı 
gitti:

– Bak Serhat, Levent’le sen çok iyi bir ikili oluşturdu-
nuz. Bu küçük grup içinde birbirinizi korumalısınız.

– Amaaan! Ne işimize yarayacak ki bu!
– Olur mu? Baş başa verip hatalarınızı düzeltebilirsiniz.
Arada bir, ateşin pıtırtıları da bu konuşmaya katılıyordu. 

Söz sırası Serhat’e gelmişti:
– Hıııh!
Liderle âdeta pazarlık yapıyorlar gibi konuşuyorlardı. 
– Öyle basit görme bence.
– Ne yani? Levent, bana hatamı mı söyleyecek!
– Bir insan, dostunun sırtında akrep görse ve bunu söyle-

se hata mı yapmış olur. İnsanların işlediği kusurlar da akrep 
gibidir. Akrepler de gizli gizli sokarlar ama fark edemeyiz. 
Dostumuzun uyarısı iyilikten başka bir şey değildir.

Serhat’ı, gecenin karanlığına gömen düşüncelerden duy-
duğu kurt ulumaları çıkardı. Karanlığa doğru bakarken bü-
tün kaslarının gerildiğini hissetti. Elinde olmadan gözün-
den birkaç damla yaş döküldü. Kendi kendine,

– Ah, liderimin sözünü dinleseydim de Levent’ten ayrıl-
masaydım, diye hayıflandı.

Battaniyesini küçük bir çocuk gibi kafasına çekip kor-
kularından kurtulmayı düşündü. Biraz sonra çıtırtılar duy-
duğunu fark etti. Sesler adım adım ona yaklaşıyordu. Etrafı 
kontrol etmek istiyordu ama çalıların ötesini göremiyordu. 

Görmek istese ne olurdu ki… Çünkü ayağa kalkıp sesin 
geldiği yere bakamayacak, hatta titreyen bacaklarıyla kaça-
mayacak kadar korktuğu için olduğu yerde çakılı kalmıştı. 
Çığlık atmak istedi, ama korkudan sesinin bile çıkmaya-
cağını anladı. Dehşet verici bir kâbusun ortasında hissetti 
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kendisini. Ne yapacağını şaşırmıştı. Böyle bir sonunun ola-
bileceğini hiç düşünmemişti. Hayıflanmalarının bir fayda 
vermediğini anlıyordu, ama yine de şu an yanında kendile-
rinden kaçtığı izci arkadaşlarının olmasını çok istiyordu.

Ses, birkaç metre ilerisine kadar yaklaşmıştı. Dışarıda 
neler oluyordu böyle! Soluk vermekten bile çekindiği bir 
anda sımsıkı sarıldığı battaniyesinin çekildiğini anlayınca, 

– Eyvah! İmdaaat! Kurtlar, diye avazının çıktığı kadar 
bağırıyor; ayaklarını var gücüyle savuruyordu. Çığlık çığ-
lığa etrafı inletirken kurtların ona saldırmadığını anlamış, 
sıkı sıkı kapadığı gözlerini açmıştı. 

Bağırmaları devam ediyordu, ama niçin bağırdığına ken-
disi bile anlam veremiyordu. Çünkü etrafta kurt murt yok-
tu. Karşısındaki izci liderinden başkası değildi. Uzun bir 
süre etrafına donuk donuk bakan Serhat’ı kollarında tutan 
lider,

– Serhat! Serhat! Sakin ol, kurt falan yok burada. Beni 
tanımadın mı? Benim ben, dedikten sonra geriye dönerek,

– Heeeey gelin, Serhat’ı buldum, diye seslendi.
Biraz sonra Levent ve diğerleri de oraya geldiler. Lider, 

Serhat’a gelenler arasındaki arkadaşı Levent’i göstererek 
şöyle dedi:

– İyi ki grup arkadaşın Levent’miş. Senin, onun yanın-
dan ayrıldığını kamptan çok uzaklarda olmasına rağmen 
geri gelip bize söyledi; yoksa seni bulamayacaktık. 
İzci lideri, Serhat’ın mahcubiyetini daha fazla arttırma-

mak için sözü kısa kesip,
– Haydi, bakalım geri dönüyoruz. Kamptakiler daha fazla 

merakta kalmasınlar, dedi.
Kampa dönerlerken Serhat, yaptığı hatayı anlamış, yol 

boyunca kendi hâline gülüyordu. Hışırtıları kurt zannetme-
si, kurt zannettiği için de battaniyeyi çekiştiren hocasını 
tekmelemesi, avazı çıktığı kadar bağırması… 

Murat KAYA
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PEYGAMBERLERE 
İMAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

Cenâb-ı Hakk Enbiya Sûresi’nde buyurdu ki:
“Biz, Musa ile Harun’a, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 

için bir ışık ve öğüt olan Furkan’ı (hakkı batıldan ayıran kita-
bı) verdik. (Enbiya Sûresi, 48. âyet)

Biz Musa’dan önce de İbrahim’e hidayet ve akl-ı selim 
verdik. Biz onun hâlini pekiyi biliyorduk. (Enbiya Sûresi, 51. 
âyet)

Onu Lût ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve 
feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshak’ı, üstelik 
bir de Yakub’u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. 
Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler 
yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekât 
vermeyi vahyettik. Onlar yalnız Bize ibadet ederlerdi. (Enbiya 
Sûresi, 71– 73. âyetler)

Nuh’u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lût’dan çok 
önce, Bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, ya-
kınlarını, evlâtlarını ve halkından iman edenleri büyük bir 
beladan kurtardık. Âyetlerimizi yalan sayan halka karşı da 
ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar 
kötü bir toplum idi. Bu yüzden Biz de onların hepsini suda 
boğduk. 

Davud ile Süleyman’ı da... Hani bir defasında onlar bir 
ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki: Geceleyin bir 
grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar ver-
mişti. Biz de çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman’a bildirdik. 
Bununla beraber, her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. 

Dağları ve kuşları Davud’un emrine verdik. Onunla bera-
ber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma 
kudretine sahibiz. (Enbiya Sûresi, 76– 79. âyetler)

Süleyman’a da şiddetli rüzgârı amade kıldık. Rüzgâr, onun 
emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek 
mahiyetini Biz biliriz. (Enbiya Sûresi, 81. âyet)
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Eyyub’u da an. Hani o: ‘Ya Rabbi, bu dert bana iyice 
dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.’ diye 
niyaz etmiş, Biz de onun duasını kabul buyurup katımızdan 
bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere, hastalığını 
iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber 
vermiştik. 
İsmail’i, İdris’i, Zülkifl’i de an! Onların hepsi sabır fazile-

ti ile bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. 
Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Zünnûn’u da an. 
Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, Bizim kendisini 
sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöy-
le yakarmıştı: “Ya Rabbi! Sensin İlah, Senden başka yoktur 
ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! 
Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum 
Rabb’im!” Onun da duasını kabul buyurduk ve kendisini o 
sıkıntıdan kurtardık. İşte Biz mü’minleri böyle kurtarırız. 

Zekeriyya’yı da an. Hani o: ‘Ya Rabbi, beni evlâtsız, tek 
başıma bırakma ki (lütfedeceğin evlâdım) bana vâris olsun. 
Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir, herkesten 
sonra bâki kalan, bütün vârislerin en iyisi olan Sen’sin Sen!’ 
Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya’yı armağan ettik. 
Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hâle getirdik. 
Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit, 
hem endişe içinde Bize yakarırlardı. Gerçekten Bize derin bir 
saygı gösterirlerdi. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan 
Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik, hem onu, hem 
oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık. 
İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabb’iniz de Ben’im. Öyle 

ise yalnız Bana ibadet edin! (Enbiya Sûresi, 83– 92. âyetler)
“Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen 

her fenalık ise nefsindendir. Ey Resûlüm! Seni bütün insan-
lara elçi gönderdik. Allah’ın buna şahit olması yeter de artar. 
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Kim Resûlullah’a itaat ederse Allah’a itaat etmiş 
olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma, zaten seni üzer-
lerine bekçi göndermedik ki!” (Nisa Sûresi, 79. ve 80. 
âyetler) 

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

En Faziletli Söz
Gönüller Sultanı Efendimiz buyurdular ki: 
– Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri 

en faziletli söz,“Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerike leh 
lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in ka-
dir. (Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı 
yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye 
kadirdir.)” sözüdür.

Rıza
Allah Resûlü buyurdu: 
– Allah Teâlâ, Kendi rızası için evinden çıkan bir kim-

se hakkında şöyle buyurmuştur: “Kulum başka bir sebep-
le değil, sırf Benim yolumda cihat etmek, bana inanmak, 
peygamberlerimi tasdik etmek amacıyla evinden çıkarsa 
kendisini Cennet’e koyacağıma veya ganimet elde ede-
rek, ayrıldığı evine geri döndüreceğime söz veriyorum.”
Şefaat
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Her peygamberin Allah’ın kabul edeceği bir duası 

vardır. Her peygamber, o duayı yapmada acele etti. Ben 
ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak 
kullanmak üzere sakladım. Ona inşallah, ümmetimden 
şirk koşmadan ölenler nail olacaktır.
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YANILMAZ VE YANILTMAZ KURTARICILAR

İnsanın yaşayabileceği en büyük güzellik; 
Rabb’inin varlığına, birliğine iman etmesi ve O’nun rıza-

sını kazanmış olmasıdır. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmaya 
giden yolda insanlığa model olma adına ilk sırayı peygamber-
ler almaktadır. İnsanlığın semasında parlayan yıldızlar misali 
olan peygamberlerin hayatları, her bir insan için örneklerin en 
güzelleriyle doludur. 

Zaten peygamberlerin dünyaya teşriflerindeki en büyük he-
def de onlara bakarak diğer insanların yön tayin etmesi ve 

böylece Allah’ın istediği mükemmel kul çizgisine gelmesidir. 
Peygamberlerin kavimleri ve karşılaştıkları olaylar farklı 

farklıdır, fakat hepsinin varlık gaye-
si aynıdır. Onlar; Yüce Mevlâ’nın 

yeryüzüne gönderdiği rehberler, 
yanılmaz ve yanıltmaz kurtarı-
cılardır.
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NEBÎLER SULTANI HAZRETİ MUHAMMED 

(sallallahu aleyhi ve sellem)

Sonsuz kudret sahibi olan Yüce Rabb’imiz, kâinatı muh-
teşem ve mükemmel bir düzen içinde yoktan var etti. Sonra 
dünyayı hadsiz rahmetiyle canlıların yaşayabileceği en ideal, 
en güzel bir mekân hâline getirdi. Ardından insanoğlunu; ya-
rattığı güzellikleri görsün, nimetlerini tatsın ve Rabb’ini tanı-
yıp O’na kulluk etsin diye nazlı bir misafir olarak yeryüzüne 
gönderdi.

Bizi bizden iyi bilen rahmeti sonsuz Rabb’imiz, insanoğlunu 
dünyaya gönderdikten sonra da başıboş ve sahipsiz bırakmadı. 
Ona; Yüce Yaratıcısını tanıtması, Allah’a nasıl ibadet edece-
ğini anlatması, dünya ve âhiret saadetinin yollarını gösterme-
si için güzel ahlâkıyla, dürüstlüğüyle, yüksek karakteriyle, her 
bakımdan üstün yaratılıştaki en seçkin insanları peygamber 
olarak lütfetti. Allah’ın kendilerine peygamberlik verdiği o 
kutlu insanlar da insanlık tarihi boyunca Yüce Rabb’imizin 
emirlerini, O’nun yeryüzündeki halifesi olan kullarına eksiksiz 
olarak tebliğ ettiler.
İnsanlığın yüz akı olan bu kutlu elçiler içinde Allah, ba-

zılarını diğerlerine üstün kılmıştır. Kâinatın övünç kaynağı 
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Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi 
ve sellem) ise bütün peygamberlerin sultanıdır. Diğer peygam-
berler insanlık semasının yıldızları ise Kâinatın Efendisi Haz-
reti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) onun güneşidir. 
Onun için Yüce Rabb’imiz, bütün peygamberleri Resûlü Ekrem 
Efendimiz’den haberdar etmiş ve onlardan kendi ümmetlerine 
Efendimiz’i müjdelemelerini istemiştir. 

Onlar da Rablerine verdikleri sözü tutmuşlar ve ümmetleri-
ne ahir zamanda gelecek olan son peygamberi muştulamışlar, 
kendileri de O’na ümmet olmak için can atmışlardır. Varlık 
âlemine önce geldikleri için O’na ümmet olmamışlar, ama 
Miraç’ta ruhlarıyla Efendimiz’in arkasında namaz kılma şerefi-
ne ermişlerdir. 

Peygamber Efendimiz, yeryüzünü şereflendirmesi yönüyle 
son peygamberdir. Ancak O’nun nuru (Nur-ı Muhammedî), 
Hazreti Âdem’den önce yaratılmıştır. İnsanlığı bir ağaca 
benzetecek olursak Nur-ı Muhammedî o ağacın çekirdeği, 
Efendimiz’in kendisi de meyvesidir. Nitekim bir hadis-i şerifte 
Efendimiz; “Sana peygamberlik ne zaman verildi?” diye soru-
lunca “Hazreti Âdem ruhla ceset arasında iken.” cevabını vere-
rek bu hakikati dile getirmiştir. Hazreti Âdem’den Efendimiz’e 
kadar gelen bütün peygamberler; insanlığı, en mükemmel din 
olan İslâm’a ve son peygamber Hazreti Muhammed’in (sallal-
lahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine hazırlamıştır.

O’nun peygamberliğine, bütün nebîler ve onların yolunda 
giden bütün salih ve âlim kişiler, şahittir. Ve Yüce Kitabımız 
Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ, “Bütün dinlere üstün kılmak 
üzere Resûlü’nü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Buna 
şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah’ın resûlüdür.” (Fe-
tih Sûresi, 28. ve 29. âyetler) diyerek şahitlik etmektedir. Biz 
de bir kere daha bütün kalbimizle “Eşhedü enne Muhamme-
den Resûlullah” diyerek Efendimiz’in peygamberliğine şahitlik 
ediyor ve Yüce Rabb’imiz’den bizi o şanlı Nebî’ye lâyık ümmet 
eylemesini diliyoruz. 

Muhittin KÜÇÜK
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ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED
(sallallahu aleyhi ve sellem)

Sevgili Peygamberimiz, ahlâk ve davranış açışından in-
sanların en mükemmeli olduğu gibi fizik ve beden yapısı 
olarak da en güzel biçimde yaratılmıştı. Son derece yakışıklı 
idi. Heybetli bir görünümü vardı. O’nun mübarek yüzüne 
bakanlar sımsıcak hislerle dolardı, çünkü o güneş gibi in-
sanın içini ısıtırdı. Önceleri Yahudi iken sonra Müslüman 
olan Abdullah ibn Selâm (radıyallahu anh) bu nuranî yüzü 
görünce “Allah’a yemin ederim ki bu yüz, yalancı birinin 
yüzü değildir.” demişti. 

Cabir ibn Sürme (radıyallahu anh) ise “Bir gece havada 
hiçbir bulut yokken ve Ay da doğmuş gökyüzünde parlar-
ken, bir kere Peygamberimiz’in mübarek yüzüne bir kere de 
Ay’a baktım. Peygamberimiz’in yüzü bana Ay’dan daha gü-
zel gelmişti.” diyerek bu güzelliği tasvir etmeye çalışmıştı.
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İnsanların en güzeli Sevgili Peygamberimiz orta boylu 
idi. Teninin rengi kırmızı ve beyaz karışımında gül rengin-
deydi. Alnı genişti ve kaşları bitişikti. Kaşlarının arasında 
öfkelendiği zaman ortaya çıkan bir damar vardı. Yüz hatları 
dolgundu fakat bu, şişmanlık ve tombulluğu çağrıştırmazdı. 
Omuzlarının arasında kırmızı renkli ve peygamberlik mührü 
kabul edilen bir et parçası vardı. Omuzlarının arası geniş, 
avuçları etli, kolları uzun, ayak bilekleri ince ve zarifti.

Mübarek ağzını açtığında dişleri ışıl ışıl parlardı. Dişle-
rinin arası hafif aralıklı idi. Gözleri iri ve siyahtı. Saçları 
kumral renkliydi ve tam olarak ne düz ne de kıvırcıktı. Saç-
larını genellikle kulaklarının yumuşaklarına kadar uzatırdı. 
Onları iki yana doğru tarar ve saç bakımını ihmal etmezdi. 
Saçları tarakla tarandığı zaman, rüzgârın kumda açtığı yol-
lar veya durgun suda meydana getirdiği dalga gibi olurdu.

Sakalı sık, kirpikleri kıvrık ve uzundu. Alt dudağı ile çe-
nesinin arası açıktı. Bu kısımda bulunan üç beş ağarmış tüy, 
sanki inci beyazı gibi gözükürdü. Saçları da birkaç beyaz tü-
yün dışında ağarmamıştı. 

Efendimiz’in ipek gibi yumuşacık olan teni sürekli etrafa 
güzel kokular yayardı. Terlediği zaman ter damlaları alnın-
dan inci taneleri gibi damlardı. 

Ağzı, güzel kokular gibi kokardı. Bir su kuyusuna ağzın-
dan bir damla damlasa bu su kuyusundan etrafa misk koku-
ları yayılırdı.

Yürürken hızlı yürür ve arkasından koşanlar ona zor yeti-
şirdi. Sesi son derece gür ve güzeldi. Tane tane ve çok güzel 
konuşurdu. 

Evet, Hazreti Berâ’nın dediği gibi insanlık O’nun gibi gü-
zelini bu dünyada bir kez görmüştü ve O’nu bu güzelliğiyle 
görmek ancak âhirette sevenlerine nasip olacaktı… 

Ömer ÇETİNKAYA
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RESÛLULLAH’IN AHLÂKI ALLAH VERGİSİDİR

Sabır, kanaat, cömertlik, tevazu, fedakârlık, cesaret gibi 
bazı güzel hasletler vardır ki her insan onlara sahip olmak, 
onları kendi hayatında yaşamak ister. Çünkü bu ve benzeri 
güzel vasıflar, insana gerçekten insan olma özelliği kazandırır. 
“Güzel ahlâk” adı altında toplanan bu güzel vasıfları “örnek 
insan” olarak en mükemmel şekilde yaşayan insan, Peygamber 
Efendimizdir. Peygamber Efendimiz’in ahlâkı, bizzat Cenâb-ı 
Hakk tarafından ihsan ve ikram edilmiştir. Cenâb-ı Hakk, 
onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir 
şekilde yaratmış ve O, hep ahlâk üzerinde yaşamıştır. Onun 
ahlâkı, Allah’ın övdüğü ve Kur’ân’ın öğrettiği temiz ahlâktır. 
Yüce Allah, İslâm’ı insanlığın imdadına gönderip Kur’ân’ı in-
dirirken ilahî prensiplerin uygulamaya geçişini hayatıyla gös-
terecek bir insan olarak Peygamberimiz’i seçmiştir. Kur’ân’da 
anlatılan güzelliklerin tamamını Peygamberimiz’in şahsında 
görmek mümkündür. Sahabîlerin, Peygamberimiz’in ahlâkı 
hakkında bilgi almak istemeleri üzerine Hazreti Aîşe Valide-
miz: “Siz Kur’ân’ı okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kur’ân’dı.” 
demiştir. Peygamberimiz’in hayatında ve ahlâkında her meslek 
ve seviyeden insan, örnek alacak yönler bulabilir. Efendimiz’in 
hayatı her yönüyle hepimize örnektir. Nitekim Peygamberimiz 
de, “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” 
buyurmuş ve bize bu özelliğinin dünyadaki göreviyle bağlantı-
sını anlatmıştır.

O’nun Ahlâkı Bir Meleke Hâlindeydi
Peygamberimiz’in ahlâkı bir 

meleke hâlinde öz olarak mev-
cuttu. Nasıl ki Güneş herkesin 
üzerine doğarsa Efendimiz’in 
dünyayı kaplayan şefkati de her-
kese yayılırdı. Her zaman muh-
taçlara yardım eder, zayıfları 
korur, tatlı sözlü ve güler yüzlü 
bulunur, tevazu ve hoşgörüsünü 
hiç kimseden esirgemezdi.



Bütün Duyguların İdeal Noktasını Bulmuştu
Allah Resûlü, insanın yaratılışında var olan birbirine zıt 

huyları en mükemmel şekilde bağdaştırmıştı. Düşmanın kat 
kat üstünlüğüne aldırmadan binlerce düşmana tek başına 
meydan okumuş, ama bu hâlinde bile yumuşak kalpliliğini 
ve merhametini geri bırakmamıştı. Bütün insanlığın kur-
tulması için zihnini yorarken ümmetinin hâlini ve işlerini 
hiçbir zaman unutmamış, kendi ailesini de ihmal etmemişti. 
Gününün büyük bir kısmını ibadet ve zikirle geçirmiş, kalbi 
her an Allah’a bağlı kalmış ancak yine de dünyadan kopma-
mıştı. Bütün işlerinde her zaman Allah rızasını gözetmişti. 
Kendi şahsına yapılan her türlü kötülüğü affetmiş, intikam 
almayı hiç düşünmemiş ancak Allah düşmanlarını asla ba-
ğışlamamış ve onların yakasını bırakmamıştı. 

Allah’tan En Çok Korkandı
Peygamber Efendimiz, yaratılmışların en üstünü olduğu 

gibi Allah’ı hakkıyla tanıyıp O’ndan en çok korkanı idi. 
Cenâb-ı Hakk, O’nu günah işlemekten muhafaza buyur-
duğu hâlde O, hiç durmadan ibadet eder, dua ve istiğfar-
da bulunurdu. Gecenin başında uyur, sonunda da ibadet 
ederdi. Mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. “Ya 
Resûlullah! Sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedil-
diği hâlde neden kendinize bu kadar zahmet veriyorsunuz?” 
denildiğinde “Ben şükreden bir kul olmayayım mı?” diye ce-
vap buyururlardı.

Tevazu Sahibi İdi
Allah Resûlü, tevazu ve alçakgönüllülüğün en makbu-

lünü yaşamıştı. Yaratılmışların en üstünü olarak Kur’ân-ı 
Kerîm’de Rabb’i tarafından defalarca kere övüldüğü hâlde 
insanlar arasında asla Peygamberlik imtiyazını kullanmamış 
ve kendisini onlardan üstün görmemişti. Yüce Allah kendi-
sini kral peygamber olmakla, kul peygamber olmak arasın-
da serbest bıraktığında O, kul peygamber olmayı tercih et-
mişti. Bunun üzerine İsrafil Aleyhisselâm Peygamberimiz’e, 
“Şüphesiz Allah, tevazu gösterdiğin için o hasleti de sana 
vermiştir. Kıyamet gününde insanların efendisisin. Yeryüzü 
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yarılıp kabrinden çıkacak ve ilk şefaat edecek olan da sen-
sin.” demişti.

Onu İlk Defa Gören Heyecanlanırdı
Bir gün bir zat Peygamberimiz’in huzuruna gelince pey-

gamberlik heybetinden titremeye başladı. Bu adamın hâlini 
gören Allah Resûlü, “Kendine gel, ben bir hükümdar de-
ğilim. Ben ancak Kureyş kabilesinden kurumuş tuzlu ek-
mek yiyen bir kadının oğluyum.” buyurdu. Gerçekten de 
Efendimiz’i ilk defa gören heyecanlanırdı. Fakat daha sonra 
ondaki şefkati, yüzündeki tebessümü görünce rahatlar, gö-
rüşüp konuşunca içindeki korku sevgiye dönüşürdü. Allah 
Resûlü hangi hâlde olursa olsun herkese eşit davranır, basit 
yaşayışından ve fakir oluşundan dolayı kimseyi aşağı gör-
mezdi. Çoğu insanın dönüp bakmadığı, yüz vermediği kişi-
lerin bile isteklerini yerine getirirdi. 

Kendi İşini Kendi Görürdü
Allah Resûlü, insanların kendisine hizmet etmelerini is-

temez, kimseye yük olmazdı. Elbisesini kendi eliyle yamar, 
ayakkabısını tamir eder, abdest suyunu hazırlar, çarşıya gi-
derek ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alır ve eve kendisi geti-
rirdi. Bir gün Amir ibn Rebia, Efendimiz ile birlikte cami-
ye gidiyordu. Yolda Peygamberimiz’in ayakkabısı çözüldü. 
Amir ibn Rebia hemen eğilip ayakkabıyı bağlamak istedi, 
fakat Efendimiz ayağını onun önünden çekti ve: “Bu hare-
ketin başkasına hizmet gördürmek demektir. Ben başkasına 
hizmet gördürmeyi sevmem.” buyurdu. 

Çok Sade Bir Hayat Yaşardı
Allah Resûlü, ailesi arasında ve evi içinde son derece mü-

tevazı ve sade bir hayat yaşardı. Zaman zaman ev işlerinde 
hanımlarına yardımda bulunur, ev süpürür, deveyi bağlar, 
yemler, koyunları sağar, alışverişi kendisi yapar ve aldıkla-
rını kendisi taşırdı. Elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir 
eder, kendi işini kendi görürdü. Ne kilitli kapılar arkasına 
çekilir ne de önüne tabaklarla yemek taşınırdı. Toprak üze-
rine oturur, yemeğini de yerde yerdi. 
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İnsanların En Yumuşak Huylusuydu
Peygamberliğinden önce de sonra da insanların en yumu-

şak huylusuydu. İnsanların en az kızanı, en çabuk razı ola-
nı ve bağışlayanı idi. Şahsına yapılan kötülüklerden dolayı 
hiçbir şekilde intikam almayı düşünmemişti. Allah’ın emir-
lerini insanlara anlatmaya çalıştığı sırada Kureyş müşrikle-
ri O’na her türlü hakarette bulunmuş, O’nunla alay etmiş, 
geçtiği yollara dikenler sermiş, üzerine pislik atmışlardı. Bu-
nunla da kalmayıp O’na sihirbaz, büyücü, kâhin, şair diye-
rek kızdırmak için her türlü yola başvurmuşlardı. Fakat O, 
kendisine yapılan bütün bu hakaretlere tahammül etmiş ve 
kızmamıştı, gayet sakin, engin sabırlı ve tahammüllü idi. 

Kimsenin Kalbini Kırmazdı
Emri altında bulunan ve hizmetini gören kimselere son 

derece yumuşak davranır, onlara kızmaz, kalplerini kırmazdı. 
Onlar dediğini yapmasalar, ihmal de etseler, sadece yumu-
şakça ve nazikçe sebebini sorardı. Uzun yıllar Efendimiz’in 
hizmetinde bulunan Enes bin Malik bir hatırasını şöyle an-
latmıştı: “Resûlullah bir gün beni bir iş için bir yere gön-
derdi. Dışarı çıktım, çocukların yanına uğradım, onlar so-
kakta oynuyorlardı. Ben de aralarına karıştım ve oynamaya 
başladım. Derken Resûlullah geldi, arkamdan başımı tuttu. 
Yüzüne baktım, gülüyordu: ‘Enesçik, seni gönderdiğim yere 
gittin mi?’ diye sordu. ‘Evet, gidiyorum ya Resûlullah.’ de-
dim.

Hayâ Sahibiydi
Allah Resûlü, hayâ bakımından insanların en üstünü, 

en edeplisi ve en utangacı idi. Görülmesi ve açılması ayıp 
sayılan şeylere karşı gözleri âdeta yumuktu. İnsanların ku-
surlarını görmezden gelir, yüzüne vurmaz, o kişiyle arasın-
daki saygı ve sevgi perdesini yırtmazdı. Ona bir kimsenin 
hoş olmayan bir şeyi yaptığı bildirilince “Neden falan kimse 
böyle diyor, böyle yapıyor?” demez. Genel anlamda “Niçin 
böyle yapıyorlar ve diyorlar?” şeklinde konuşurdu. Böylece 
o kimseyi yaptığı işten veya söylediği çirkin bir sözden alı-
koyar, fakat o adamın ismini vermezdi. Edebe aykırı bir söz 
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söylemez, böyle bir söz söylemeye kesinlikle teşebbüs bile 
etmezdi. Çarşı ve pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde 
yüksek sesle konuşmazdı. Kötülüğe aynı ile karşılık vermez, 
aksine hoşgörülü davranırdı. Hoşlanmayacağı bir şeyi söy-
lemek zorunda kalsa bile dolaylı olarak söylerdi. Hayâsının 
fazlalığından dolayı hiç kimsenin yüzüne dik ve sabit bir 
şekilde bakıp kalmazdı. 

O’nun Kadar Şefkatli Bir İnsan Yoktu
Merhamet ve şefkat, Allah Resûlü’nün yüce şahsiyeti-

nin bir aynası gibiydi. Onun kadar merhametli, onun ka-
dar şefkatli ve ince ruhlu bir insan yeryüzüne gelmemişti. 
Efendimiz’in kalbine ve engin rahmetine en yakın olanlar, 
fakir ve kimsesiz insanlardı. Fakirleri devamlı korur, onlara 
fakirliğin bütün ezikliğini ve zilletini unutturacak şekilde 
yakınlık gösterirdi. Bir yerde toplumun farklı kesimlerinin 
toplanmış olduklarını görünce önce fakirlerin yanına gider, 
onlarla birlikte otururdu. Kendini toplumun zayıf ve kim-
sesizlerinden üstün görme duygusuna kapılanları da uyarır, 
her tabakanın devamlı birbirlerine muhtaç olduklarını söy-
lerdi. 

Allah Resûlü’nün mescidini temizleyen fakir bir kadın 
vardı. Resûlullah üst üste birkaç gün onu görmeyince ne-
rede olduğunu sordu. Öldüğünü söylediler. Onun ölümünü 
kimse önemsememiş, Efendimiz’e haber verme gereği duy-
mamışlardı. Bu duruma çok üzülen Efendiler Efendisi “Bana 
haber vermeniz gerekmez miydi?” dedi ve kadının mezarına 
gitti. İki rekât namaz kıldıktan sonra “Allah’ım! Bu mezarın 
içini nurla doldur, benim kıldığım namaz sebebiyle nurlan-
dır.” diye dua etti. Zira Cenâb-ı Hakk, Resûlü ile ilgili Tev-
be Sûresi’nin 128. âyetinde şöyle buyurmuştu: “And olsun 
ki size içinizden bir Peygamber geldi ki sıkıntıya uğrama-
nız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Bütün 
mü’minlere merhametli ve esirgeyicidir.”

Yetimlere Apayrı Bir Şefkati Vardı
Efendiler Efendisi yetimlere olan merhametinden dola-

yı onları devamlı korur, haksızlığa uğradıkları zaman mut-
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laka haklarını arardı. Yapılan savaşlar sonunda şehit düşen 
sahabîlerin yetim kalan çocuklarına sürekli ilgi gösterir, 
onları yalnız bırakmaz, ihtiyaçlarını karşılardı. Bir gün ya-
nına gelip kalbinin katılığından dert yanan bir adama Allah 
Resûlü, şu tavsiyede bulunmuştu: “Kalbinin yumuşak olma-
sını, ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyle ise 
yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki 
kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın.”

Hanımlara Nazik Davranırdı
Allah Resûlü, mü’min kadınlarla erkekler arasında hiç-

bir ayrım göstermezdi. Bir ihtiyaçları olduğunda veya bir 
şey öğrenmek istediklerinde onları reddetmez, ihtiyaçlarını 
karşılar, sorularına cevap verirdi. Özellikle yaşlı kadınların 
kalplerini kırmaz, hatıralarını hoş tutardı. 

Çocuklara Olan Sevgisi Bambaşkaydı
Gönüller Sultanı’nın çocuklara olan şefkati ve sevgi-

si bambaşkaydı. Bir çocuk gördüğü zaman mübarek yüzünü 
neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının arasına alır, 
kucaklar, okşar, sever ve öperdi. Gördüğü ve karşılaştığı her 
çocuğa selâm verir, hâlini hatırını sorardı. Onlarla arkadaş-
ça konuşur, onların yanında çocuklaşır, anlayış seviyelerine 
göre sohbet eder, nasihatler verirdi. Binekli olduğu zaman 
çocukları atının terkisine alır, gidecekleri yere kadar götü-
rürdü. Çocuklarla o kadar iç içe olmuştu ki bir defasında ya-
rış yapan çocukları görmüş ve onların neşesine katılmak için 
onlarla birlikte koşmuştu. 
Şefkat Peygamberi, çocukların ağlamalarına dayanamaz, 

onların susturulmasını ve yorulmamasını isterdi. Öyle ki ba-
zen ağlayan bir çocuk sesi duysa namazı bile kısaltır, anne-
nin çocukla meşgul olmasına imkân verirdi. “Kim ağlayan 
çocuğunu susturuncaya kadar gönüllerse Cenâb-ı Hakk ona 
Cennet’te memnun olacağı kadar nimet verir.” buyururdu. 

Affederdi
Efendimiz, yaratılışı icabı kendisine kötülük edene kötü-

lükle karşılık vermez, affeder ve intikam almaya yanaşmazdı. 
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Savaş dışında düşmanlarından kendisine sığınan, teslim olan 
ve bağışlanmayı dileyenleri yüz üstü çevirmemişti. Onların 
ricalarını kabul etmiş, suçlarını affetmiş ve pek çoğunun 
iman etmesine vesile olmuştu. Allah Resûlü kalabalık ordu-
suyla Mekke’nin fethi için şehre girdiği sırada düşmanlarının 
pek çoğu çaresiz kalarak önüne yığılmışlardı. O sırada rah-
met peygamberi Efendimiz, imkânı olduğu ve istediği her şeyi 
yapmaya gücü yettiği hâlde düşmanlarını affetme büyüklüğü-
nü ilan etmişti. Azılı düşmanı Ebu Cehil’in oğlu İkrime’yi, 
amcası Hazreti Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmişti.

Verdiği Sözde Dururdu
Allah Resûlü, verdiği sözde duran ve yaptığı anlaşmaya 

bağlı kalan en büyük insandı. Üstelik bu hususta dostunu da 
düşmanını da ayırt etmemişti. Dostlarına verdiği sözde dur-
duğu gibi düşmanlarıyla yaptığı anlaşmalara da sadık kalmış, 
her ne pahasına olursa olsun aykırı hareket etmemişti. Pey-
gamberliğinden önce bir dostuna verdiği sözü tutmak için 
adamı üç gün sözleştikleri yerde beklemişti. “Nasıl olsa artık 
gelmez.” diyerek çekip gitmemiş, verdiği sözde sonuna kadar 
durmuştu. 
İnsanların En Nezaketlisi İdi
Efendiler Efendisi; insanların en naziği, en nezihi, en za-

rifi, en latifi, en ince ruhlusu idi. Nezaketini hiç kimseden 
esirgemez, herkese tatlı ve nazik davranırdı. Kendisine hitap 
edildiği ve soru sorulduğu zaman en güzel şekilde cevap ve-
rirdi. Ashabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince 
“Buyurun.” diye karşılık verirdi. Kendisine bir şey soranı can 
kulağıyla dinler, soruyu soran yanından ayrılmadıkça onu 
terk etmezdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda 
bırakmazdı. Karşılaştığı kimseye önce kendisi selâm verir, as-
habıyla tokalaşmaya önce kendisi başlardı. Karşısındaki kim-
se elini çekmedikçe mübarek elini ondan ayırmaz, o kimse 
yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir 
kimsenin yanında otururken iki dizi üzerine oturur, edebin-
den ve ona değer verdiğinden mübarek bacağını dikip otur-
mazdı. 
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Vakar Sahibi İdi
Kâinatın Sultanı; son derece vakarlı, ciddi ve izzet sahi-

bi idi. O’nun peygamberlik vakarı, görene önce bir ürperti 
ve korku verirdi. Fakat karşısındaki kişi, kısa bir süre sonra 
O’nun ne kadar şefkatli bir insan olduğunun farkına varırdı. 
Allah Resûlü’nün bütün konuşmaları hikmetle doluydu. Boş 
ve lüzumsuz sözler söylemez, dedikodu yapmazdı. Kimsenin 
aleyhinde hareket etmediği gibi başkalarını o hâlde görürse 
de engel olurdu. Gülmesi sadece tebessümdü. Gülümsedi-
ğinde gözlerinin içi güler, yüzü ışıl ışıl olurdu. Sesli olarak 
gülmez, kahkaha atmazdı. Hoşuna giden bir şey olursa sade-
ce dişleri görünür ve inci gibi parlardı. Yürürken sağa sola 
bakmaz, karşıya bakarak sert fakat mütevazı adımlarla yü-
rürdü. Hâlinde sükût hâkimdi, ihtiyaç olmadan konuşmaz-
dı. Bir meselenin iç yüzünü bilmeden peşin fikirle konuşan 
kimseleri de ikaz ederdi. 

Daima Adaletli İdi
Efendiler Efendisi; her hareketinde daima adaleti esas 

alır, insanlar arasında fark gözetmezdi. Hak hususunda çok 
titiz davranırdı. Kimsenin canına ve malına zarar vermeyi 
ve üzerine kul hakkı geçmesini istemezdi. Zulmü her vesile 
ile kötüler, “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, ona zul-
metmez.” buyururdu.

Gençlere Önem Verirdi
Hazreti Peygamber; vahiy kâtiplerini genelde gençler 

arasından seçmiş, gençlerin fetva vermesine izin vermiş-
ti. Gençlerden öğretmenler tayin etmiş, çoğunluğu yaşlı 
sahabîlerden meydana gelen orduların başına genç ko-
mutanlar geçirmişti. Tebük Seferi’nde Zeyd ibn Sabit’e, 
Bedir’de Hazreti Ali’ye sancağı bizzat kendisi vermişti. Kı-
yamet gününde arşın gölgesi altında mutlu olacaklar ara-
sında gönlü Allah’a bağlı ve severek Allah’a ibadet eden 
gençleri de saymıştı. 

Aslı KAPLAN
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SELAM SANA EY EFENDİMİZ 
(sallallahu aleyhi ve sellem)

Tevhid inancının ve saf kulluğun özü du-
adır. Duada önemli olan ise dua edenin ‘‘Şu anda 

benim kalbimin arzusunu, isteklerini işiten, bütün sı-
kıntılarımı ve ihtiyaçlarımı bilen ve istediği anda yerine 
getirmeye gücü yeten bir Zat’ın huzurundayım.’’ düşünce-
sinde olmasıdır. Duanın kabulüne en büyük vesile ise kul-
luğuyla ve duasıyla Cennet’in kapılarının kendisine ardına 
kadar açıldığı Efendiler Efendisi’ne salât ü selâm getirmek-
tir. 

Salât, Peygamber Efendimiz’e yapılan rahmet dileğidir. 
Yani Allah’tan Efendimiz’e merhamet etmesini, O’na vaat 
ettiği Makam-ı Mahmud’u vermesini ve daha çok insana 
şefaat edebilmesi için şefaat dairesini genişletmesini iste-

memizdir. Selâm ise Efendimiz’e olan biatimizi devamlı 
yenilememizi ifade etmektedir. Yani “Ey Rabb’imiz! 

Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’a 
inanıp O’nun getirmiş olduğu ne ka-

dar hüküm varsa hepsini kabul ettik. 
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O, peygamberlik vazifesini eksiksiz yerine getirmiştir. Sen 
de Efendimiz’in bu başarısını kabul buyur ve bu kabulün-
le Peygamberimiz’i de bizim hakkımızda emin ve selamette 
eyle. Böylece, O’nun sayesinde gerçek insanlığa giden yol-
ları öğrenen bizler, O’na olan biatimizi bir kere daha yeni-
liyoruz.” dememizdir.

Bizler salât ü selâmla âdeta, Allah’ın rahmet kapıla-
rına yöneldiğimizde kapıların anahtarları elinde olan 
Peygamberimiz’e selâm vererek kendimizi O’na tanıtırız ve 
sevdiririz. Sonra da Rabb’imize sığınarak isteklerimizi O’na 
arz ederiz. Efendimiz Aleyhisselâm, Allah’ın en makbul 
kulu olduğundan O’nun ismiyle dualarımızın kabul olaca-
ğına inanırız. Duamızı bitirirken yine O’nun adını anarız ki 
iki makbul dua arasında bizim dualarımız da kabul olsun. 

Nebîler Nebîsi Efendimiz, varlığın var edilmesinin se-
bebidir. Yüce Mevlâ, kâinat ve içindekileri O’nun yüzü 
suyu hürmetine yaratmıştır. Buradaki kulluk ve duasıyla 
dahi O’nu, âhiretin ve Cennet’in icadına vesile kılmıştır. 
O ise ümmetine ebedî saadet kapılarının açılması için du-
acıdır. İşte bizler, her salât ü selâmımızla O’nun bu duası-
nın gerçekleşmesine “Âmin” demiş oluruz. Kâinatın Sultanı 
Efendimiz’e olan saygımızın ve vefamızın gereği olan salât 
ü selâm, Allah’a yakınlığımızın da en büyük vesilelerinden-
dir. Efendiler Efendisi’ne, O’nun dupduru aile fertlerine ve 
seçkinlerden seçkin ashabına salât ü selâm olsun.

Yücel BOZCU
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“Kıyamet Günü insanların bana en yakını bana en çok 
salâvat okuyandır.” buyuran Gönüller Sultanı’na bir de-
met salât ü selâm:

•Allah’ım! Efendimiz’e salât ü selâm et.
•Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve ümmetine rahmet etti-

ğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun ümmeti-
ne rahmet eyle, şerefini yücelt. Şüphesiz ki övülmeye layık 
olan yalnız Sen’sin, şan ve şeref sahibi de Sen’sin.

•Allah’ım! Sen’in sevgine mazhar Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e, bütün peygamberlere ve Efendimiz’in asha-
bına, ailelerine ve arkadaşlarına salât ü selâm et. Bu duamızı 
kabul buyur ya Rabbi!

•Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve ümmetine bereket ih-
san ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun 
ümmetine hayır ve bereket ver. Şüphesiz Sen her bakımdan 
övgüye layıksın ve Sen’in şanın yücedir.

•Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ailesine ve 
ashabına; ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağ-
mur damlaları kadar salât ü selâm et ve bereket ver.

•Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, 
O’nun bütün âl u ashabına, Sen’in ilmin ve malumatın ade-
dince salât ü selâm et.

•Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun ai-
lesine ve ümmetine bütün hastalıklar ve devalar adedince 
salât ü selâm ve O’na ve ümmetine bol bol bereketini ihsan 
et.

•Efendimiz Muhammed’e, O’nun âl ve ashabına, her göz 
açıp kapama, her nefes alıp verme, Sana malum her şey sa-
yısınca kâmil salât ve eksiksiz selâm et Allah’ım.

•Sana binlerce salât ü selâm olsun ey Allah’ın Resûlü! 
Sana binlerce salât ü selâm olsun ey Allah’ın Sevgilisi! Sana 
binlerce salât ü selâm olsun ey Allah’ın vahyinin emin tem-
silcisi!
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MAHŞER GÜNÜ TEK ŞEFAATÇİMİZ EFENDİMİZ

Kıyamet günü gelip de Allah Teâlâ, bütün insanları bir ara-
ya topladığında Güneş, onlara çok yakın olacaktır. İnsanlar 
sıkıntıdan ve kederden dayanamayacak hâle gelince kendi-
lerini bu hâlden kurtaracak bir kurtarıcı aramaya düşecekler 
ve “Aman ne olur şefaat edecek birini bulalım.” diyerek in-
sanlığın babası Hazreti Âdem’e koşacaklardır. Ancak Hazreti 
Âdem, insanları Hazreti Nuh’a; Hazreti Nuh, Hazreti Musa’ya; 
Hazreti Musa da Hazreti İsa’ya gönderecektir. Hazreti İsa da 
bu hususiyetin Hazreti Muhammed’e ait olduğunu söyleyerek 
onları Peygamber Efendimiz’e gönderecektir. 
İnsanlar, Efendiler Efendisi’nin yanına giderek,
– Ya Muhammed! Sen Allah’ın Resûlü ve son peygamber-

sin. Allah Teâlâ, senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını 
bağışlamıştır. Rabb’ine bizim için şefaatte bulunmaz mısın? 
İçinde bulunduğumuz hâli görüyorsun, diyecekler. 

Efendimiz Aleyhisselâm da yürüyüp arşın altına gelecek 
ve Rabb’inin huzurunda iki büklüm secdeye kapanacak. Son-
ra Allah Teâlâ daha önce hiç kimseye öğretmediği en güzel 
hamd ü senayı O’na ilham edecek. Ve Efendimiz hamdin her 
türlüsüyle O’na dua dua yalvaracak. Sonra Cenâb-ı Hakk, 
Efendimiz’e hitaben, 

– Başını kaldır ya Muhammed! Söyle, sözün dinlenecek. 
İste, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin yerine getirilecek, 
buyuracak. 

Efendimiz de başını secdeden kaldıracak ve, 
– Ya Rabbi ümmetimi bana bağışla! Ya Rabbi ümmetimi 

kurtar! Ya Rabbi ümmetimi bağışla, diye yalvaracak.
O zaman Yüce Mevlâ Efendimiz’e,
– Ya Muhammed! Git ve kalbinde bir buğday tanesi kadar 

imanı olanı oradan çıkar, buyuracak ve Efendimiz de denileni 
yapacaktır. 

Ve insanlar, mahşer yerinde dehşet içinde beklemenin ızdı-
rabından Efendimiz’in şefaati ile kurtulacaklardır. Efendimiz’in 
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şefaatinden istifade; O’na iman etmeye, O’nu çok sevmeye 
ve sevdirmeye, O’nu örnek almaya ve O’na çok salât ü selâm 
getirmeye bağlıdır. Yüce Mevlâ, bizleri, Rabb’inin Sevgilisi 
Efendimiz’in şefaatine nail olan kullarından eylesin…
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NURLAR

 Karıncayı emirsiz, arıyı yâsupsuz bırakmayan 
kudret-i ezeliye, elbette beşeri nebîsiz bırakmaz.(Mek-
tubat)

 Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapı-
cısı zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, 
en birinci anahtarı dahi Bismillâhirrahmânirrahîm’dir. 
Ve en kolay bir anahtarı da salâvattır. (Sözler)

 Kâinat bir şeceredir. Anâsır onun dallarıdır. Ne-
batat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İn-
sanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, 
nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü’l-Enbiyâ ve’l-
Mürselîn, İmâmü’l-Müttakîn, Habîbi Rabbü’l-Âlemîn 
Hazret-i Muhammed’dir. (Mesnevî-i Nuriye)

 Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hem beşer-
dir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele eder; hem 
resuldür, risalet itibarıyla Cenâb-ı Hakk’ın tercümanı-
dır, elçisidir. Risaleti, vahye istinad eder. (Mektubat)

 O zat kâinatın illet-i gaiyesidir. Yani, “O zata şu 
kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halk etmiştir. Eğer onu 
icad etmeseydi, kâinatı dahi icad etmezdi” denilebilir. 
Evet, cin ve inse getirdiği hakaik-i Kur’âniye ve envâr-ı 
imaniye ve zatında görünen ahlâk-ı âliye ve kemâlât-ı 
sâmiye şu hakikate şahid-i katı’dır. (Mektubat)

 Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa Habibullaha ittibâ 
edilecek. İttibâ edilmezse netice veriyor ki Allah’a mu-
habbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki 
Habibullahın Sünnet-i Seniyyesi’ne ittibâı intaç eder. 
Evet, Cenâb-ı Hakk’a iman eden, elbette Ona itaat ede-
cek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi 
ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip 
ettiği yoldur. (Lem’alar)
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BİR GECE

Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lakin, o ne husrandı ki: Hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!

Neden görecekler? Göremezlerdi tabiî;
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi,

Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.

Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!

Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma’sum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!

Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi geberdi!

Âlemlere rahmetti evet şer-i mübîni,
Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.

Dünya neye sâhipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.

Medyundur o mâsûma bütün bir beşeriyet...
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Mehmet Âkif ERSOY
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PIRILTILAR

 Islaha kilitlenmiş bir toplumu Cenâb-ı Allah helâk etmez. 
 Başarıları kendinden bilme bir mağlubiyettir. Gerçek başa-

rı her muvaffakiyeti Allah’tan bilmekle kazanılır. 
 Yapılan her iş, Allah’ın, Resûlü’nün ve inananların teftişi-

ne arz edilebilecek şekilde yapılmalıdır. 
 Bir insan Allah içinse, Allah da onun içindir.
 Bir inançsıza iman hesabına tereddüt kazandırmak bile kâr 

sayılmalıdır. 
 İnsan, Allah’a nisbet edilen her şeye karşı saygılı olmalı-

dır.
 İnsanları sırat-ı müstakime çağırmada hâl önemlidir. 
 Her hangi bir beklentiye bağlanmış işler, çok kahramanca 

bile gerçekleştirilmiş olsalar hiçbir gelecek vaat etmezler.
 Maddî-manevî birçok muvaffakiyet, maddî-manevî birçok 

zorlukları aşmaya bağlıdır. 
 Mü’minin şiârı, oturup bahtına ağlamak değil, bahtını ay-

dınlatmaya çalışmaktır. 
 İşe derinlik katan ve onu kabul ufkuna götüren iksir niyet-

tir.
 Cenâb-ı Hakk’a ulaşmanın “burak”ı ihlâstır.
 İnsan, benliğine takıldığı ölçüde şeytana yakın, Allah’tan 

da uzaktır. “Ben” diyene kapılar açılmaz.
 Kardeşliğin mayası ihlâstır. İhlâslı insanlar hır gür çıkar-

mazlar. Uhuvvetin en azılı kâtili ise, her hesabın nefse göre ya-
pılmasıdır.

 Kendi akıllarına güvenip başkalarının düşüncelerine mü-
racaat etmeyenler, dâhi de olsalar, muhakemeye önemli bir de-
rinlik kazandıran meşvereti terk ettiklerinden dolayı akılsız sa-
yılırlar.

 Mü’min, yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisidir. 
 İnsanı yaptığı hataları rahatsız ediyorsa, o kimse, günahı 

sevaptan tefrik edebiliyor demektir.
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İHLÂS 
SABIR





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı 
vesile kılarak Allah’tan yardım dileyin. Muhakkak 
ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Sûresi, 
153. âyet)

“Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet gel-
diğinde ‘Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbet-
te O’na döneceğiz.’ derler. İşte Rableri tarafından 
bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. 
Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.” (Bakara 
Sûresi, 157. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Kalpler
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyur-

dular:
– Şüphesiz Allah, biçimlerinize ve sözlerinize bak-

maz, işlerinize ve kalplerinize bakar.
Mü’minin İşleri
Kâinatın Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem) bu-

yurdular:
– Mü’minin işine şaşarım, çünkü onun işleri tama-

men hayırdır. Bu da ancak mü’mine özgüdür. Çünkü 
o, sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder, hayır olur. 
Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder, bu da 
hayır olur.
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ALLAH İÇİN SEVEN

Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz’in şöyle buyur-
duğunu anlatmıştı: 

“Bir adam başka bir beldede bulunan bir arkadaşını ziyaret 
etmek maksadıyla yola çıkmıştı. Allah Teâlâ, bir melek vazife-
lendirip adamın yolunda bekletti. Adam, o melekle karşılaşın-
ca melek kendisine, 

– Nereye gidiyorsun, diye sordu. 
Adam,
– Şu beldede bir din kardeşim var, onu ziyaret için gidiyo-

rum, diye cevap verdi.
Melek,
– Onunla ilgili yapacağın bir vazife mi var, diye sorunca 

adam,
– Hayır, öyle bir şey yok, Allah için kendisini 
sevmemden başka bir işim yok, dedi.

Bunun üzerine melek,
– Ben, senin o din kardeşini Allah 

için sevdiğin gibi Allah’ın da seni sevdi-
ğini sana bildirmek üzere vazifelendirilen, 
Allah’ın elçisiyim, dedi.”
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YARDIM

Bir gün sahabîleri Peygamber Efendimiz’e,
– Allah Teâlâ kulun yardımına ne zaman gelir, 

diye sordular. 
Allah Resûlü şöyle cevap verdi: 
– Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zul-

metmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kar-
deşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını 
görür. Kim bir Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa 
Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısın-
dan kurtarır. Kim bir Müslüman’ı örterse Allah da 
onu kıyamet günü örter. Kul kardeşinin yardımında 
olduğu müddetçe Allah o kulun yardımındadır.
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MELEK CEVAP VERİYORDU

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı-
nın arasında otururken bir adam, Hazreti Ebû Bekir’e hakaretli 
sözler sarf ederek onu üzdü. Ancak Hazreti Ebû Bekir adama 
karşı susuyordu. Adam ikinci sefer aynı şekilde hakaret ederek 
eziyet verdi. O yine sustu. Adam, üçüncü sefer de eziyet verince 
Hazreti Ebû Bekir adama hak ettiği cevabı verdi. Bunun üzeri-
ne Peygamber Efendimiz onun yanından hemen kalktı. Hazreti 
Ebû Bekir,

– Ey Allah’ın Resûlü, yoksa bana darıldınız mı, diye sorunca 
Peygamberimiz şöyle cevap verdi:
– Hayır! Ancak gökten bir melek inmiş, sana söylenenleri 

yalanlıyordu. Sen susunca senin yerine o cevap veriyordu. Sen 
ona cevap verip intikamını alınca melek gitti, şeytan oturdu. 
Bir yere şeytan oturdu mu ben orada duramam.
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AVUCUMDA BİR TOHUM

Ben buralı değilim. Uzak diyarlardan, dün-
yanın uzak bir ucundan geldim. Uçsuz, bu-
caksız çölleri ve nice gölleri aşarak… Atımın 
eyerini savurarak ve avucuma bir tohum 
alarak geldim. Yeryüzünde yeşilsiz yer bı-
rakmamak ve “maviyi” yetim koymamak 
adına çıktım yola. Avucumda bir ağaç ve hatta 
bin ağaçla…

Adres burası olmalı. Artık durmalıyım. Son 
sürat yavaşlıyorsam bilin ki emanete saygım-
dandır. Yolda, dağ eşkıyasına bütün malımı ver-
dim de avucumdakini göstermedim. Bana “ni-
çin” demeyin. Bildiğim tek şey; kâinatı peşime 
takarak, yıldızları cebime, yağmurları gözlerime 
koyarak geldiğim. Avucuma baktıkça ‘insanı-
mı’ gördüm, aydınlık ve güzel. Asya’yı gördüm 
ardından; sanki yüzyıllık acılar bitmiş, atımın 
ardından su döküyordu Kırım’lı çocuk. Evet, 
orada duasını gördüm Yesevi’nin, Taptuk’un, 
Sarı Saltuk’un. Anadolumu gördüm avucum-
da ve “Ana, dolu.” diyen yiğidin sesini duydum 
içimde. Kudüs’ü gördüm, çocuklar sapan taşla-
rını bir kenara bırakmış, uçurtma uçuruyorlardı 
sanki. Filistin’i ve ümidi gördüm. Parmaklarım-
dan ‘yeşil’ üzerinden uçacak martılar kaçıp git-
ti. Çığlık çığlığa bir güvercinle ve avucumda bir 
şehirle geldim.

Torunları olacak bu dünyanın. Birbirine 
“Yum gözlerini bak ne getirdim sana.” diyerek, 
şehirler sunan çocukları olacak. Avucundan 
Mekke, Bağdat, Beyrut, Venedik’ler çıkaracak-
lar. Güzel tebessümlerle gönüllerini sunacaklar 
dünyanın yarınına. Karamsarlık değil umut, 
mazi değil müstakbel kokacaklar. Güneşe doğru 
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sürerken atımı, anlatacaklarımı düşündüm gö-
nül hicretimde. Konuşacak ne çok şey var dedim 
kendi kendime. Bunca paylaşılacak şey varken 

susmak olur mu? Bildiklerimin hesabını ko-
laylaştırmak adına ve herkesi “iyi” ye çağır-

mak için geldim. 
Diken temizleyen, ağaç sulayan bah-

çıvanlarımız bütün ülkeyi saracak. ‘Çevreciler’ 
de tarihe karışacak. Etrafta ‘insanlar’ dolaşacak. 
Küçük, esmer bir kız annesine papatya uzatacak. 
Anne tebessümle karşılık verecek. Öyle ki ben 
avucumda tebessümlerle geldim.

Yalnız İstanbul değil, her yer, her dağ; her tepe, 
herkes, her ben, her sen, gönlünde biten laleleri 
fark edecek. Ruhumuzda akan çağlayanlar, esen 
küçük bir meltem şehrin o görkemli elbisesini su-
nacak bize. Önce içimizdeki şehir değişecek, son-
ra İstanbul. Değil mi ki; insanların içinde yaşadığı 
şehirler, şehirdeki insanların bir sonucudur. Ben 
avucumda bir insanla geldim.

Toprak hasretten kurudu, kaldı. Artık onu 
ağaçla kökle, yağmurla birleştirme vakti geldi. 
Fidanlar bir ‘el’ düşlerken çiğ taneleri yapraklara 
‘gel’  derken, saçlarımıza kırağı düşmeden, haya-
ta yalanlar söylemeden, taş yığınlarının arasında 
kâbuslar görmeden, bir şehir başına birkaç ağaç 
düşmeden, gelin yer açalım ağaçlara ve avuçlara. 

Elçiye zeval olmaz. Bir buket gül getirdiysem 
açın ellerinizi ve yüreğinizi. Avucuma bir ağaç, 
bir şehir, bir insan koyup da geldiysem açıverin 
avuçlarınızı. Tohumlar ağaç olsun, ağaçlar şehir, 
şehirlerde insanlar dolaşsın. İnsanlar avuçlarını 
açsın. Emaneti teslim edip yola revan olma vakti-
dir. Yer açın toprağınızda, avucumda bir tohum.

Yüsra MESUDE
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ÂHİRETE İMAN





 KURÂN-I KERİM’DEN

“Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu belli bir vakte 
bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükâfatını isterse 
kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim âhiret mükâfatını 
isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödül-
lendireceğiz.” (Al-i İmran Sûresi, 145. âyet)

“Hakikaten Allah’ın Resûlü’nde sizler için Allah’a ve âhiret 
gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah’ı çok zikredenler için 
en mükemmel bir numune vardır.” (Ahzâb Sûresi, 21. âyet)

“Bütün hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah’a mah-
sustur ki göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Âhirette de 
hamdler O’na mahsustur. O tam hüküm ve hikmet sahibidir, 
her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Sebe Sûresi, 1. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Uyanırlar 
Allah Resûlü buyurdu ki: 
– Dünyada bir yolcu, bir misafir gibi ol! İnsanlar uykuda-

dırlar, öldükleri zaman uyanırlar.
Beş Şeyin Hesabı
Peygamber Efendimiz, kıyamet günü beş şeyin hesabını 

vermedikçe kulun ayaklarının Rabb’in huzurundan ayrıla-
mayacağını bildirdi. Bunlar; ömrünü nerede harcadığı, dün-
yada ne amelde bulunduğu, malını nerede kazanıp nereye 
harcadığı, gençliğini nerede geçirdiği, bildiği ile ne derece 
amel ettiğidir.

Takip Eder
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:
– Kişi öldüğü zaman üç şey onu takip eder: Malı, ailesi ve 

ameli. Malı ve ailesi, kabrin başından geriye döner. Kendi-
siyle beraber arkadaş olan ise amelidir.
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BEN’DEN ALACAĞIN BİRŞEY YOK

Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
“Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir. 

Birincisi; cihat esnasında ölen kimsedir ki Allah’ın huzu-
runa getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri 
önüne serer. O da bunlara sahip olduğunu itiraf eder. Bu-
nun üzerine Allah kendisine, 

– Bu nimetler içerisinde ne yaptın, diye sorar. 
O da, 
– Sen’in yolunda şehit oluncaya kadar savaştım, ceva-

bını verir. 
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Allah Teâlâ, 

– Yalan söylüyorsun, sen ‘Yiğit’ desinler diye savaştın ve 
sana ‘Yiğit’ dediler de. Ben’den alacağın bir şey yok, der.

İkincisi; ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur’ân 
okuyan kimsedir ki bu da Allah’ın huzuruna getirilir ve 
Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve 
önüne serer. O da bunları tasdik eder. Sonra Allah ken-
disine, 

– Bu eriştiğin nimetler içerisinde ne yaptın, diye sorar. 

O da, 

– İlim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve Sen’in 
rızan için Kur’ân okudum, diye karşılık verir. 

Allah Teâlâ, 

– Yalan söylüyorsun, sen ilmi, ‘Âlim’ desinler diye öğ-
rendin. Kur’ân’ı da ‘Güzel Kur’ân okuyan kişi’ desinler 
diye okudun. Ve sana böyle dediler de. Ben’den alacağın 
bir şey yok, der. 

Üçüncüsü de Allah’ın kendisine bolluk verdiği, malla-
rın her çeşidini ihsan ettiği kimsedir ki Allah’ın huzuruna 
getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri karşısına çı-
karır. O da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder 
ve Allah sorar: 

– Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın?

O da,

– Verilmesini istediğin ne kadar yer varsa hep o yerlerde 
ve o yolda dağıttım, diye cevap verir.

Allah Teâlâ,

– Yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine ‘Ne cö-
mert adam!’ dedirtmek için yaptın. Ve sana böyle dediler 
de. Ben’den alacağın bir şey yok, der.
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HAKKIYLA HAYÂ

İbni Mesud (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Allah Resûlü bir gün,
– Allah’tan hakkıyla hayâ edin, buyurdular. 
Biz, 
– Ey Allah’ın Resûlü! Elhamdülillah biz Allah’tan hayâ 

ediyoruz, dedik. 
Ancak O, şu açıklamayı yaptı: 
– Allah’a karşı olabildiğince hayâlı davranın. Allah’a karşı 

gerektiği ölçüde hayâlı olan kafasını ve kafasının içindekile-
ri, midesini ve midesindekileri kontrol altına alsın! Ölüm ve 
çürümeyi de hatırından çıkarmasın. Âhireti dileyen, dünya-
nın geçici güzelliklerini bırakır. İşte kim böyle davranırsa o 
Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş sayılır.”

SÛRA ÜFLENDİĞİ GÜN

“Sûra üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün! Kâfirlere 
hiç kolay olamayan bir gün.” (Müddessir Sûresi, 8. ve 9. 
âyetler) âyetleri nazil olduğunda Allah Resûlü şöyle buyurdu: 

– İsrafil, sûru ağzına almış, başını eğerek üfleme emrini 
beklerken ben nasıl hayattan kâm alayım?

Bunun üzerine sahabe Resûlullah’a, 
– Bize ne söylememizi tavsiye edersiniz, diye sordular. 
Resûlü Ekrem şöyle buyurdu: 
– “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Biz, Allah’a güven-

dik ve dayandık.” deyiniz.
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CENNET’İN SEKİZ KAPISI

Sevgili Peygamberimiz Cennet kapıla-
rıyla ilgili şöyle buyurdu:

– Birincisi; üzerinde “Lâ ilâhe illallah 
Muhammedün Resûlullah” yazılı olan 
peygamberler, şehitler ve cömertlerin 
kapısıdır. İkincisi, güzel abdest alıp na-
maz kılanların; üçüncüsü, zekât verenle-
rin kapısıdır. Dördüncüsü, iyiliği emredip 
kötülüklerden sakındıranların kapısıdır. 
Beşincisi; nefsini kontrol edip oruç tu-
tanların kapısıdır. Altıncısı, hac ve umre 
yapanların; yedincisi, mücahitlerin kapı-

sıdır. Sekizincisi, takva sahiplerinin ve 
gözlerini haramdan sakındıranların 

kapısıdır.
Müslüman olan bir kul, sahip 

olduğu her bir malın bir çiftini Al-
lah yolunda infak ederse Cennet’in 

kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her 
biri, onu kendi beklediği kapıdan gir-
mesi için davet eder.
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MÜNKER VE NEKİR’İN SORULARI 

Bir ölüyü defnettiği zaman, defnetme işi bitince kabrin ya-
nında durup “Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyin ve 
Allah’tan itikadında sabit kılmasını isteyin. Muhakkak ki 
o, şu anda sorguya çekiliyor.” buyuran Peygamber Efendimiz 
Münker ve Nekir isimli meleklerin kabirde soracakları soruları 
şöyle anlatmıştı: 

“O iki melek mü’mine, 
– Rabb’in kim, derler. 
O,
– Rabb’im Allah’tır, der. 
Melekler, 
– Dinin nedir, derler. 
O, 
– Dinim İslâm’dır, der.
Melekler: 
– Size gönderilmiş olan kimdir, derler. 
O, 
– Allah’ın Resûlü Muhammed, der. 
Melekler, 
– Amelin nedir, derler. 
O da, 
– Allah’ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik 

ettim, der.”
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KIYAMET GÜNÜNDE

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle an-
latmıştı: 

“Aziz ve Celil olan Yüce Allah, kıyamet gününde bazı in-
sanlara şöyle seslenecek: 

– Ey insanoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin!
Kul diyecek ki: 
– Ey Rabb’im! Ben Seni nasıl ziyaret edeyim? Sen ki 

Âlemlerin Rabb’isin! Hastalanmaktan uzaksın, münezzehsin. 
Yüce Allah, 
– Ey Âdemoğlu! Bilmez misin falanca kulum hastalandı. 

Ancak sen onu ziyaret etmedin. Bilmez misin onu ziyaret et-
seydin, yanında Benim hoşnutluğumu bulacaktın, buyuracak.

Bazılarına da,
– Ey Âdemoğlu! Senden yiyecek istedim, fakat sen Beni do-

yurmadın, diye dikkat çekince o kul diyecek ki: 
– Ey Rabb’im! Ben Seni nasıl doyururum? Sen ki Âlemlerin 

Rabb’isin! Acıkmaktan uzaksın. Yemeye, içmeye ihtiyacın 
yoktur. 

Âlemlerin Rabb’i Yüce Allah o kuluna hitaben,
– Benim kullarımdan biri aç kalmıştı. Senden yiyecek iste-

di, ama sen vermedin. Bilmez misin sen ona yiyecek verseydin 
Benim sevgimi, rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın, buyu-
racak.

Bazılarına da, 
– Ey Âdemoğlu! Senden su istemiştim de sen Bana su ver-

medin, deyince kul diyecek ki: 
– Ey Rabb’im! Nasıl olur? Sen ki Âlemlerin Rabb’isin! Hiç-

bir şeye ihtiyacın yoktur. 
Yüce Allah, 
– Ey insanoğlu! Kullarımdan birinin suya ihtiyacı vardı. Sen 

ona su vermedin. Bilmez misin sen ona su verseydin, o davra-
nışınla Benim rızamı, hoşnutluğumu bulacaktın, buyuracak.”
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KEŞKE

Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
“Cehennem’in kalıcı sakinleri ile Müslümanlardan bazıla-

rı orada bir araya geldiklerinde inkârcılar Müslümanlara şöyle 
sorarlar: 

– Sizler Müslüman değil miydiniz? 
Müslümanlar,
– Evet, derler. 
İnkârcılar,
– Peki, Müslüman olmanız, sizi ateşten kurtarmaya yetmedi 

mi ki bizimle birlikte Cehennem’e geldiniz, diye sorarlar. 
Müslümanlar,
– Bizim bazı günahlarımız var, o günahlarımızın cezasını 

çekmek için buradayız, derler.
Allah, onların bu karşılıklı konuşmalarını işitir ve 

Cehennem’deki Müslümanların çıkarılmasını emreder. Orada 
kalan inkârcılar bunu gördükleri zaman ‘Keşke biz de Müslü-
man olsaydık da onların Cehennem’den çıktığı gibi çıksaydık!’ 
derler.”

Allah Resûlü bunları anlattıktan sonra da şu âyeti okudu: 
“Elif lam ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’ân’ın 
âyetleridir. Bir zaman olur kâfirler, ‘Keşke vaktiyle 

Müslüman olmuş olsaydık!’ diye çok hasret çekerler.” 
(Hicr Sûresi, 1. ve 2. âyetler)
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ÂHİRETE BIRAKILIR

Hazreti Ebû Bekir Peygamber Efendimiz ile bir öğle yemeği 
yerken “İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu göre-
cek. Kim de zerre ağırlığınca şer yaparsa onu görecek.” (Zilzâl 
Sûresi, 7. ve 8. âyetler) âyetleri nâzil oldu. Ebû Bekir (radıyal-
lahu anh) hemen yemekten geri çekildi ve, 

– Ya Resûlullah! Yaptığımız her kötü amelin karşılığını 
âhirette görecek miyiz, dedi. 

Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm şöyle buyurdu: 
– Bu dünyada karşılaştığınız bütün üzücü hâdiseler, yaptı-

ğınız kötülüklerin karşılığıdır. Hayırların karşılığı ise âhirete 
bırakılır.

SÛR’A ÜFLENİNCE

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) İsrafil 
ve kıyamet gerçeğini şöyle açıklamıştı: 

– Dört büyük melekten biri olan İsrafil’in Sûr denilen ve 
mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen bir şeye üflemesiyle 
kıyamet kopacaktır. Kıyametin dehşetlerini görmemek için bir 
rahmet eseri olarak iman ehlinin ruhları daha evvel kabzedile-
cek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır. 

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Sûr’a üflenince Allah’ın dile-
diği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. 
Sonra Sûr’a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp du-
rurlar.”
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İKİ KABİR

Peygamber Aleyhisselâm, iki kabre rastladı ve şöyle buyur-
du: 

– Bu kabirlerdeki iki kişi, insanlarca önemsenmeyen bir 
suçtan azap görüyorlar. Biri küçük abdestini yaptıktan sonra 
korunmadığı ve dikkatsiz davranıp pislikten kaçınmadığı için, 
diğeri de koğuculuk yaparken insanların arasını bozduğu için 
azap görüyor. 

Sonra Hazreti Peygamber, yaş bir dal alarak ikiye ayırdı ve 
birer parçasını bu kabirlere dikti. Etrafında bulunanlar, 

– Ey Allah’ın Resûlü, bunu niye böyle yaptınız, diye sorun-
ca Peygamberimiz şöyle buyurdu: 

– Yaş kaldıkları müddetçe kabirdekilerin azaplarının azaltı-
lacağını ümit ettiğim için böyle yaptım. Umulur ki bunlar yaş 
kaldığı müddetçe ölü için Allah’tan bağışlanma dilerler.

CENNET’İN KAPISI

Peygamber Efendimiz buyurdu:
“Ben kıyamet günü Cennet’in kapısına gelip kapının açıl-

masını isterim. Hazin (kapıcı melek),
– Sen kimsin, diye seslenir. 
Ben, 
– Muhammed’im, derim. 
Bunun üzerine Hazin adlı melek şöyle der: 
– Sana açıyorum. Senden önce kimseye açmamakla emro-

lundum.”
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İNSANIN HAYAT SERÜVENİ

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri insanın 
hayat yolculuğunu şu şekilde özetler: 

“İnsanın dört âlemi vardır. Ana rahmi, dün-
ya, berzah ve âhiret âlemi. Bunlardan her birinin 
hikmeti, yaşayışı ayrıdır. Çocuk, ana rahminden 
dünyaya gelmek istemediği gibi, insan da dünya-
dan gitmek istemez. Çocuk, ana sütünden lezzet 
aldıkça eski yerine dönmek istemediği gibi, insan 
da ölümle Allah’a kavuşunca dünyaya dönmek is-
temez ve dünyayı unutur gider.”
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İBRAHİM EDHEM’İN HAMAM PARASI

İbrahim Edhem Hazretleri bir gün 
hamama girmek istemiş, hamamcıya, 

– Param yok, hamama girmeme mü-
saade etmez misiniz, demişti. 

Hamamcı ise “Parasız hamama gi-
rilmez.” diyerek onu hamama sokma-
dı. İbrahim Edhem Hazretleri ısrar etti 
ise de hamamcı onun isteğini kabul 
etmedi. Boynu bükük olarak hamam-
dan ayrılan İbrahim Edhem Hazretle-
ri, öyle bir bağırış bağırdı ki yer gök 
çınladı. Bu sesi duyan halk, ağlamakta 
olan İbrahim Edhem Hazretleri’nin 
başına toplanıp,

– Bu kadar feryada gerek yok, ha-
mam parasını biz verelim de ağlama, 
dediler.
İbrahim Edhem Hazretleri toplanan 

kalabalığa şöyle seslendi:
– Ey ahali! Siz, benim hamama gi-

remediğim için mi ağladığımı sanı-
yorsunuz? Ben hamama giremediğim 
için ağlamıyorum. Beni dünyada iken 
parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya 
âhirette de “Senin Cennet’e girecek 
bir amelin yok diye kapıdan geri çev-
rilirsem benim hâlim ne olur?” diye 
ağlıyorum... Çünkü salih ameli olup 
oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri 
sokmayacaklar, buyurdu.
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NURLAR

 Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gi-
deceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona 
nisbeten bir zindan hükmündedir. (Sözler)

 Baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz 
bin haşir numunelerini icad eden Kadîr-i Mutlaka, 
Cennet’in icadı nasıl ağır olabilir? (Sözler)

 İnsan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde ot-
lamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün 
amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiilleri-
nin neticeleri muhasebe için zaptedilir. (Sözler)

 En büyük bir ağacın ruh programını, bir nok-
ta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza 
eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhları-
nı nasıl muhafaza eder, denilir mi? Ve küre-i arzı 
bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr, âhirete giden 
misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya 
dağıtacak, denilir mi? (Sözler)

 Âhireti inkâr etmek, dünya ve mâfîhâyı inkâr 
etmek demektir. Demek, ecel ve kabir insanı bekle-
diği gibi Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve 
gözlüyor. (Sözler)

 Evet, madem ezelî ve ebedî bir Allah var; el-
bette saltanat-ı ulûhiyetinin sermedî bir medarı olan 
âhiret vardır. (Sözler)

 Size böyle nimet eden bir zât, sizi başıboş bı-
rakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. 
(Sözler)

 Koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen prog-
ramını ve kanun-u teşekkülâtını, bir nokta gibi en 
küçük çekirdekte derc edip muhafaza eden bir Zât-ı 
Hakîm-i Zülcelâl, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzeva hakkında, 
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“Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder?” de-
nilir mi? (Sözler)

 Nasıl ki insan küçük bir âlemdir, yıkılmaktan 
kurtulamaz. Âlem dahi büyük bir insandır; o dahi 
ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra 
dirilecek veya yatıp sonra subh-u haşirle gözünü aça-
caktır. (Sözler)

 Evet, dünya öldükten sonra âhiret olarak dirilti-
lecektir. Dünya harap edildikten sonra, o dünyayı ya-
pan Zat, yine daha güzel bir surette onu tamir edecek, 
âhiretten bir menzil yapacaktır. (Sözler)

 Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir men-
zil değildir. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın ebedî ve sermedî 
olan Dârüsselâm menziline dâvetlisi olan mahlûkatın 
içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. 
(Mesnevî-i Nuriye)

 İnsanların haşri nebatatın haşri gibidir. Bunu 
gören onu nasıl inkâr eder? Haşrin icadına olan vaadi 
ise, bütün enbiyanın tevatürüyle ve büyük insanların 
icmâıyla sabit olduğu gibi Kur’ân-ı Kerîmin lisanıyla 
da sabittir. (Mesnevî-i Nuriye)

 Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabir-
den haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üze-
reyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir 
erzak lâzımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit 
yok. Ancak Kur’ân’ın güneşinden, Rahmân’ın hazi-
nesinden tedarik edilebilir. (Mesnevî-i Nuriye)

 Cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki, bü-
tün kuvvetiyle “Yaşasın Cehennem” der.

Cennet dahi ucuz değildir; mühim fiyat ister. 
(Mektubat)
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EBEDÎ CEMÂL ÂHİRETİ İSTER

Bir bahar mevsiminde, kuşların şakıyışı ve sula-
rın çağlayışını dinleyelim. Bütün nebatat ve ağaçla-
rın yemyeşil zümrüt gibi güzelliğini; güneşin doğuş ve 
batışını ve bulutsuz bir gecede mehtabı seyredelim. 
Kâinatta cilvelenen bütün güzellikleri hayalimizin 
nazarına arz edelim. 
İşte bu ve bunun gibi bütün tatlı tablolar Cenâb-ı 

Hakk’ın cemâlinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbi-
rini takip eden bu manzaralarla bize, kendi güzelliğini 
göstermektedir. Bizler de O’nun bu cilvelerindeki gü-
zelliği seyretmekle kendimizden geçiyoruz. O, kendini 
tanıttırmak istiyor, biz de tanımaya çalışıyoruz. 
Şayet biz bu güzellikleri seyrederken perdeyi kapa-

yıverse ve bizi yokluk karanlıklarında bıraksa, nimet 
nikmete, muhabbet musibete, akıl da bize ızdırap ve-
ren bir âlete döner. Hâlbuki böyle bir Cemâl, böyle bir 
çirkinlikten münezzeh ve mukaddestir.

Aslında nimeti nimet yapan ve aklı her şeyden lezzet 
alır hâle getiren, o nimetlerin devamıdır. Binâenaleyh 
Allah, kendi ebedî ve sermedî olan Cemâlini devamlı 
bize göstereceği ayrı bir yurt açacak, bizi o diyarda haşr 
ve neşr edecek, sonsuz nimetlerini Cemâl ve Kemâlini 
bize orada gösterecektir.

Hem O’nun güzellikleri ebedîdir. Öyleyse güzel-
liklerin devam edeceği ebedî bir âlem gerekir. Tâ ki 
buradan geçip giden güzellikler orada ebedî olarak de-
vam etsin. Evet, bu dünyada cilvelerinin güzelliğiyle 
kendimizden geçtiğimiz gibi, bir gün Zâtı’nın Cemâl 
ve güzelliğini seyrederken de kendimizden geçeceğiz.

“Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabb’ine bakar.” 
(Kıyâme Sûresi, 23. âyet)

***
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BEN YÜRÜREM YANA YANA

Ben yürürem yana yana ışk boyadı beni kana
Ne âkılem ne divâne gel gör beni ışk n’eyledi

Geh eserem yeller gibi geh tozaram yollar gibi
Geh akaram seller gibi gel gör beni ışk n’eyledi

Akar sulayın çağlaram derdlü ciğerüm dağlaram
Şeyhüm anuban ağlaram gel gör beni ışk n’eyledi

Ya elüm al kaldur beni ya vasluna irdür beni
Çok ağlatdun güldür beni gel gör beni ışk n’eyledi

Ben yürirem ilden ile şeyh soraram dilden dile
Gurbetde halüm kim bile gel gör beni ışk n’eyledi

Mecnûn oluban yürürem ol yârı düşde görürem
Uyanup melûl oluram gel gör beni ışk n’eyledi

Miskin Yûnus bîçâreyem başdan ayağa yâreyem
Dost ilinden âvâreyem gel gör beni ışk n’eyledi

âkıl: akıllı.
bîçâre: çaresiz.
ışk: aşk, candan sevme, sevgi.

Yunus EMRE
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PIRILTILAR

 Allah’tan (celle celâlühû) isterken Allah’ı 
(azze ve celle) istemeli!

 Gerçek sahibine bağlanmayan şeyler sahipsiz 
demektir. 

 Âhireti hesabına endişesiz yaşayanın akıbe-
tinden korkulur. 

 Kulluğunun idrakinde bulunan bir iman eri-
ne düşen vazife Sonsuz karşısında sıfır olmaktır. 
Kendini sıfırlamayanlar Sonsuz’a kat’iyen ulaşa-
mazlar. 

 Ötede sıratı rahat geçecek olanlar, burada 
sırat-ı müstakim üzere yaşayan insanlardır.

 Cennet dâhil herhangi bir beklenti içinde 
bulunmamak asıl şefkat kahramanlığıdır. 

 Cennet, Allah’ın insanlara sevgisinin teza-
hürüdür.

 İnsanın kendini iyi ve yeterli görmesi kadar 
öldürücü bir virüs olamaz. “Eminim” diyen, kendi 
emniyet dünyasını yıkmış sayılır; âhiretinden en-
dişe etmeyenin akıbetinden korkulur.

 Laubali insanların ötelere tam inandıkları 
söylenemez; zira, âhirete iman ciddiyeti gerektirir.

 Dünya imtihanının sonunda kazanılacak 
veya kaybedilecek şeyler o kadar büyüktür ki; böy-
le ciddi bir akıbetle karşı karşıya bulunan akıllı 
kimselerin lâubâlîce yaşamaları düşünülemez.

 Tarihte yapılmış yanlışları tashih etmek 
mümkün değildir; fakat, Allah’ın izniyle aynı ha-
taları yapmamak mümkündür. 

 Bir mü’minin başkalarının hidayeti hususun-
daki ızdırabı, onun Allah’a imanı ve ötelere olan 
inancı ölçüsündedir. Kimin ne kadar inancı varsa 
o ölçüde ızdırabı vardır. 

189



 Cehennemle intikam alma isteği canavarlara 
has bir duygudur; kendisine kötülük yapanlar hak-
kında dahi Cehennem söz konusu olunca “Hayır ya 
Rabbi, düşmanım da olsa ebedî nâra girmesine razı 
olamam.” deme mü’minlik yoludur.

 Zihni kirleten sebeplerden biri de hep başka-
larının tavır ve davranışlarıyla meşgul olmaktır.

 Hazımsızlık ve çekememe bazen düşmanlar-
dan daha fazla zarar verebilir; pek çok düşmanlığın 
altında da bu duygu yatmakta değil midir?

 Küçük şeylere takılmak küçük insanların işi-
dir.

 İstikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet 
edilmez. 

 “İğneyle bir dağı yerinden sökmek, bir kalb-
den kibri çıkarmaktan daha kolaydır” sözü hakika-
tin tam ortasından altın gibi bir sözdür.

 Gıybet ve dedi-kodu kadar bir toplumu fesada 
sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez.

 Sözümüzün aks-i sadâ uyarmasını bekliyorsak 
her zaman kendi değerlerimizle hareket etme husu-
sunda çok dikkatli olmalıyız.

 Kâmil mü’min olmaya azmedenler kusurlarını 
duymaktan dolayı rahatsız olmamayı kendilerine 
bir şiar edinmelidirler. 

 Bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşabilir. 
 Bir insan için en büyük bir talihsizlik, akıbeti 

adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği bir 
anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçüver-
mesidir.

 Özümüze erme, kendi değerlerimizle bir kere 
daha dirilmemiz demektir.

***
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GIYBET 
HÜSN Ü ZAN 

SU İ ZAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Sabah ve akşam Rabb’ini içinden yalvara-
rak ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işi-
tebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma!” 
(A’raf Sûresi, 205. âyet)

“Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden 
incitme gelen maddî yardımdan çok daha iyi-
dir. Allah sizin sadakalarınıza muhtaç değildir, 
çok müsamahalı olup cezayı çabuk vermez.” 
(Bakara Sûresi, 263. âyet)

“Söyle o kullarıma ‘Hep en güzel sözleri 
söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmaya 
çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşma-
nıdır.” (İsra Sûresi, 53. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Gıybet
Efendimiz Aleyhisselâm buyurdular ki: 
– Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetçi-

ye) karşı himaye ederse Allah da onun için kı-
yamet günü, etini Cehennem ateşinden koru-
yacak bir melek gönderir. Kim de Müslüman’a 
kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa Allah 
onu kıyamet günü, Cehennem köprülerinden 
birinin üstünde, söylediğinin (günahından 
paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.
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GIYBET

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri, bir gün bir camide iken bir 
genç gelip, 

– Allah rızası için bana yardım edin. Ben yardıma muh-
taç bir kimseyim, der. 

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bakar ki genç sapasağlam 
bir insan. “Bu genç bu hâliyle dilencilik yapmaya utanmaz 
mı? Niye çalışıp kazanmaz da dilencilikle kendini küçük 
duruma düşürür.” diye düşünür. O gece Cüneyd-i Bağdadî 
Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında camide gördüğü gencin 
vücudu bir kebap yapılıp bir tepsiye konmuş, önüne getiri-
lir. Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri’ne, 

– Bunu yiyeceksin, derler. 
Hazret, “O insan etidir, yenir mi?” diye karşılık verdiğin-

de, 
– Ya dün camide nasıl yiyordun. Yine öyle yiyeceksin, 

derler. 
Daha sonrasını Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri şöyle anla-

tıyor: 
– Meğer gıybet etmişim! Hemen korku ile uyandım. Ab-

dest alıp iki rekât namaz kıldım. Tevbe istiğfar ettim. Sabah 
olunca hakkında konuştuğum genci aramak için dışarı çık-
tım. Aradım, aradım, nihayet genci Dicle Nehri kıyılarında 
buldum ki önüne tere koymuş, onları yiyor. Genç benim 
geldiğimi görünce başını kaldırarak, 

– Ey Cüneyd! Camide benim hakkımda kötü düşündüğün 
için tevbe edip pişmanlık duydun mu, diye sordu.

Ben, 
– Evet, dedim. Hakkında konuştuğum genç, bana, 
– O hâlde üzülme git, dedi ve şu âyet-i kerimeyi okuyarak 

kayboldu: “O’dur ki kullarının tevbesini kabul eder, günah-
larını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir.” (Şûrâ 
Sûresi, 25. âyet)
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YALAN NEDİR BİLMEZDİ

Merhum Mehmet Âkif Ersoy, yalan nedir 
bilmezdi. Hiçbir kimse, onun ömrü boyunca bir kere 

olsun yalan söylediğini duymamıştı. Yalan söyleyenlere de 
çok kızardı. Her söze karışmaz, her konuda fikrini söylemezdi; 
fakat söylediği her sözün mutlaka doğru olması için çok dikkat 
ederdi. Onun nazarında yalanın şakası bile çirkindi.

Bir keresinde arkadaşı, Mehmet Âkif’e söylediği söz üzerine 
ağız alışkanlığıyla,

– Doğru mu, deyince buna o kadar kızdı ki,
– Bir daha bana bu kelimeyi tekrar etmeyiniz, diye sert bir 

cevap verdi.
“Doğru mu söylüyorsun?” anlamına gelen, ama anlamı unu-

tularak söylenen bu söz onu çok üzebiliyordu. Aldığı eğitim ve 
kültür, ona bu işin şakasının bile olmayacağını öğretmişti. 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın, “Mehmet Âkif’in hayatı, eserle-
rinden çok daha muhteşem bir şiirdir.” sözü, bu gibi tablolarla 
çok daha iyi anlaşılıyor.
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ALTIN NESİL

Bu yıl da toplantılar, programlar, sınavlar birbirini izle-
mişti. Yorulmamamız gerektiğini biliyordum. Bazen yoru-
lacak gibi olsam sonucu düşünürdüm hep. Öğrencilerimi, 
gözlerindeki ışıltıyı, onlar üzerine kurduğumuz hayalleri, 
ideallerimizi… İçim bir kere daha emin olurdu. Arzulanan 
nesil için değmez miydi? Altın nesli yetiştiren kadro içinde 
olmak nasip olmuştu. Bu lütuf yetmez miydi?

Dersin başlamasına daha vardı. Koridorda düşüncele-
rimle yavaş yavaş ilerlerken karşımda Selma’yı fark ettim. 
Zamanım olup olmadığını sordu. Konuşmak istiyordu. Bir-
likte öğretmenler odasına girdik. Kitaplarımı masanın üze-
rine bıraktım. Elimi Selma’nın omzuna koydum. Onu alıp 
bahçeye çıktım. Sabırsızdı. Ne anlatacağını ben de merak 
etmeye başlamıştım. Bir sürü şey geçti aklımdan o anda. 
Arkadaşları mı, ailesi mi, dersleri mi, okulumuz mu, sı-
navlar mı yoksa ben mi? Acaba neydi konu? Selma çok 
farklıydı. Kolay kolay herhangi bir şeyi konu edip pay-
laşmazdı. Sakin, iç dünyası geniş, güzel huylu, güzel 
düşünen bir gençti. Paylaşacağı konunun olumlu ol-

ması için çabucak dua ettim. Onu karşıma 
alıp gözlerinin içine baktım. Dinlemeye 

hazır olduğum mesajını verdim. Çocuk-
larımla hâl diliyle anlaşabileceğimiz 
kadar iç içeydik. Şükrediyordum hep. 
Anlatmaya başladı. 

Sosyal Bilgiler sınavından sonra 
arkadaşı Zeynep’le Derya Hoca’nın 
odasına gitmişler. Biraz sınavla il-
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gili konuşmuşlar. Sonra da hocaları onlara kendileriyle o 
günlerde öğrendiği bir hatırayı, paylaşmak istediğini söy-
lemiş. Dinlemeye başlamışlar. Aziz isimli bir öğretmenin 
hikâyesiymiş anlatılan. Dur durak bilmeden özlenen nesil 
için çalışan bir insanmış. Okulda, okul dışında sürekli öğ-
rencileri için çalışır, onlar için düşünürmüş. Vaktinin ço-
ğunu onlar için yaptığı programlar ve bu programlarla ilgili 
yapılan toplantılar alıyormuş. Aziz Hoca ve bütün arkadaş-
larının hedefi tekmiş. İnançlarına, kültürüne, ailesine bağlı 
ve saygılı, dürüst, çalışkan, kalbi Allah sevgisi ile dolu bir 
nesil. Aynı dertle dertlenen bu insanların evlerinde geçire-
bildiği zamanlar çok azmış. Tabii Aziz Hoca’nın da.

Aziz Hoca evde olduğu zamanları elinden geldiğince eşi-
ne ve çocuklarına ayırmaya çalışırmış. Fakat bir gün konu-
şurlarken oğlu bir söz etmiş. Öyle bir söz ki oğlunun cümle-
leriyle boğazı düğümlenmiş Aziz Hoca’nın. Omuzlarında 
hissettiği ağırlıkla çıkmış evden. Zamanının çoğunu bir-
likte geçirdiği arkadaşlarından biri olan Sedat’ın yanı-
na gitmiş. Sedat, arkadaşının sıkıntılı olduğunu hemen 
sezmiş fakat o anlatana kadar bir şey sormamış. Aynı 
ideal için çalışan, aynı dertle dertlenen, bu 
insanlar arkadaştan öte kardeş gibiymiş. 
Aziz Hoca başı önünde söze başlamış:

– Oğlum, ömrümde ona ayırdığım 
zamandan razı olmadığını söyledi. Bir 
baba olarak en son kendi çocuğuma 
vakit ayırabildim. Ama onun ye-
tişmesini de hiç ihmal etmedim. 
Benim yetemediğim yerde annesi 
en büyük desteğimdi. Eksik bı-



rakmamaya çalıştık. Sadece kendi çocuklarımızı değil, in-
sanlığı düşünmeye çalıştık. Hedefi hep büyük tuttuk. Ama 
oğlum benden razı değilmiş Sedat, demiş.

Sedat hoca, hiç konuşmadan devamını beklemiş.
– Sedat, kardeşim; sen evime, eşimin çocuklarımın ya-

nına uğrayamadığım zamanlarda yaptıklarıma şahitsin. 
Allah’ın huzuruna çıkarıldığımızda bana şahitlik eder mi-
sin? Allah’ım o zamanlarda senin yolundaydı, der misin, de-
miş Aziz Hoca.

Sedat Hoca gözyaşlarını içine akıtırken dudaklarından 
onu doğrulayan birkaç söz dökülmüş. Ayağa kalkıp dostuna 
sımsıkı sarılmış.

Bizim derdimiz, bizim kardeşliğimiz ne de güzeldi. Bu 
olayı Selma’dan dinlemenin güzelliği ile nasıl yorumlamış 
olabileceğinin tereddüdü, zihnimde birbirine karışmıştı. 
Hikâyesi anlatılan kişinin fedakârlığını ve sebebini an-
lamış olması için sürekli dua ediyordum. Ben bunları 
düşünürken Selma sözlerine devam etti:

– Hocam, dedi. Bunları dinlerken aklıma siz geldi-
niz. Ve bir de bizlerle olduğunuz günlerde, 

saatlerde evde sizi bekleyen küçük oğlu-
nuz… Ben de size şahidim. Allah’ın hu-

zurunda ben de size ve yaptıklarınıza 
şahidim.

Bir an yaşadıklarımı ve hissettik-
lerimi zihnime sığdırmaya çalıştım. 
Gözyaşlarıma engel olamamıştım. 
Allah’ıma sessizce şükrettim. 
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KAZA VE KADERE 
İMAN





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle bir ölçü ile yarat-
tık.” (Kamer Sûresi, 49. âyet)

“De ki: ‘Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yaz-
mışsa başımıza ancak o gelir. Mevlâ’mız sahibimiz O’dur. 
Onun için mü’minler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
(Tevbe Sûresi, 51. âyet)

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. 
Kim Allah’ı tasdik ederse Allah onun kalbini hakka ve 
doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Teğabün 
Sûresi, 11. âyet)

“Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için gâh şer-
le gâh hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza 
getirileceksiniz.” (Enbiya Sûresi, 35. âyet)

“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb 
âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları Kendisin-
den başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini 
O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. 
Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, 
hâsılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık net bir kitapta 
bulunmasın.” (Enam Sûresi, 59. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN
İnanmadıkça
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: 
– Kul; iyiliğiyle ve kötülüğüyle kadere inanmadıkça, 

kendine iyilik ve kötülükten isabet edecek şeyi Allah’ın 
izniyle atlatamayacağını, kaçacak olan şeyi de Allah’ın 
izniyle yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş ol-
maz.
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Kadere Rıza
Allah Resûlü buyurdular:
– İnsanın mutluluk sebeplerinden biri, bizim bilmedi-

ğimiz Yüce Allah’ın bildiği kaza ve kaderine rıza göster-
mesidir. Şikâyet sebeplerinden biri de Allah Teâlâ’dan 
kendisi için hayırlı olanı istemeyi terk etmesi, bir diğeri 
de Allah’ın hükmettiği kaza ve kadere razı olmamasıdır.

Eğer
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
– Kuvvetli mü’min, Allah nazarında zayıf mü’minden 

daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde de 
bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. 
Allah’tan yardım dile, acz izhar etme. Bir musibet başına 
gelirse “Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!” deme. 
“Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur!” de! Zira eğer 
kelimesi şeytan işine kapı açar.

Rüya
Allah Resûlü rüyalarla ilgili şöyle buyurdu: 
– Hulm, yani sıkıntılı rüya şeytandandır. Öyle ise siz-

den biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya görecek olursa 
iradesini kötü zan ve düşüncelerden uzak tutsun ve on-
dan Allah’a sığınsın. Böyle yaparsa şeytan kendisine asla 
zarar veremeyecektir. Kötü rüyayı başkasına anlatıp ger-
çekleşmesine fırsat vermesin! Biriniz güzel bir rüya görürse 
onunla sevinsin. O rüyayı sevdiği kimselerden başkasına 
söylemesin. İyi birine yorum yaptırdıysa bir başkasına yap-
tırmasın. Güzel kaderini bozmasına fırsat vermesin!

Anlatılacak Olursa
Nebîler Sultanı Efendimiz buyurdular ki:
– Mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk bölümünden 

bir parçadır. Görülen rüya anlatılmadığı müddetçe bir 
kuşun ayağında takılı vaziyetteki gibi durur. Anlatılacak 
olursa hemen düşer. Kader gerçekleşir! 
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ALLAH’IN ADALETİ

Allah Resûlü şöyle anlatmıştı:
“Musa Aleyhisselâm hutbe okuduğu bir gün dinleyiciler-

den birisi kendisine, 
– İnsanların en âlimi kimdir ey Musa, diye sordu. 
Musa Aleyhisselâm da ‘Ben!’ diye cevap verdi. Bunun 

üzerine Allah Teâlâ kendisine şöyle vahyetti: 
– Benim iki denizin birleştiği noktada bir kulum vardır ki 

o senden daha âlimdir! 
Musa Aleyhisselâm, 
– Ey Rabb’im, bu Sen’in daha bilgili olan kuluna nasıl 

ulaşırım, diye sorunca Cenâb-ı Hakk,
– Bir balık alıp su dolu bir torbaya koyar ve beraber yola 

çıkarsın. Balık nerede torbadan çıkıp kaybolursa o kimseyle 
buluşacağın yer işte orasıdır, buyurdu. 

Musa Aleyhisselâm, su dolu torbaya bir balık koyup ken-
disine yardımcılık etmekte bulunan Yuşa ibn Nün 
ismindeki genç ile beraber yola çıktı. Bir ka-
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yaya geldikleri zaman ikisi de o kayanın gölgesinde yatıp 
uyudular. Balık torbadan çıkıp denize daldı ve denizdeki bir 
deliğe doğru yolunu tuttu. Allah Teâlâ da suyun akıntısını 
durdurdu. 

Balığı takip ettiler ve kayaya vardıkları zaman orada el-
bisesine bürünerek yatan bir adamla karşılaştılar. Bu adam 
Hızır Aleyhisselâm idi. Hazreti Musa kendisine selâm ver-
di. 

– Ben Musa’yım, dedi ve arkadaşlık etmek istediğini söy-
ledi. 

Hızır Aleyhisselâm, 
– Fakat senin asla benimle arkadaşlığa sabretmeye gü-

cün yetmez, ey Musa! Bende Allah’ın bana verip de senin 
bilmediğin bir ilim vardır. Sende de Allah’ın sana öğretip 
benim bilmediğim bir ilim vardır, diye karşılıkta bulundu. 

Musa Aleyhisselâm, 
– İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, sana hiçbir 

hususta itaatsizlik etmeyeceğim, diye cevap verdi. 
Hızır Aleyhisselâm, 
– Eğer beni takip edeceksen, ben sana anlatıncaya kadar 

herhangi bir şeyden sormayacaksın, dedi. 
Böylece ikisi, deniz kenarında yürüyerek yola çıktılar ve 

bir gemiye rastladılar. Gemiye binmek için gemidekilerle 
konuştular. Gemidekiler, Hızır Aleyhisselâm’ı tanıyınca üc-
ret istemeden onları gemiye aldılar. Gemiye biner binmez 
Hızır Aleyhisselâm bir keserle geminin dibinden bir parçayı 
keserek delik açtı. Bunun üzerine Hazreti Musa, 

– Bu adamlar bizi ücretsiz olarak gemilerine aldılar. Sen 
ise gemilerine insanlar boğulsun diye delik açtın, çok kötü 
bir iş yaptın, dedi. 

Hızır Aleyhisselâm, 
– Ben sana, benimle sabredemezsin, demedim mi, diye 

karşılık verdi. 
Musa Aleyhisselâm, 
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– Unuttum, beni suçlama ve seninle olan arkadaşlığımız-
da bana güçlük gösterme, diyerek af diledi. 

Musa Aleyhisselâm’ın bu ilk itirazı, hakikaten unutmak-
tan dolayı meydana gelmişti. Sonra bir serçe gelip geminin 
ucuna kondu ve gagası ile denizden bir damla su aldı. Bunun 
üzerine Hızır Aleyhisselâm Hazreti Musa Aleyhisselâma, 

– Allah’ın ilminde, benimle senin ilmin, şu serçenin ga-
gası ile denizden alıp eksilttiği miktar gibidir, dedi. 

Bir süre sonra ikisi de gemiden çıktılar. Sahilde yü-
rürlerken Hızır Aleyhisselâm arkadaşları ile oynamakta 
olan bir genç gördü ve hemen onun başını koparıp genci 
öldürdü. Musa Aleyhisselâm yine sabredemedi ve Hızır 
Aleyhisselâm’a, 

– Bir can karşılığı olmadan bir cana kıydın, çok kötü bir 
iş yaptın, dedi.

Hızır, 
– Ben sana demedim mi ki sen benimle sabredemezsin, 

deyince Musa Aleyhisselâm, 
– Artık bundan sonra bir itirazda bulunursam, beni ar-

kadaşlıktan uzaklaştır. Çünkü iki defa özrümü kabul etmiş 
oldun, dedi. 

Yine yollarına devam ettiler. Bir kasabaya gelince, kasa-
ba halkından yemek istediler. Kasaba halkı ise onları mi-
safir olarak kabul etmek istemeyip ikramda bulunmadılar. 
Bu esnada kasaba içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar 
gördüler. Hızır Aleyhisselâm, eli ile bu duvarı doğrulttu ve 
tamir etti. Hazreti Musa yine dayanamadı ve, 

– Bunlar öyle bir halk ki kendilerine gelip bizi misafir 
etmelerini ve doyurmalarını istediğimiz hâlde bunu kabul 
etmediler. Sen ise onlara yardım olsun diye yıkılmaya yüz 
tutmuş duvarlarını düzelttin, isteseydin bunun karşılığını 
alırdın, dedi. 

Bunun üzerine Hızır Aleyhisselâm Hazreti Musa’ya, 
– Bu artık ayrılışımız demektir. Sabredemediğin hâdise-
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lerin hakikatini sana anlatacağım, dedi.”
Peygamber Efendimiz, bunları söyledikten sonra buyurdu 

ki: 
– Musa Aleyhisselâm’ın sabretmesini arzu ederdik ki Al-

lah Teâlâ, bize aralarında geçecek olan diğer şeyleri de an-
latsın. 

Sonra da sözlerine devam etti:
“Hızır Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm’a o hâdiselerin 

hakikatini ise şöyle anlattı: 
– Evvelâ gemi, denizde çalışan bir takım biçarelerin idi. 

Ben, o gemide bir kusur meydana getirmek istedim. Çünkü 
ileride zalim bir hükümdar vardı ve her sağlam gemiyi sa-
hiplerinden gasp edip alıyordu. Böylece onların gemisini bu 
gasptan kurtarmak için, iki kötülükten daha hafif olanını 
seçtim ve onlara bir çeşit yardımda bulundum. 
İkincisi; o öldürdüğüm genç, masum görünüşüne rağmen 

azgın bir kâfir idi ve ileride azgınlığını artırarak mü’min olan 
anne ve babasını da küfre bürümek tehdidi vardı. Anne ve 
baba da “Allah’ım! Evladımızla bizleri imtihan etme!” diye 
dua ediyorlardı. Böylece onu bu hâle gelmeden öldürdük ki 
anne ve babasının imanına zarar vermesin ve ona bedel ola-
rak da Allah Teâlâ ikisine hayırlı bir evlât versin. Rivayete 
göre, o anne ve babaya bedel olarak Allah Teâlâ bir kız ço-
cuğu vermiş, bu kız peygamber annesi olmuş ve o Peygam-
berin eliyle ümmetlerden bir ümmet hidayete ermiştir. 

Üçüncüsüne gelince; şehirdeki yıkık duvar iki yetim oğ-
lanın idi. Onun altında onlar için saklanmış bir define vardı 
ve babaları da salih bir zat idi. Onun için Rabb’in irade bu-
yurdu ki ikisi de olgunluk çağlarına ersinler ve definelerini 
çıkarsınlar. Bunlar büyümeden duvar yıkılsa idi, o defineyi 
başkaları bulacak ve define ziyan olacaktı.

Bütün bunlar, Rabb’inden bir rahmet olarak yapılmıştır. 
Hiçbirini ben kendim yapmadım, hepsi vazifem idi. İşte se-
nin sabredemediğin şeylerin hakikati budur.
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KIYAMETE KADAR HERŞEYİN 
KADERİ

Ubâde bin Sâmit (radıyallahu anh) vefat 
edeceği an etrafında toplanan çocuklarına şunları 

anlatmıştı: 
“Evlâtlarım! Sen, başına gelecek şeyler gelmeden evvel 

kader kitabında yazıldığını ve sonra da hiç şaşırmadan başına 
geldiğini kabul etmedikten sonra imanın tadını tatmış olamaz-
sın. Ben Allah Resûlü’nden işittim. Buyurdular ki:

– Allah’ın ilk yarattığı kalemdir. Allah, kalemi yaratır yarat-
maz ona ‘Yaz!’ emrini verdi. Kalem ‘Ey Rabb’im neyi yazayım?’ 
dedi. Cenâb-ı Hakk da ‘Kıyamete kadar olan her şeyin kaderle-
rini yaz!’ buyurdu. Kim bunun aksine bir iman üzeri-
ne ölürse benden değildir! 

Yavrularım bu sözümü iyi dinleyin!”
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KADERİ BİZE AÇIKLADIN

Bir gün bir ihtiyar, o dönemin halifesi Hazreti Ali’nin huzu-
runa çıkarak şöyle sordu: 

– Bizim Şam’a yani Sıffin Savaşı’na yürümemiz Allah’ın 
kaza ve kaderiyle miydi? Bunu bize söyler misin? 

Hazreti Ali (radıyallahu anh) şu cevabı verdi: 
– Canlılara can veren Allah aşkına derim ki hangi yere 

ayak bassak ve hangi yere gitsek bu ancak Allah’ın kaza ve 
kaderiyle değil de nedir? 
İhtiyar,
– Öyle ise bizim yorulmamız boşuna. Bizim için mükâfata, 

ecir ve sevaba hak kazanmak yok gibi, deyince Hazreti Ali sö-
züne şöyle devam etti:

– Ey ihtiyar, siz giderken Allah size gidişiniz için büyük se-
vap verdi. Dönüşte de dönüşünüz için sevap verdi. Çünkü siz, 
bunları yaparken zorla yaptırılmış buna mecbur edilmiş değil-
diniz. Bunları arzunuzla kendi isteğinizle yaptınız. 
İhtiyar tekrar sordu:
– Bizi kaza ve kader sevk etmedi mi? 
Hazreti Ali biraz da kızarak şu açıklamada bulundu:
– Yazık! Sen, kaza sana yapıştı, kader sana sarılıp takıldı 

sanıyorsun. Eğer iş öyle olsaydı, sevap ve ceza batıl olurdu. 
Mükâfat ve cezaya, emir ve yasaklamaya gerek kalmazdı. Gü-
nah işleyene Allah kızmaz, iyilik sahibini de sevmezdi. İyilik 
yapan övülmeye, kötülük yapandan daha layık olmazdı. Kötü-
lük işleyen de yerilmeye, iyilik yapandan daha layık sayılmazdı. 
Bu gibi saçma sözler; putlara tapanların, şeytanın ordularının, 
yalancı şahitlerin, doğruyu görmeyen körlerin sözleridir. Onlar 
bu ümmetin Mecusîleridirler. Allah Teâlâ kulları özgür bırak-
mak suretiyle emretti. Sakındırmak için de yasakladı. Kulla-
rının kolay olan şeyleri yapmalarını istedi. Zorlayarak isyan 
etmeye, boynundan çekerek itaat etmeye mecbur etmedi. İn-
sanlara peygamberleri boşu boşuna göndermedi. Gökleri, yer-
leri ve bunlar arasında olan şeyleri boş yere yaratmadı. Böyle 
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şeyler kâfirlerin düşünceleridir. Yazıklar olsun kâfirlere, onlara 
Cehennem var!

Onun bu sözleri üzerine yine sordular: 
– Öyleyse bizi sevk eden kaza ve kader nedir? 
– O, Allah’ın emri ve hükmüdür. Zorla mı ibadet yapıyoruz 

ki, dedi ve şu âyeti ekledi: “Rabb’in şöyle buyurdu: Allah’tan 
başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muame-
le edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak 
senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme. 
‘Öff!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı 
sözler söyle.” (İsra Sûresi, 23. âyet)
İhtiyar sevinerek kalktı ve, 
– Anlayamadığımız kaderi bize açıkladın. Allah sana bunun 

en güzel karşılığını versin, dedi. 
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DOSDOĞRU YOL

Nebîler Sultanı Efendimiz bir gün, 
– Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman, 

ölümünden önce ona hayırlı ameli nasip eder, buyurdu. 
Sahabeden biri, 
– Nasip eder ne demektir, diye sorunca Peygamberimiz,
– Allah o kulu güzel, faydalı bir iş yapmaya sevk eder ki 

böylece dosdoğru yolu göstermiş olur ve o da hidayet bu-
lur. Sonra onu dosdoğru yolda devamlı olmaya da başarılı 

kılar ve onu bu durum üzere iken vefat ettirir, buyur-
dular.
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NURLAR

 Her biri birer mucize-i san’at olan 
mevcudata bakıyoruz ki, hayretnümâ bir 
derecede suhuletle, kolaylıkla, külfet-
siz, dağdağasız, kısa bir zamanda, fakat 
muciznümâ bir surette icad edilir. Demek 
hadsiz bir ilim vardır ki, hadsiz suhuletle 
yapılır. Ve hâkezâ, mezkûr emâreler gibi 
binler alâmet-i sadıka var ki, şu kâinatta 
tasarruf eden Zâtın muhit bir ilmi vardır. 
Ve herşeyi bütün şuûnâtıyla bilir, sonra ya-
par. Madem şu Kâinat Sahibinin böyle bir 
ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların 
amellerini görür ve insanlar neye lâyık ve 
müstehak olduklarını bilir; hikmet ve rah-
metinin muktezasına göre onlarla muame-
le eder ve edecek. Ey insan! Aklını başına 
al, dikkat et: Nasıl bir Zât seni bilir ve ba-
kar, bil ve ayıl! (Mektubat)

 Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda 
gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten 
sonra yazılıdır ve yazılıyor. (Sözler)

 Kadere iman, imanın erkânındandır. 
Yani, “Herşey Cenâb-ı Hakk’ın takdiriyle-
dir.” (Sözler)

 Evet, her şey ya hakikaten güzeldir 
veya neticeleri itibariyle güzeldir. (Mek-
tubat)

 Kadere iman eden gamlardan kurtu-
lur. (Şualar)

 Allah’a abd ve asker olmak öyle lez-
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zetli bir şereftir ki, tarif edilmez. Vazife 
ise, yalnız bir asker gibi, Allah namına 
işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıy-
la vermeli ve almalı. Ve izni ve kanu-
nu dairesinde hareket etmeli, sükûnet 
bulmalı. Kusur etse, istiğfar etmeli. “Yâ 
Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul 
kabul et. Emanetini kabzetmek zamanı-
na kadar bizi emanette emin kıl. Âmin” 
demeli ve Ona yalvarmalı. (Sözler)

 Dünya ve âhirette ebedî ve daimî 
süruru isteyen, iman dairesindeki 
terbiye-i Muhammediyeyi (a.s.m.) ken-
dine rehber etmek gerektir. (Sözler)

 Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. 
Eğer siz daire i meşruada kalmazsanız, o 
gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, 
hem kabirde, hem âhirette, kendi lez-
zetinden çok ziyade belâlar ve elemler 
getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o 
gençlik nimetine karşı bir şükür olarak 
iffet ve namusluluk ve taatte sarf etse-
niz, o gençlik mânen bâki kalacak ve 
ebedî bir gençlik kazanmasına sebep 
olacak. (Sözler)

 Programımız budur ki: Dünya bir 
misafirhanedir. İnsan ise onda az dura-
caktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve 
kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım 
olan levâzımâtı tedarik etmekle mükel-
leftir. En ehem ve en elzem işler takdim 
edilecektir. (Sözler)
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KURUMUŞ AĞAÇLAR

Deli Murat, memleketin en azılı bir derebeyi idi! Fakat 
yaşlandıkça aklı başına geldi. İyinin, kötünün farkına varma-
ya başladı. Artık en küçük bir fenalık bile onun vicdanında 
sönmez bir azap Cehennem’i tutuşturuyordu. Elli yaşına gir-
mişti. Hacca gitmek niyetindeydi. Lâkin hangi yüzle? Uzun 
kış geceleri, vahşî bir saraya benzeyen kulesinin tenha oda-
sında, ocağın alevlerine dalarak yaptıklarını düşünürdü. Tam 
otuz sene... Etmediği kalmamıştı. Soyduğu kervanları, yaktığı 
köyleri, yıktığı hanları, bastığı şehirleri hep birden hatırladı. 
Hele öldürdüğü insanlar... Bunları unutabilmek imkânı yoktu. 
Vâkıa çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü. Fakat 
ne olursa olsun, yine kandı! Evet, kırk kan!...

Bir gece sabaha kadar uyuyamadı. Daha şafak sökmeden at-
larını hazırlattı. Kasabaya doludizgin koştu. Sabah namazını 
henüz bitiren Karababa’yı seccadesinde buldu. Bu Şeyh, devri-
nin en büyük erenlerindendi. Tekkesi ümitsizlerin mâbediydi. 
Deli Murat’ı görünce gülümsedi:

– Hoş geldin. Seni bekliyordum, dedi. 
– Beni mi? 
– Evet. 
– Niçin? 
– Hacca gitmek istiyorsun, değil mi? 
– ....
Deli Murat, mübarek 

ihtiyarın eline 
sarıldı. 

Öptü:
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– Fakat yüzüm yok, babacığım, dedi. 
– Allah her şeyi affeder. 
– Benim kabahatim çok. Günahlarım çok büyük... 
– ......
Seccadenin kenarına diz çöktü. Ağlaya ağlaya mazisini anlat-

tı. Bunlar hatırında durdukça peygamberin mezarına yüz sürme-
ye cesaret edemeyecekti. Karababa,

– Senin kırk kanın var, dedi. 
– Evet. 
– Allah bunları bile affeder. 
– Nasıl? 
– Ya ölüme lâyık bir adamı vurursun... 
Deli Murat,
– Aman aman, diye haykırdı, ben artık adam öldüremem! 
Karababa,
– Yahut da, büyük bir menzil açar, geleni geçeni fakir, zengin 

ayırt etmeden doyurursun. Hepsinin gönlünü hoş edersin, dedi. 
Deli Murat, bu ikinci kefareti muvafık buldu. Parasının sayı-

sını bilmezdi. Bir menzil değil, on menzil açabilirdi.
– Pekâlâ, babacığım, dedi, yarından sonra menzil açıktır. Fa-

kat kanlarımın affolunup olunmadığını nereden bileyim? 
– Bilip de ne yapacaksın? 
– Hacca gideceğim. 
Karababa bir an düşündü:
– Menzilin iç bahçesine kurumuş ağaçlar dik, dedi. 
– Kurumuş ağaçlar mı? 
– Evet, bunlar yeşerip çiçek açınca kanların affedilmiş, kefa-

retin kabul olunmuştur. 
– Hiç kurumuş ağaç yeşerir, çiçer açar mı? 
– Açar.
– !... 
Deli Murat’ın vahşî bir saraya benzeyen kulesi geniş ovaya 

214



inen yolun üstünde idi. Yedi ülke yolcuları önünden geçmeye 
mecburdu. Burasını hemen menzil hâline koydu. Her odaya bir 
sofra kurdu. Günde yirmi kazan kaynıyordu. Ekmeğinden, etin-
den, pilavından yedirmeden kimseyi geçirtmezdi. İç bahçeye 
de Karababa’nın dediği gibi kurumuş ağaçlar diktirdi. Her gün 
bunları yokluyordu. Aradan bir sene, iki sene, üç sene geçti. 
Kurumuş ağaçlar yeşermek şöyle dursun, hatta çürümeye, kurt-
lanmaya yüz tutmuştu. Her gün yine kazanlar kaynıyor, yaz, kış 
hayrat devam ediyordu. Deli Murat’ın içine şüphe girdi. “Budala 
mıyım? Hiç kurumuş tahtalar çiçek açar mı? Karababa beni dai-
ma hayrat yapayım diye böyle aldatmış olmalı!” diyordu. 

Gündüzleri menzilin önündeki çardağa oturur, uşakların, 
yolcuları nasıl ağırladıklarına nezaret ederdi. Karnı tok olanlara 
bile mutlaka aşından bir yudum tattırırdı. Bir gün bu çardakta 
kefaretinin kabul olunup hacca gidebileceğini düşünürken dal-
dı. Tatlı bir rüya görmeye başladı. Bir devenin üstünde, tek başı-
na, çöl ortasında gidiyordu. Deve birdenbire durdu. Deli Murat 
uğraşıyor, bir türlü yürütemiyordu. Nihayet deve silkindi. Murat 
kumlara yuvarlandı. Gözlerini açıp “Hayırdır inşallah!” derken 
uşaklarının yol üstünde bir atlı ile uğraştıklarını gördü. Dikkat 
etti. Bu adam atından inmiyor:

– Bırakın beni! Acele işim var. Duramam! Bırakın... İnmem, 
diyordu. 

Uşaklar zorluyorlar, “İn, bir yudum çorba iç. Sonra git, seni 
bırakırsak, ağa bize darılır.” diye yalvarıyorlardı. Deli Murat 
doğruldu. Kendisi de inmesi için atlıya ricaya gidecekti. Kalktı. 
Tam yola doğru yürürken yolcu atını şaha kaldırmış, uşakların 
elinden kurtulmuştu. Deli Murat’ın inat damarı tuttu. İçinden, 
“Ulan, ben sana mutlaka aşımdan tattıracağım!” dedi. Belinden 
tabancasını çıkardı. Havada uçan serçe kuşlarını nişan almadan 
vurabilirdi. Yolcunun hızla uzaklaşan atına güzel bir nişan aldı. 
“Hayvan ölünce gidemez. Çorbayı içer. Ben ona en iyi atlarım-
dan birini hediye ederim, memnun olur...” diyordu. Tetiği çekti. 
Fakat at durmadı. Bilakis dörtnala kalktı. Üzerindeki adam yere 
düşmüştü. Uşaklarıyla beraber bu yolcunun imdadına koştu. 
Bir de ne görsün? Meğerse ata attığı kurşun, zavallı sahibinin 
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ensesinden girip alnından çıkmamış mı? Yüzünden taze kanlar 
sızıyordu. Az buçuk daha kendini kaybedecekti. İşte kırk kanı-
nı Allah'a affettirmeye çalışırken kazara, elinden yeni bir kan 
daha çıkmıştı. Ağlamaya başladı. Teessürü o kadar müthişti 
ki... Uşakları ürktü. “Bırakın, kendimi öldüreceğim. Artık dün-
ya bana haram olsun!” diye haykırıyordu. Elinden tabancasını 
zorla kaptılar. Teskin etmek için menzildeki odasına götürüyor-
lardı. İç bahçeye girince birdenbire,

– Ah, diye haykırdı. Bakınız bakınız!... 
– .... 
Kurumuş ağaçların hepsi aniden ilkbahar bademleri gibi çi-

çek açmıştı. Bu mucize herkesi şaşırttı. Deli Murat, sevincinden 
bu bir anda yeşermiş ağaçların diplerini öpüyor, gözlerinden 
saadet yaşları akıyordu. İşte artık günahları, kırk kanın güna-
hı affedilmişti. Demek kaza ile vurduğu adam ölüme lâyık bir 
günahkârdı! Bunun kim olduğunu tahkik etti. Menzilde hazır 
bulunan yolcuların hepsi tanıyorlar:

– Dünyada bunun kadar iyi adam yoktu. Allah rahmet eyle-
sin, diye acıyorlardı. 

Fakat Deli Murat,
– Hayır, hayır, dedi, bu adam ölüme lâyık bir günahkârmış!...
Tanıyanlar tekrar reddettiler:
– Hayır, mübarek bir adamdı! Hemşerilerinden kimseye fe-

nalık etmedi. Beş vakit namaz kıldı. Üç ay oruç tuttu. Fakire, 
fukaraya baktı. Öksüzler büyüttü... 

– Hayır, hayır, dedi, bu adam ölüme lâyık bir günahkârmış!...
Ama cesedin başında herkes iyiliğine dair şehadette ısrar edi-

yordu. Nihayet Deli Murat,
– O hâlde, bu adam şimdi gayet büyük bir günah işlemeye 

gidiyormuş, dedi. 
Uşaklarına ölünün üzerini aramalarını emretti. Küçük bir 

mektuptan başka bir şey bulamadılar. Bu mektup, genç ve na-
muslu bir kadının aleyhinde yazılmış, kocasına gönderiliyordu.

Ömer SEYFETTİN
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TİTREŞİM DİLİ

Hayvanlara bahşedilmiş olan önemli özelliklerden birisi, bu-
lunduğu çevrenin farkında olmalarıdır. Böylece hem kendi hem-
cinsleriyle iletişim kurar, hem de diğer hayvanlardan haberdar 
olurlar. Tabii bunu yaparken her hayvan türü kendine has ileti-
şim dilleri kullanır. Kimileri bizim duyduğumuz ya da duymadı-
ğımız sesler çıkararak kimileri kokular yayarak haberleşir. Bazen 
de mesajlarını hareketleriyle iletirler. Tıpkı sallanıp titreyerek 
arkadaşlarına mesajlar gönderen bir termit türü gibi. Görünüm 
olarak benzedikleri karınca arkadaşları gibi koku yoluyla da ha-
berleşen termitler, acaba hangi durumda titreşim dilini tercih 
eder?

Göremiyor olmalarına rağmen kat kat yuvalar yapmalarıyla 
ün salmış olan termitler, âdeta böcekler âleminin mimarların-
dandır. İçine ihtiyaç duyacakları her şeyi yerleştirdikleri evle-
rinin yüksekliği neredeyse 7 metreye varır. İnşayı toprağa ya da 
çürüyen odunsu ağaçlar üzerine yapar, bir yandan da bu ağaçla-
rın kabuklarıyla beslenirler. Ağaç kabuklarının içindeki selülozu 
sindirerek tabiattaki madde devir daimine yardımcı olurlar. 

Termitlerin yuvalarını eski ağaçların üzerine yapmaları, tabi-
atın yenilenmesine katkı sağlamakta ancak zaman zaman kendi-
leri için tehlikeli olabilmektedir. Çünkü özellikle çürümeye yüz 
tutmuş ağaçların bulunduğu yerler nemli ve sıcaktır. Ve bura-
larda bol miktarda mantar ve bakteri yaşar. Tabii bu bakteri ve 
mantarlar, termitler için hastalık kaynağı demektir. Peki, bu du-
rumda termitler ne yapar? Hastalıklarla mücadelenin bir yolu var 
mıdır? Yoksa koskoca termit kolonisi tehdit altında mı kalır?

Aslında termitlerin arkadaşları karıncalar, bu gibi 
hastalıklardan korunmak için mikrop öldürücü mad-
deler üretir. Sonra da ürettikleri bu maddeleri bütün 
vücutlarına sürer ve böylece hastalanmaktan kurtu-
lurlar. Ancak bakteri ve mantarlarla iç içe yaşayan 
termitler yine de karınca arkadaşlarının yo-
lunu izlemez. Vücutlarında bakteri öl-
dürücü maddeler üretmezler. Çünkü 



onların hayatlarını sürdürebilmeleri, bazı bakterilerin canlı kal-
masına bağlanmıştır. Oysaki termit, yaşadığı ortamdaki hastalık 
yapıcı bakterileri yok edecek maddeler salgılasa yaşamasına aracı 
yapılan bakterileri de öldürmüş olacaktır.

Termitlerin odun yerken vücutlarına aldıkları selülozu sindi-
rebilmeleri için bazı enzimlere ihtiyaçları vardır. Ve termitin vü-
cudunda bu selüloz sindirici enzimlerin üretimi, bağırsağında ya-
şatılan bakterilere yaptırılmaktadır. Bu bakteriler, termitin yediği 
odunları sindirmesine yardımcı olan enzimi sentezler ve termitin 
bağırsağı içinde odunu parçalayarak şekere dönüştürür. Böylece 
hem termit hem de bakteri gıdasını almış olur. Zaten bağırsağın-
da selüloz sindirici bakteri yaşamayan bir termit beslenemediği 
için ölür. Termitleri bazı bakterilere muhtaç olarak yaratan Zat, 
bakterilerin yol açacağı bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için 
yapacaklarını da onlara ilham etmiştir. Kendilerine öğretilen tit-
reşim dilini kullanır ve gösterdikleri fedakâr tavırlarla topluluk-
larını hastalıktan korurlar.

Termit kolonisinden hastalandığını fark eden bir termitin ilk 
işi, hemen durumu diğerlerine haber vermek olur. Hasta termit 
hiç vakit kaybetmeden kasılma, sallanma ve titreme hareketle-
ri yapmaya başlar. Bu hareketlerin meydana getirdiği titreşimler 
koloninin diğer fertlerine ulaşır. Böylece hasta termit kolonisin-
deki diğer termitlere “Ben buradaki mantar ve bakteriler yüzün-
den hastalandım. Hastalık sizlere de bulaşmadan hemen buradan 
uzaklaşın.” mesajını göndermiş olur. Kolonideki termitler de ha-
beri alır almaz, yuvalarını daha güvenli başka bir yere taşımak 
için hep birlikte harekete geçer. 

Bu sırada tehlike habercisi termit, aynı hareketleri yap-
maya devam eder. Bulunduğu yerde hastalık olduğunu 
anlatabilmek için ölünceye kadar orayı terk etmez. Böy-
lece onun gönderdiği titreşimleri hisseden başka koloni-
lerdeki arkadaşları da yuva kurmak için o alanı seçmez. 
Yani hasta termit, yaşamı sona ererken bile yaşatma gö-

revini bırakmaz ve toplumunun geleceği için 
kendini feda eder.
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PIRILTILAR

 Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden 
korkmalıdır. 

 Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgula-
masından geçer. 

 Olana teslim olunur, olacağa değil.. zira, geçmişe kader, 
geleceğe ise irade açısından bakılır. 

 Şahsî hayat itibarıyla, kaderle baş başa kalıp Allah’tan 
gelene sabretmek güzeldir; fakat diğer insanları acıları ile baş 
başa bırakmak insafsızlıktır.

 Olmuş olacak her şeyi bilen Cenâb-ı Allah’ın imtihan 
etmesi, bize kendimizi göstermesinden ibarettir; yoksa o bizi 
zaten her hâlimizle bilmektedir.

 Sebeplere riayetsizlik de Allah’a karşı bir nevî saygısız-
lıktır.

 Bir işin daha iyi olmasını arzu etme adına ‘keşke’ denebi-
lir. Kaderi tenkid etme ve ona taş atma manasında ‘keşke’ de-
mekse doğru değildir. İşte bu itibarla Efendimiz, “Lev (keşke) 
helaktir.” buyurmuştur. 

 Amele güven ve itimat, insanda Allah'a güven ve itimat 
hissini azaltır. 

 Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin! O’nun inaye-
ti olmadan hiçbir işi gerçekleştiremez, hiçbir hususta muvaffak 
olamayız. O (azze ve celle), “Ol!” demeden hiçbir şey olmaz. 

 Haklı olmak sert olmayı gerektirmez; yumuşak bir üslup 
haklılığa ayrı bir güzellik ve derinlik katar. 

 Âlem-i İslâm’ın meselelerini bir problem olarak içinde 
duymaması inanan bir kimse için çok ciddi bir boşluktur. 

 Kaba söz ve davranışlar ruhunda kabalık olanların dışa 
akseden hırıltılarından başka bir şey değildir.

 Mü’minin sükûtu tefekkür, konuşması da hikmet olma-
lıdır.

 Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir.
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 İnsan, başkalarına “Günaha girmeyin.” demeden önce 
kendisi günahlara karşı oruca niyet etmeli ki hem burada sözü 
tesirli olsun hem de ötede mahcubiyet yaşamasın.

 Muhtemel sevap için muhakkak günahlara girilemez.
 Yaşarmayan göz şeytanî olduğu gibi riya ile ıslanan göz de 

rahmanî olmaktan fersah fersah uzaktır.
 Hiçbir nimet mütemadî değildir, nimetlerin devamı va-

sıflara göre gönderilir.
 Habîb-i Ekrem Efendimiz’e karşı sevgi ve alâkanızın en 

bariz alameti O’nun için seccadeler, koltuklar, sehpalar ve de-
met demet güller hazırlamanız değil, O’nu akla ve mantığa uy-
gun bir üslupla daha bilmem kaç insana anlatma, tanıtma ve 
sevdirme peşinde olmanızdır.

 Bir insanın imandan nasibi mahlûkata şefkati kadardır.
 Kitaplar sizi Allah’a götürdüğü müddetçe kıymet ifade 

eder; yoksa hepsi dedikodudan ibaret sayılır.
 Bir milletin fertleri ibadetlerini ve hususiyle de namaz-

larını folklorlaştırmaya başlamışlarsa, artık o millet karbonlaş-
maya yüz tutmuş demektir.

 Müslümanlığı en büyük ganimet bilenler, onun dışındaki 
ganimetlere asla iltifat etmezler.

 Kendisini silemeyen Allah’ı bulamaz; kendi nefsine takı-
lıp kalan Allah’a ulaşamaz!

 Sıdk hafifleyince nifak ağır basar; zira münafıklığın en 
bariz vasfı kizbdir.

 Allah aşkının isteksizlere verilmesi çok sürpriz bir lütuf-
tur; fakat aşkla isteyenlerin muhabbetten mahrum bırakıldık-
ları görülmemiştir.

 İnsanın kendini beğenip büyük görmesi, aklının nok-
sanlığına ve ruhunun hamlığına delâlet eder. Akıllı ve ru-
hen olgunluğa ermiş bir insan, mazhar olduğu her şeyi Yüce 
Yaratıcı’dan bilir ve şükran hissiyle her zaman O’nun karşısın-
da iki büklüm olur.

***

220



ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 
HOŞGÖRÜ 
NEZAKET





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde 
tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa ‘Sela-
metle!’ derler.” (Furkan Sûresi, 63. âyet)

“İçinizden fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabalara, 
fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka ver-
meme hususunda yemin etmesinler! Affedip müsamaha 
göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsamaha göster-
mesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten çok affedici-
dir, merhamet ve ihsanı boldur.” (Nur Sûresi, 22. âyet)

“Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendile-
rine o âyetler hatırlatıldığında derslerini hemen alır, sec-
deye kapanırlar. Rablerine hamd, O’nu takdis ve tenzih 
ederler, asla kibirlenmezler.” (Secde Sûresi, 15. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Kıyamette Üç Kişi
Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
– Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla ko-

nuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve kendilerini te-
mize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Allah Resûlü’nün bu sözleri üç defa tekrarladığını 
duyan Ebu Zer,

− Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana 
uğrasınlar! Kimlerdir bunlar ya Resûlullah, diye sordu. 

O zaman Efendimiz,
− Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı kurula ku-

rula) sürüyen, verdiğini başa kakan ve malını yalan 
yeminle pazarlayandır, buyurdu.
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BİR AN

Halife Hazreti Ömer, insanları bilgilendirmek için mescide 
toplamıştı. Zaten Efendimiz döneminden itibaren mescitler, 
Müslümanların problemlerini çözüme kavuşturdukları yerlerin 
başında gelmekteydi. Devleti idare eden, minbere çıkar önem-
li olaylarla ilgili olarak cemaati bilgilendirirdi. 

Mescit her zamanki gibi dopdoluydu. İnsanlar işlerini güç-
lerini bırakmışlar, halifenin hutbesini dinlemek için gelmiş-
lerdi. Halife Hazreti Ömer, cemaati bekletmeden hutbeye çık-
tı. Kendisi çok dakik bir insandı. İnsanların zamanlarını boşa 
harcamalarını hiç sevmezdi. Onlara önemli konularda bilgiler 
verdi, nasıl davranacaklarını anlattı. Sonra hiç konuyla ilgisi 
yokken bir ara durdu ve,

– Daha dün, baban Hattab’ın develerini güden bir çoban-
dın, dedi. 

Bir anda orada bulunanlar bakakaldı. Hutbeyi dinleyen hiç 
kimse, Hazreti Ömer’in neden böyle bir cümle kullandığını ve 
söylediğinin anlattığı konuyla ne ilgisi olduğunu anlayama-
mıştı. Hutbesini bitirip minberden indi. Sonra insanlar mes-
citten dağılmaya başladılar. Ama kafalarında hâlâ Halife’nin 
hutbe esnasında kullandığı “Daha dün, baban Hattab’ın deve-
lerini güden bir çobandın.” cümlesi vardı. Ama bunun cevabı-
nı Hazreti Ömer’den başka kimse de bilemezdi. Hemen onun 
etrafını sarıp sordular: 

– Ey Emirü’l-Mü’minin o sözle neyi kastettiniz? 
Koskoca coğrafyaya hükmeden halife şu cevabı verdi:
– Konuşurken bir an aklıma ben halifeyim düşüncesi geldi. 

Gurura kapılmadım. Ama ya farkında olmadan gönlüme gurur 
gelmişse, diye korktum. Bu yüzden kendi kendime nasihatte 
bulunmak, geçmişimi hatırlamak için böyle bir şey söyledim.
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ÂHİRET BİZİM OLSUN

Bir gün Hazreti Ömer, bazı konuları istişare 
etmek için Efendiler Efendisi’nin odasına gitmişti. 

Odanın bir yanında işlenmiş bir deri, bir diğer köşesinde de 
içinde birkaç avuç arpa bulunan küçük bir torba ve yatmak 
için kullandığı bir hasır vardı. İşte Allah Resûlü’nün odasın-
daki eşyalar bundan ibaretti. Üzerinde yattığı hasır, yanağına 
iz yapmıştı. Bu manzara Hazreti Ömer’e çok dokundu. Gözyaş-
larını tutamadı. Müslümanlığı seçmeden önce ağladığı görül-
meyen Hazreti Ömer’in, İslâm’la şereflendikten sonra kalbi o 
kadar hassas olmuştu ki artık her duygulandığında gözlerinden 
damlalar süzülmeye başlıyordu. Allah Resûlü niçin ağladığını 
sorunca Hazreti Ömer, 

– Ey Allah’ın Resûlü! Şu anda kisralar, krallar, sarayların-
da kuş tüyünden yataklarında yatarken sen, sadece kuru bir 
hasır üstünde yatıyorsun. Ve o hasır, senin mübarek yüzünde 
iz bırakıyor. Senin yanında gördüklerim beni ağlattı, cevabını 
verdi. 

Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, 
Hazreti Ömer’in yüzüne baktı ve şöyle 

dedi: 
– İstemez misin, ya Ömer! Dün-

ya onların, âhiret de bizim olsun. 
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KİM ACABA

Mehmet Âkif’in alçak gönüllülüğü, 
görenleri hayretler içinde bırakıyordu. Ünlü 

yazarımız Reşat Nuri Güntekin de buna şahit olan-
lardandı. 
Reşat Nuri, o dönemde henüz üniversite öğrencisiydi. 

Bir gün sınıfta otururken kapıdan içeriye birisi girmişti. Reşat 
Nuri bu kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Bu kişi, şemsiyesi-

ni bırakıp lastiklerini çıkardıktan sonra içeri geçti. Buraya kadar 
olanlar Reşat Nuri’ye göre normaldi. Ancak içeri giren kişi öğren-
cilerin oturduğu yere değil de müderrisin (profesör) kürsüsüne 
oturunca şaşırmıştı. Şaşkınlığına sebep olan şey, içeri giren ki-
şinin kılık kıyafetini müderrise yakıştıramamasıydı. 

Reşat Nuri, daha sonra arkadaşlarından onun 
hoca olduğunu öğrendi. Bu kişi, Mehmet Âkif’ten 
başkası değildi.
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OSMAN GAZİ’NİN MİRASI

Osmanlı hükümdarlarının ilki Osman Gazi... Yirmi yedi 
sene yaptığı üstün hizmetle Kayı aşiretini, Osmanoğulları bey-
liğine dönüştüren yetenekli bir devlet adamıdır. Ordusunun 
en ön safında çarpışmadan çekinmeyen bir komutandır. Halkı 
ile aynı sofraya oturacak ve onlara yemek taşıyacak kadar mü-
tevazıdır. Bütün ömrünü bir kıl çadırda geçirecek kadar tevazu 
sultanıdır. 

Yıllar gelip geçer, Osman Gazi de her canlı gibi Hakk’ın 
rahmetine kavuşur. Cenazesi, kendi atının çektiği bir arabaya 
yatırılıp Bursa’ya götürülür. Vasiyet ettiği tepeye gömülür. Os-
man Gazi, bir tohum gibi girer Bursa toprağına, Osman Gazi, 
Bursa’ya kavuşur, Bursa Osman Gazi’ye… 
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Gazi’nin ardından Yasinler okunur. Hatimler indirilir. Dua-
lar edilir. Günler sonra da oğullarına taksim etmek için mirası 
çıkarılır. Orhan Bey, Alaaddin Bey ve Pazarlu Bey miras pay-
laşımı esnasında gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamazlar. 
Babalarının mirası; sarığı için birkaç metrelik bez, atı için zırh 
takımı, bir heybe, bir elbise, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çiz-
me, iri taneli bir tespih, sade bir kılıç, bir kalkan, bir mızrak, 
birkaç at, misafirlerine ikram için beslediği birkaç koyundur. 
Herkes miras karşısında ağlamaya başlar. Mirasında ne bir al-
tın vardır, ne de para… 

Oğullarına herhangi bir saray, bir köşk bırakmamıştır. Oysa-
ki kendi devrinde hükümdarlar bir yana Bizans valilerinin bile 
devasa şatoları vardır. Avrupa’nın hükümdarları ise binlerce 
odalı saraylarda yaşamayı marifet sayarlar. Osman Gazi için 
dünyada mal mülk peşinde olmanın manası yoktur. O, “Mal da 
yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan…” sırrına ermiş-
tir. O, saraylarda, kuş tüyü yataklarda kâbuslar görmektense kıl 
çadırda, kuru minder üstünde muhteşem geleceğin neşeli rüya-
larını görmektedir. O bir beydir, hizmette en önde, ganimette 
en arkada durmasını bilir. At sırtında onlarca kaleyi, kasabayı, 
şehri fetheden, devlet hazinesinde pek çok saray yapmaya ye-
tecek kadar altın bulunan hükümdar, kıl çadırda son nefesini 
vermiştir. Geride bıraktığı mirası âdeta gönül zenginliğine inat 
fakir birinin mirasıdır. 

Oğulları, babalarının kendilerine bıraktıkları asıl mirasın, 
cihanı titretecek bir devletin sancağı, şerefi, sadeliği ve din-
darlığı olduğunu çok iyi bilmektedir. Bunun maddî değeri bi-
çilemez ve olamaz. 

Bugün onun soyundan gelenler ondan yedi asır sonra bile 
gittikleri yerlere insanlığı, hoşgörüyü ve ruhlarındaki güzellik-
leri götürmeye devam ediyor; bu bize Osman Gazi’nin mirası 
diyerek…

Salih GÜLEN
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 İBADET





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den medet 
umarız.” (Fatiha Sûresi, 5. âyet)

“Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim 
Rabb’imdir. Öyleyse yalnız O’na ibadet edin. İşte doğ-
ru yol budur.” (Al-i İmran Sûresi, 51. âyet)

“O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamd eden-
ler, Allah’ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, 
o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri 
önleyenler ve Allah’ın hudutlarını bekleyip koru-
yanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!” (Tevbe 
Sûresi, 112. âyet)

“Hâlbuki göklerde olsun yerde olsun kim varsa 
O’nun mülküdür. O’nun nezdindeki melekler O’na 
ibadeti ne gurur meselesi yapar ne de ibadetten yoru-
lurlar.” (Enbiya Sûresi, 19. âyet)

“Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, hâsılı 
yalnız Rabb’inize ibadet edin, hayırlar işleyin ki feraha 
eresiniz.” (Hac Sûresi, 77. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Beş Emir
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 

şöyle anlatmıştı:
“Allahu Teâlâ, Hazreti Zekeriyya Aleyhisselâm’ın 

oğlu Hazreti Yahya Aleyhisselâm’a beş şeyi yapmasını ve 
ümmeti olan İsrail oğullarının da bunlarla amel etmeleri 
için onlara emirde bulunmasını emretti. Ancak Hazreti 
Yahya Aleyhisselâm, bu emri yerine getirmekte biraz ge-
cikmişti. Bunun için İsa Aleyhisselâm kendisine, 

– Allah Teâlâ sana beş şeyi yapmanı ve İsrail oğulları-
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nın da bunlarla amel etmeleri hususunda kendileri-
ne emirde bulunmanı emretti. Ya sen, onlara bunu 
emredeceksin ve ya sen emretmezsen ben emredece-
ğim, dedi. 

Bunun üzerine Yahya Aleyhisselâm,
– Eğer sen bunu, benden önce yapacak olursan 

Allah Teâlâ’nın beni mahvetmesinden korkuyorum, 
dedi ve İsrail oğullarını Beyt-i Mukaddes’de topladı. 

Mescit o kadar doldu ki insanların bir kısmı du-
varlardaki burçlarda oturdular. 

Yahya Aleyhisselâm kendilerine dedi ki: 
– Allah bana beş şeyi yapmamı ve size de bunların 

yapılmasını emretmemi emir buyurdu. 
Bu beş şeyin birincisi; Allah’a ibadet edip kendi-

sine hiçbir şeyi ortak koşmamaktan ibarettir. Allah’a 
şirk koşan kimselerin misali şudur: Şirk koşan kimse, 
o adama benzer ki öz malından altın veya gümüş kar-
şılığında bir köle satın almış ve bu köleye “İşte yur-
dum bu, çalışmak da bu! Çalış ve bunu bana öde!” 
demiştir. Ancak köle çalışıp bunun karşılığını başka-
sına ödemiştir. Şimdi siz, söyleyin hanginiz kölesinin 
böyle olmasına razı olabilir? 
İkincisi; Allah Teâlâ size namaz kılmanızı em-

retmiştir. Namaz kıldığınız zaman sağa ve sola bak-
mayın. Çünkü Allah, ancak namazda şuraya buraya 
bakmayan kulunun yüzü karşısında yüzünü kaldırır, 
yani ancak onun namazını kabul buyurur. 

Üçüncüsü; Allah Teâlâ oruç tutmanızı emir bu-
yurmuştur. Bunun da misali şöyledir ki oruçlu kim-
se, insanların arasında içinde misk dolu kutusu olan 
kimseye benzer. Halkın hepsi bu kokuya hayran ka-
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lırlar. İşte oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde bu 
misk kokusundan daha güzeldir. 

Dördüncüsü; Allah sadaka vermenizi emretmiş-
tir. Sadakanın misali şöyledir: Bir adama benzer ki 
düşman kendisini esir alıp bağışlamış, boynunu vur-
mak üzere getirmişlerdir. Bunun üzerine adam “Ben, 
az çok ne varsa boynumun kurtulması için fidye ola-
rak vermeye hazırım.” diyerek kendini onların elin-
den kurtarmıştır. 

Beşincisi; Allah Teâlâ Rabb’inizi zikretmenizi 
emir buyurmuştur. Bunun da misali şudur: Bu, bir 
adama benzer ki düşman süratle kendisini takip et-
meye başlamıştır. Ancak adam, sonunda sağlam bir 
kaleye gelmiş ve oraya sığınarak canını takipçiler-
den korumuştur. İşte kul da böyledir. Kendisini an-
cak, Allah Teâlâ’nın zikri ile düşmanı olan şeytan-
dan muhafaza eder.”

Allah Resûlü, bunları anlattıktan sonra buyurdu 
ki: 

– Ben de size, Allah’ın bana emrettiği beş şeyi 
yapmanızı emrediyorum. Allah’ın emir ve yasakla-
rını dinleyip kabul ediniz. Başınızda sizden olan yet-
kililere itaat ediniz. Allah yolunda malınızla ve ca-
nınızla cihat ediniz. Hicret ediniz ve bir de cemaat 
hâlinde bulununuz, ayrılığa düşmeyiniz. Çünkü kim 
Müslüman toplumundan bir santim kadar ayrılırsa 
geri dönünceye kadar İslâm dairesinden kendini çı-
karmıştır. Toplumu beğenmeyip isyankâr hareketler 
Câhiliyye âdetidir. Kim bir Câhiliyyet davasında 
bulunursa o Cehennem çukurlarından birinde ken-
dini bulur. 
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İBADET

İbadet; Allah’ın (celle celâluhu) mabuda, insanın da kul ol-
duğunu en kusursuz şekilde ifâde etmenin adıdır. Ve gerçek bir 
kulun hakiki bir mabuda karşı Yaratıcı ve yaratılan münâsebeti 
içinde tavırlarının tanzîminden ibârettir. 
İbadet; insanın, varlık, hayat, şuur, idrâk ve imân gibi nimet-

lere karşı, mazhar olduğu bütün bu şeylerin diliyle bir teşekkürü; 
İbadetsizlik ise, mutlak bir körlük olmasa bile, kaba bir nankör-
lük olduğunda şüphe yoktur. 
İbadet; imanla hedeflenen dünya ve ukbâ saâdeti gibi hu-

susları elde etmek için, bizlere imanı emreden Zât’ın, açıp önü-
müze sürdüğü bir vuslat yolu ve bir vuslat âdâbıdır. Bu yolu bu-
lamayanların, bu âdâbı elde edemeyenlerin Hakk’a ulaşmaları 
mümkün değildir. 
İbadet; nazarî olarak, bilinen en büyük gerçeğin, insan 

vicdânında “hakka’l-yakîn”e ulaşmasının en emin ve en 
selâmetli yoludur. Şuurun, haşyet ve saygıyla kanatlanıp “yakîn” 

aradığı bu yolun her menzilinde insan ayrı bir vuslata erer. 
Ömürlerini, hakîkat adına nazarî meselelerin 

hikâyeleriyle tüketen bir kısım gerçeğe ka-
palı ruhlar, bütün bir hayat boyu en fasîh 
dillerin, en fasîh dillerin, en sihirli beyanla-

rın büyüleyici ikliminde yaşasalar dahi, 
bir çuvaldız boyu yol alamazlar. 

İbadet; insandaki iyilik, güzellik 
ve doğruluk düşüncesine kuvvet 

veren bereketli bir kaynak ve 
nefsin kötülük temâyüllerini 
iyileştirip melekler âlemine 

çeviren sırlı bir iksirdir. 
Her gün birkaç defa 
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zikr u fikriyle bu kaynağa müracaat eden rûh “insan-ı kâmil” 
olma yoluna girmiş ve bir ölçüde nefsin desîselerine karşı da 
siperini bulup mevzilenmiş sayılır... 
İbadet; Cennet’e ehil hâle gelme keyfiyetini araştırma yo-

lunda, insan rûhunda saklı bulunan meleklik istidâdının geliş-
tirilip inkişâf ettirilmesi, bedenî ve hayvânî istidatların da zabt 
u rabt altına alınması ameliyesinden ibarettir. Dünden bugü-
ne; ibadet sâyesinde melekleri çok gerilerde bırakanlar olduğu 
gibi, ibadetsizlikle yuvarlanıp aşağıların aşağısına sürüklenen-
ler de az değildir. 
İbadetin en fazîletlisi Allah’ı (celle celâluhu) bilip Allah’ı 

(celle celâluhu) sevmek ve insanlara faydalı olmaktır. Bu zir-
venin zirvesi de, doğruyu gösteren vicdân ibresiyle her işte 
Hakk’ın hoşnutluğunun gözetilmesi, “Festakim kemâ umirte” 
sesiyle ihtizâza gelerek, bir mü’min için ideal olan gerçek doğ-
ruluğun araştırılmasıdır.

***
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İÇİMDEKİ EZAN SESİ

Elimde ışığın, dilimde sözün, 
Bir ezan sesisin her an içimde.
Nakış nakış hayâlimde gül yüzün,
Sana düşmüş hep sevilmek seçimde...
Bütün varlık Yaradan’ın güftesi, 
Peygamberlik bu mânânın bestesi;
Mesajların ötelerin saf sesi, 
Çağlar durur Ulu Furkan içinde.
Hep kevserler içtik bülbül dilinden, 
Hep safâlar gördük kutlu elinden;
Geçmez gönül Sen gibi emelinden, 
Var mı bir başka nebi bu biçimde.
Gel gürle, nâyın hep sızlayıp dursun.!
Kalbim sözlerinin sesiyle vursun;
İsterse bütün düşmanlar kudursun,
Hutben okundukça Çin’de-Maçin’de...
Elimde ışığın, dilimde sözün, 
Bir ezan sesisin her an içimde.
Nakış nakış hayâlimde gül yüzün,
Sana düşmüş hep sevilmek seçimde...
Bütün varlık Yaradan’ın güftesi, 
Peygamberlik bu mânânın bestesi;
Mesajların ötelerin saf sesi, 
Çağlar durur Ulu Furkan içinde.
Hep kevserler içtik bülbül dilinden, 
Hep safâlar gördük kutlu elinden;
Geçmez gönül Sen gibi emelinden, 
Var mı bir başka nebi bu biçimde.
Gel gürle, nâyın hep sızlayıp dursun.!
Kalbim sözlerinin sesiyle vursun;
İsterse bütün düşmanlar kudursun,
Hutben okundukça Çin’de-Maçin’de...
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ABDEST 
VE 

NAMAZ





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN
“O muttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını 

tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetler-
den hayır yolunda harcarlar. Hem sana indirilen kitabı hem 
de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de 
kesin olarak onlar inanırlar.” (Bakara Sûresi, 3. âyet)

“Namazı hakkıyla eda edin, zekâtı verin. Dünyada ha-
yır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükâfatını 
âhirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah işlediğiniz her 
şeyi görmektedir.” (Bakara Sûresi, 110. âyet)

“İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hak-
kıyla ifa eden, zekât verenlerin, işte onların Rableri nezdinde 
mükâfatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar 
asla üzülmeyeceklerdir.” (Bakara Sûresi, 277. âyet)

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız 
zaman derhal Allah’ı zikretmeye gidin. Eğer bilirseniz bu sizin 
için çok hayırlıdır.” (Cuma Sûresi, 9. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN
Temiz Olarak
Allah Resûlü buyurdular:
– Bir kişi temizlenir, abdest alır ve temiz elbise giyerek 

yatarsa, o elbise içinde bir melek bulunur. Gece hangi saat 
uyansa melek onun için Allah’a şöyle dua eder: ‘Allah’ım! Bu 
kulunu bağışla, çünkü o temiz olarak yattı.’

Her Namaz Vakti
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: 
“Her namaz vakti geldiğinde bir melek şöyle der: 
– Ey insan! Kalk da yaptığın günahlarından dolayı kendi 

üzerine yaktığın Cehennem ateşini söndür!
Bunun üzerine iman sahipleri kalkarlar, abdest alırlar. Son-

ra öğleyi kılarlar. Bu namazdan dolayı sabah ile öğle arasında 
işledikleri günahları bağışlanır. İkindi, akşam ve yatsıda da 
böyle olur. Ondan sonra insanlar uyur. Bunlardan bir kısmı 
günah işleyerek geceler. Bir kısmı da iyilik yaparak geceler.”
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KARDEŞLERİM

Bir gün Peygamber Efendimiz bir kabristana geldi ve,
– Allah’ın selâmı üzerinize olsun ey mü’minler diyarı-

nın sakinleri. İnşallah bir gün biz de sizin yanınıza gele-
ceğiz. Kardeşlerimizi görmeyi ne kadar da çok arzuladım. 
Onları ne kadar da özledim, buyurdular. 

Bu sözler üzerine sahabîler merakla sordular:
– Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resûlullah! 
Efendimiz şöyle cevap verdi:
– Siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise henüz 

dünyaya gelmeyenlerdir. 
O zaman onlar,
– Ümmetinizden henüz dünyaya gelmeyen kimseleri 

nasıl tanırsınız ey Allah’ın Resûlü, dediklerinde Efendi-
miz,

– Düşünün ki bir adamın ayakları ve yüzü beyaz olan 
bir atı var. O kimse bu atını, hepsi simsiyah olan bir at 
sürüsü içerisinde tanıyıp bulamaz mı, diye sordu.

Sahabîler,
– Evet, bulur ya Resûlullah, dediler.
Bunun üzerine Peygamberimiz,
– İşte onlar da âhiret günü abdest azaları bembeyaz 

olduğu hâlde gelecekler. Ben önceden gidip havuzumun 
başında onları bekleyeceğim. Ancak o zaman birtakım 
kimseler, yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıl-
dığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Ben onlara 
“Gelin buraya!” diye sesleneceğim. O sırada bana “On-
lar senden sonra hâllerini değiştirdiler (senin sünnetini 
takip etmeyip başka yollara saptılar, büyük günahlar işle-
diler.)” denilecek. Bunun üzerine ben de “Uzak olsunlar, 
uzak olsunlar!” diyeceğim, buyurdu.
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İHMAL UYANIKLIKTADIR

Bir yolculuk sırasında Resûlullah’la birlikte sahabîler 
bir gece boyu yürüdüler. Sonra sahabîlerden bazıları, 

– Ey Allah’ın Resûlü! Bize mola verseniz, diye istekte 
bulununca Efendimiz, 

– Namaz vaktine kadar uyuya kalmanızdan korkuyo-
rum, buyurdu. 

Bunun üzerine Hazreti Bilâl,
– Ben sizi uyandırırım, deyince Allah Resûlü mola 

verdi. 
Uygun bir yerde konakladılar. Herkes öyle yorgundu 

ki hemen uykuya daldılar. Nöbette kalan Hazreti Bilâl 
de sırtını devesine dayayıp beklemeye başladı. Ancak bir 
süre sonra onun da yorgunluktan gözleri kapanıverdi ve 
uyuyakaldı. 

Resûlullah uyandığında güneş doğmuştu:
– Ey Bilal! Sözün ne oldu, diye seslendi. 
Bunun üzerine Hazreti Bilâl, 
– Üzerime böyle bir uyku hiç çökmemişti, dedi. 
Nebîler Nebîsi de, 
– Allah Teâlâ, ruhlarınızı dilediği zaman alır, diledi-

ği zaman geri gönderir. Ey Bilâl! Halka namaz için ezan 
oku, buyurdu. 

Abdest aldı ve güneş yükselince kalktı, kafileye cema-
atle sabah namazının kazasını kıldırdı. Sonra yollarına 
devam ettiler. Yolda giderlerken sahabîler birbirlerine, 

– Namazımızda ihmalkârlık ettik, diye yakınıyorlardı. 
Bu sözleri duyan Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
– Uyurken ihmal sayılmaz, ihmal uyanıklıktadır. Siz-

den biri, gaflete düşer de herhangi bir namazı kaçırırsa, 
hatırlayınca onu hemen kılsın.
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BİR AKŞAM NAMAZI VAKTİ

Bir akşam namazı vakti Resûlullah Efendimiz, namazı kıl-
dırdıktan sonra nafile namaz için evine geçmişti. Cemaatin 
bir kısmı da evlerine gitmişti. Bir kısmı da mescitte kalmaya 
devam etti. Çok geçmeden Peygamberimiz hızlı adımlarla ne-
fes nefese mescide geldi. O’nun bu gelişi üzerine sahabîler dik-
katle O’na yönelmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resûlü şöyle 
buyurdu:

– Müjdeler olsun! İşte Rabb’iniz! Gök kapılarından bir kapı 
açmış. Meleklere karşı sizlerle iftihar ediyor ve diyor ki: “Kul-
larıma bakın! Farz namazlarını kıldılar. Şimdi de diğer namazı 
beklemekteler!”

Daha sonra Nebîler Nebîsi, akşam namazının ardından 
altı rekât nafile namaz kılan kişinin evvâbinden yani günah 
işleyip arkasından hemen tövbe eden kimselerden sayılacağı-
nı söyledi. Ardından da şu ayeti okudu: “Rabb’iniz içinizden 
geçenleri çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Al-
lah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece 
bağışlayıcıdır.”(İsra Sûresi, 25. ayet)
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ÇOK SECDE EDEREK

İbn Ka’b el-Eslemî şöyle anlatmıştı: 
“Resûlullahla beraber gecelemiştim. Kendi-

sinin abdest suyunu ve başka ihtiyaçlarını giderdim. 
Bana, 
– Dile benden, buyurdu. 

Ben, 
– Senden Cennet’te Seninle beraberlik diliyorum, dedim. 
Bana, 
– Veya bundan başka bir şey, dedi. 
Ben, 
– Hayır, sadece bunu istiyorum, dedim. 
– Öyleyse kendin için çok secde ederek bana 

yardımcı ol, buyurdu.”
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KÖTÜLÜKLERİ GİDEREN İYİLİKLER

Bir gün Hazreti Osman ve arkadaşları sohbet ediyor-
lardı. Hazreti Osman kalkıp abdest aldı. Sonra arkadaş-
larına dedi ki:

– Allah Resûlü’nün benim abdest aldığım gibi abdest al-
dığını gördüm. Ve ardından şöyle buyurduğunu hatırlıyorum: 
“Birisi benim aldığım gibi abdest alır, sonra kalkar. Öğle nama-
zını kılar. Yüce Allah o kişinin sabah namazı ile öğle namazı 
arasındaki günahlarını bağışlar. İkindi namazını kılınca, ikindi 
ile öğle arasındaki günahlarını bağışlar. Akşam namazını kıl-
dığında, ikindi ile akşam arasındaki günahlarını bağışlar. Yatsı 
namazını kıldığında ise akşam ile yatsı arasındaki günahlarını 
bağışlar. İşte bunlar kötülükleri gideren iyiliklerdir.”

Bu sözler üzerine arkadaşları, 
– Peki diğer iyi ameller nelerdir, dediler:
O zaman Hazreti Osman şu duayı okudu:
– Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilahe illallahu vallahu 

ekber. Velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.
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NURLAR

 Dünyanın lezzetini, zevkini, saa-
detini, rahatını isterseniz, meşru dai-
redeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize 
kâfidir. (Sözler)

 Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. 
Eğer siz daire i meşruada kalmazsanız, o 
gençlik zayi olup başınıza hem dünya-
da, hem kabirde, hem âhirette, kendi 
lezzetinden çok ziyade belâlar ve elem-
ler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile 
o gençlik nimetine karşı bir şükür ola-
rak iffet ve namusluluk ve taatte sarf 
etseniz, o gençlik mânen bâki kalacak 
ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep 
olacak. Hayat ise, eğer iman olmazsa 
veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, 
hayat, zahirî ve kısacık bir zevk ve lez-
zetle beraber, binler derece o zevk ve 
lezzetten ziyade elemler, hüzünler, ke-
derler verir. (Sözler)

 Hayatın lezzetini ve zevkini ister-
seniz, hayatınızı iman ile hayatlandırı-
nız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günah-
lardan çekinmekle muhafaza ediniz. 
(Sözler)

 Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve 
kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yal-
nız imandadır ve iman hakikatleri dai-
resinde bulunur. (Sözler)

 O’nu tanıyan ve itaat eden, zin-
danda dahi olsa bahtiyardır. O’nu unu-
tan, saraylarda da olsa zindandadır, 
bedbahttır. (Sözler)
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BÜTÜN İBADETLERİN NAMAZIN İÇİNDE BULUNDUĞUNU 
NASIL İZAH EDEBİLİRİZ

Nasıl ki insan, şu kâinatın küçültülmüş bir misalidir. Yani 
kâinatta ne varsa, numunesi insanda vardır ve Fâtiha Sûresi 
Kur’ân’ın ana prensiplerini içine alan nurlu bir timsaldir; na-
maz da bütün ibadetlerin her çeşidini içine alan nurlu bir fih-
risttir. Bütün mahlûkâtın her sınıfının renk renk ibadetlerine 
işaret eden mukaddes bir haritadır. Meselâ, namazda oruç var-
dır. Çünkü namaz kılınırken oruç tutan kimse gibi hiçbir şey 
yenilip içilmez. Zekât vardır. Çünkü namaz ömrün zekâtıdır. 
Hac vardır, çünkü namazda tavaf merkezi olan Kâbe’ye dönü-
lüyor. Zaten şehadet kelimesi namazın içinde bulunmaktadır. 
Hem, meleklerin bir kısmının ibadeti sadece ayaktadır. Bir kı-
sım melekler sırf rükû yaparlar. Bir kısmı hep secde hâlinde 
bulunurlar. Bir kısım melekler sadece oturarak ibadet ederler. 
İçlerinden bir kısmı sadece “Lâ ilahe illâllah” der. Bir kısmı, 
“Allahü Ekber” der. Bir kısmı “Sübhanallah” der. Bir kısmı 
da sadece “Elhamdülillah” der. Yani melekler huşû ve huzur 
içinde ruhânî zevk ve lezzetlerini alarak hareket ve zikirlerden 
sadece bir parçasını yaparlar. Hâlbuki namazda bunların hepsi 
olduğu için, insanlar hepsini birden yaparlar.
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Öbür taraftan namaz ibadeti bütün diğer mahlûkâtın iba-
det şekillerini de içinde toplar. Gök cisimleri (güneş, ay ve 
yıldızlar) doğma-batma hareketlerini rekâttan sonra rekât gibi 
tekrar edip duruyorlar. Dağlar, namazdaki ayakta durma gibi 
dimdik duruyorlar. Hayvanlar; namazdaki rükû gibi, iki bük-
lüm bekliyorlar. Ağaçlar; namazdaki secde gibi devamlı olarak 
secdede duruyorlar. Çünkü ağaçların ağızlarına benzeyen kök-
leri devamlı şekilde yerden su ve besin alırlar. Kur’ân-ı Kerîm’e 
göre (Enfal Sûresi, 11. âyet) suyun ana vazifelerinden biri te-
mizlemektir. Evet, abdest ve gusülde su ne kadar lüzumludur. 
Bir başka âyet (Ra’d Sûresi, 13. âyet) “Gök gürültüsü Allah’ı 
hamd ile tesbih eder” diyor. Bu bize namaz esnasında bilhassa 
cemaat hâlinde sık sık tekrar edilen “Allahü Ekber” tekbirinin 
yüksek sesle söylenişini düşündürür. Müslümanların cemaat 
hâlindeki ibadetlerde yaptıkları gibi sürü hâlinde uçan kuşlar 
da Allah’a ibadet ederler (Nur Sûresi, 14. âyet). Cisimlerin 
gölgeleri Allah’a hususî bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak 
her gün nasıl uzayıp kısalıyorsa (Ra’d Sûresi, 15. âyet –Nahl 
Sûresi, 18. âyet) ibadet eden insan da namazda kıyam, rükû, 
secde ve ka’de yaparken uzayıp kısalır.

Safvet SENİH
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NAMAZ İNSANI

İnsan, secdede hiçbir şey söylemeden, en derin mülâhazalar 
ile istediği kadar durabilir. Önemli olan kişinin kendini na-
maza salıvermesidir. İnsan, namazda bazen öyle bir şey okur 
ki, o şey onu alıp değişik derinliklere götürebilir. Bu tamamen 
vicdanî bir mülâhaza olup hissetme ve duyma meselesidir. 
Resûlullah’ın rükûu kıyamına yakın, secdesi de rükûuna denk-
ti. O, bazen bir rekâtta Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ Sûreleri’ni 
okurdu; rükûda duruşu da ona eşti; hemen bütün rükünler aynı 
gibi olurdu.. Evet, bazen O’nun nafile olarak kıldığı bir rekât 
namazı, bizim hatimle kıldığımız teravih namazı kadar sürerdi. 
Hâlbuki biz, senede bir ay kıldığımız teravih namazı ile ne ka-
dar çok namaz kıldığımızı sanırız..!

***
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NAMAZIN GEÇİYOR
İslâm büyüklerinden Bayezid, bir gece uykuya dalıp sa-

bah namazına kalkamamıştı. Uyandığında günün ağardığı-
nı görmüştü. O kadar çok üzülmüştü ki ne yapacağını bi-
lememişti. Ağlamaya, feryat etmeye başladı. “Allah’ım ne 
büyük gaflet ettim, affet beni!” diye sızlanıyordu. Peygam-
ber Efendimiz’in “Kimin bir tek namazı da olsa geçip gitse 
sanki onun bütün malı ve çoluk çocuğu elinden alınmış gi-
bidir.” hadisi aklına geldikçe üzüntüsü daha da artıyordu.

Güneş doğduktan bir süre sonra namazını hemen kaza et-
mişti. Sonra başını secdeye koyup af dilemeye devam eder-
ken bir ses işitti: 

– Ey Bayezid, bu günahın affedildi. Bu pişmanlık ve 
ağlamana da, ayrıca yetmiş bin nafile namaz sevabı ihsan 
olundu. 

Bu duyduklarıyla Bayezid’in yüreğine su serpilmişti. 
Aradan bir kaç ay geçtikten sonra bir sabah namazı vakti 
ona yine uyku bastırdı. Ancak bu sefer sabah namazının 
vaktinin bitmesine az bir zaman kala birisi onu uyandır-
mıştı. Yanına gelip onu uyandıran şeytandı. Bayezid’e, 

– Kalk! Namazın geçmek üzere, dedi. 
Bayezid şeytanı hemen tanımıştı. 
Ona, 
– Ey lanetli! Sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin na-

mazının geçmesini, kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl 
oldu da beni uyandırdın, dedi.

Bunun üzerine şeytan şu cevabı verdi: 
– Bir kaç ay önce sabah namazını kaçırdığında, pişman-

lığın ve üzüntün sebebiyle o kadar çok ağlayıp inledin ki 
namazını kaçırmanın günahı affedilmekle kalmadı, üstüne 
bir de yetmiş bin namaz sevabı aldın. Bugün, onu düşüne-
rek seni uyandırdım ki sadece vakit namazının sevabına 
kavuşasın.
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SON ANDA 

Kıyamet kopmuştu. Olağanüstü bir kalabalık vardı. Her yer 
insanlarla doluydu.

Kimi şaşırıp kalmış, hareketsiz bir şekilde etrafına bakını-
yor; kimi sağa sola koşuşturuyor; kimisi de diz çökmüş, başı 
ellerinin arasında bekliyordu. Yüreği yerinden fırlayacak gi-
biydi… Soğuk soğuk terler döküyordu. Dünyadayken kıyamet, 
sorgu-sual ve mizan hakkında çok şey duymuştu. Ama mahşer 
meydanındaki ürperti, korku ve bekleyişin bu denli dehşet ve-
receğini hiç düşünememişti. Herkes sırasını bekliyor ve sırası 
gelen hesabını vermek üzere çağırılıyordu. Bu arada onun is-
mini de okudular. Hayretle bir sağa, bir sola baktı. “Beni mi 
çağırdınız?” dedi dudakları titreyerek...

Kalabalık birden yarılmış, bir yol olmuştu önünde. İki kişi 
kollarına girdi. Mahşer meydanının görevlileri oldukları bel-
liydi. Kalabalığın arasından şaşkın bakışlarla yürüdü. Merkezî 
bir yere gelmişlerdi. Görevliler yanından uzaklaştılar. Başı 
önündeydi… Bütün hayatı, gözlerinin önünden geçiyordu. 
“Şükürler olsun.” dedi kendi kendine ve devam etti:

– Gözlerimi dünyaya açtığım evde, hep dinini en güzel şe-
kilde yaşamaya çalışan insanları gördüm. Babam ibadetlerine 
azami dikkat ediyor, arkadaşlarıyla dini sohbetleri kaçırmıyor, 
malını İslâm yolunda harcıyordu. Annem de onun gibiydi. Ben 
de, hep onlar gibi oldum. İnsanlara hizmete çalıştım. Onlara 
Allah’ı anlattım. Namazımı kıldım. Orucumu tuttum. Farz 
olan ne varsa yerine getirdim. Haramlardan kaçındım… 
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Yanaklarından gözyaşı süzülürken, “Rabb’imi seviyorum, en 
azından sevdiğimi zannediyorum…” diyordu. Ama bir taraftan 
da “O’nun için ne yapsam az, Cennet’i kazanmama yetmez. 
Tek sığınağım Allah’ın bağışlaması ve rahmeti...” diye düşün-
meden edemiyordu.

Hesap sürdükçe sürdü. Boncuk boncuk ter döküyordu. Sı-
rılsıklam olmuştu, müthiş bir şekilde titriyordu. Gözleri tera-
zinin ibresine takılmış, neticeyi bekliyordu. Sonunda hüküm 
verilecekti. Oradan çıkarıldı. Eski yerine getirildi. Biraz sonra 
görevli melekler, mahşer meydanındaki kalabalığa döndüler. 
Önce ismi okundu. Artık ayakları tutmaz olmuştu. Neredey-
se yığılıp kalacaktı. Heyecandan gözlerini kapamış, okunacak 
hükme kulak kesilmişti. 

Mahşerî kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Kulakları yanlış 
mı duyuyordu? İsmi “Cehennemlikler” listesinde geçmişti. 
Dizlerinin üstüne yığıldı. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. “Olama-
aaazzzz!” diye bağırdı. Sağa sola koşturdu. “Ben nasıl Cehen-
nemlik olurum? Hayatım boyunca Allah yolunda hizmet eden 
insanlarla birlikte oldum. Onlarla beraber koşturdum. Hep 
Rabb’imi anlattım.” diyordu.

Gözleri sağanak olmuş, titrek vücudunu ıslatıyordu. Gö-
revliler kollarından tuttular ve kalabalığı yararak onu alevleri 
göklere yükselen Cehennem’e doğru götürmeye başladılar. 

Çırpınıyordu… Bir kurtuluş yok muydu? Bir yardım eden 
çıkmayacak mıydı? Dudaklarından kelimeler kırık dökük, 
yalvarmayla karışık döküldü… “Oruçlarım... Okuduğum 
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Kur’ânlar... Namazım... Hiçbiri beni kurtarmayacak mı?” di-
yordu. Bağıra bağıra yalvarıyordu. Alevlere çok yaklaşmışlardı. 
Başını geriye çevirdi. Son çırpınışlarıydı. 

Resûlullah, “Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa 
ve o bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç 
kir kalır mı? İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar 
sayesinde bütün hataları siler.” buyurmamış mıydı? Bir kere 
daha “Namazlarım da mı beni kurtarmayacak?” diye düşündü 
ve “Namazlarım…” diye hıçkırdı.

Görevliler hiç durmadılar. Yürümeye devam ettiler ve so-
nunda onu dipsiz Cehennem çukurunun başına getirdiler. 
Alevlerin harareti yüzünü yakmıştı. Son bir defa dönüp geriye 
baktı. Artık gözleri de kurumuş, ümitleri sönmüştü. Başını öne 
eğdi. İki büklüm olmuştu.

Kollarını sıkan parmaklar çözüldü. Görevlilerden biri onu 
itiverdi. Vücudunu birden bire boşlukta buldu. Alevlere doğru 
düşüyordu. Tam birkaç metre düşmüştü ki bir el onu kolundan 
yakalayıverdi. Başını kaldırdı. Yukarıya baktı. Onu düşmekten 
kurtaran uzun beyaz sakallı bir ihtiyardı. Kendisini yukarıya çek-
ti. Üstündeki başındaki tozu silkerek ihtiyarın yüzüne baktı:

– Siz de kimsiniz, dedi. İhtiyar gülümsedi:
– Ben senin namazlarınım.
– Neden bu kadar geç kaldınız? Son anda yetiştiniz. Nere-

deyse düşüyordum. İhtiyar acı acı gülümseyerek başını salladı:
– Sen beni hep son anda yetiştirirdin, hatırladın mı?
Gözlerini açtığında yatağındaydı. Kan ter içinde kalmıştı. 

Bir iç çekti ve “Elhamdülillah çok şükür ki rüyaymış.” dedi. 
Sonra dışarıdan gelen sese kulak kabarttı. Yatsı ezanı okunu-
yordu. Bir ok gibi yerinden fırladı. Abdest alacaktı…
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HAPİSHANEDE KILINAN NAMAZ 

Horasan valisi Abdullah ibn Tâhir, çok âdil biriydi. Jan-
darmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Geti-
rilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hiratlı bir demirci, 
Nişapur’a gitmişti. Demirciyi gece eve giderken jandarmalar 
yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber valiye çıkardılar. Vali 
dedi ki:

– Hepsini hapsedin!
Bir suçu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest alıp 

namaz kıldı. Ellerini uzatıp “Yâ Rabbi! Bir suçum olmadığını 
ancak Sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak Sen kurtarır-
sın!” diye dua etti. 

Vali uyurken rüyasında dört kuvvetli kimse gelip tahtını 
ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp ab-
dest aldı, iki rekât namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört 
kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. 
Kendisinde bir mazlumun âhı olduğunu anladı. Vali hemen 
hapishane müdürünü çağırtıp sordu: 

– Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? 
Müdür dedi ki: 
– Bunu bilemem efendim. Yalnız biri namaz kılıyor, çok dua 

ediyor gözyaşları döküyor. 
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– Hemen adamı buraya getiriniz. Demirciyi valinin yanına 
getirdiler. Vali hâlini sorup durumu anladı ve dedi ki: 

– Sizden özür diliyorum. Hakkını helâl et ve şu bin gümüş 
hediyemi kabul et. Herhangi bir arzun olunca bana gel!

Demirci de cevabında dedi ki: 
– Ben hakkımı helâl ettim. Verdiğiniz hediyeyi kabul ettim. 

Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelemem. 
– Neden gelemezsiniz? 
– Çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın 

tahtını birkaç defa tersine çevirten sahibimi bırakıp da dilekle-
rimi başkasına söylemek kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra 
ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Pek çok mu-
radıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabb’im, 
nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını, ihsan sofrasını 
herkese açmış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de ver-
medi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. 
Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın! 

Akıl isen nemâzı, çün saâdet tâcıdır. 
Sen namazı şöyle bil ki mü’minin mirâcıdır. 
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VAKİT GEÇTİ Mİ

Kafkasya’da, Gimri Muharebesi’nde, 
şeyhi, İmam Gazi Muhammed’in şehit düş-
tüğünü gören Şeyh Şamil, askerlerin orta-
sına top güllesi gibi atılmıştı. Sağ elindeki 
hançeri de sol elindeki kılıç gibi ustalıkla 
kullanıyor, iki kolu şimşek gibi işliyordu. 
Fakat pusuda bekleyen bir düşman askeri 
süngüsünü hırsla Şeyh Şamil’e saplamıştı. 
Bir yanda canından çok sevdiği İmam Gazi 
Muhammed’in şehadeti, bir yanda da bağrı-
na saplanan süngü, Şeyh Şamil’i yaralı bir 
aslan hâline getirmişti. Korkudan gözleri 
yuvalarından fırlayan düşmanlar, kaçacak 
delik arıyorlardı. Şeyh Şamil, akşamın ka-
ranlığına karışıp gitmişti. Şeyh Şamil’in 
yaralandığını gören Gimri Camii müezzini, 
Şamil’i takip edip karanlık iyice bastırdı-
ğında onu bir mağaraya götürdü.

Müezzin Mehmet Ali’den durumu öğ-
renen Şeyh Şamil’in kayınpederi Abdü-
laziz Efendi hemen yola çıktı. Kendisi 
Dağıstan’ın en meşhur cerrahlarından bi-
risi idi. Birkaç gün mağarada kalarak Şeyh 
Şamil’i şifalı otlardan hazırladığı ilâçlarla 
tedavi etti.

Ancak bu tedavinin daha uzun bir süre 
devam etmesi lâzımdı. Şeyh Şamil’i, Unso-
kul Köyü’ne getirdiler. Tedaviler aralıksız 
sürüyordu. Tam 25 gün sonra Şeyh Şamil 
komadan çıktı. Onca sıkıntı, hastalık ve 
cefadan sonra gözlerini ilk açtığı an ba-
şucundan hiç ayrılmayan annesini gördü. 
Annesine ilk sözleri şu oldu:

– Anacığım! Namazımın vakti geçti mi?
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GENÇ ADAM

Genç adam! Düşün bir yığın dertti ki asırlık, 

Sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık.  

Toplumun her yanı ayrı bir illetle ma’lûl; 

Beyinler sarsık, kalbler baygın, devâsı meçhûl..

Meydanlar inliyor; gâyesiz kalabalıklar.. 

Ve insanlar tıpkı “akvaryumdaki balıklar”:  

Şaşkınlıkla gidip “kâh sağa tos, kâh sola tos” 

Böylesi yığınlar içinde idrâke paydos!  

Bunca fezâyîle cemiyet yaşar mı? Heyhât! 

Göz görmez, kulak sağır, “kapkaranlık hissiyât”.  

Şehirler tekmil çirkef, sokaklar zift kanalı; 

Gençler serâzât, her şey hürriyet payandalı...  

Hayâ yırtılıp gitmiş, iffet ayak altında, 

Yalan som altın, aldatma sultanlık tahtında...  

Kurt gövdenin içinde, yapraklar bir bir solmuş, 

Millî rûh derbeder, milletse tekmil yorulmuş.  

Genç adam; bu bâdirenin bahadırı sensin! 

Yıllardır, hayallerde, düşlerde beklenensin...  

Doğrul! Kendine gel! Bak tan yeri ağarıyor

Her yanda nûr, karanlık ordusunu boğuyor.  

Hiç durma koş tulumban elinde dört bir yana! 

Göğüsle alevleri bu bir vazife sana!  

Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun akyol... 

Gel, “İslâm emânetin dönmez davacısı ol!”  

Sensin asırlardan beri beklenen kahraman, 

Gel ki, artık kalmadı dizlerimizde derman..!
***

256



PIRILTILAR

 Siz Allah’ı seviyorsanız bilmelisiniz ki O da sizi seviyor; 
kalbinizde aşk yoksa O’nun nezdinde bir kıymetiniz olduğu da 
söylenemez. 

 İbadetler, sadece bilmesi bir kıymet ifade eden Zât’ın 
bilmesine bağlanmalıdır.

 Mü’minin namazdan daha önemli işi olamaz; o, namazı 
kendine takvim yapmalı ve işlerini elden geldiğince ona göre 
ayarlamalıdır. 

 Dinimiz gerçek kıymetini tavırlarımızda bulur. 
 İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an 

önce girmesini ve yeni bir niyaz anının gelmesini beklerler. 
 Namaz bir manada Allah’la irtibata geçmek demek-

tir. Onun için de, namazın başında ve içerisinde, içinizi de, 
dışınızı da bilip gören bir Zat’ın huzurunda bulunduğunuzu 
hatırlayacak ve mülahazalarınızı ‘mâsiva’dan arı-duru hâle 
getireceksiniz. 

 Bir kimse din adına bilmesi gerekenleri öğrenmeden ca-
hillikten kurtulmuş sayılmaz. 

 Namaz öyle önemli bir vazifedir ki, savaş meydanında 
bulunmak bile onun terkine ruhsat olmamıştır. 

 Namazı hakkıyla duyabilme istikametinde ciddi bir gay-
retiniz yoksa onu hiçbir zaman duyamayacağınız muhakkak-
tır.

 Her günah başka bir günah için bir referanstır. 
 Gecelerin sürpriz meyvelerini tatmayanlar başkalarını 

uzun süreli besleyemezler.
 Hedef ile o hedefe giden yol arasında her zaman ciddi 

bir irtibat söz konusudur. Dolayısıyla hedefleri ciddi olanlar o 
hedefe doğru yürüdükleri yolda ciddi olmalıdırlar. 

 Herkes imanı ölçüsünde Allah karşısında ciddi durur, 
dolayısıyla hakiki bir mü’minin gülüşleri bile damla damla-
dır; dahası o, kalbinden süzülen ciddiyet boyasını çevresine 
de çalar. 
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 Cenâb-ı Allah’ın kıymet atfettiği şeylere değer vermek, 
sevmediği hususlara da sırtını dönmek takvalı olmanın en 
önemli şartlarından biridir. 

 Herkes imanı ölçüsünde Allah karşısında ciddi durur, 
dolayısıyla hakiki bir mü’minin gülüşleri bile damla damladır; 
dahası o, kalbinden süzülen ciddiyet boyasını çevresine de ça-
lar. 

 Laubalîlik Allah’tan uzakta olmanın, ciddiyet ise Allah’a 
yakın bulunmanın en açık alametidir.

 Kendi eksiklerini göremeyenler, kusurlarını asla telafi 
edemezler. 

 Derinleşme azminde olmayanlar hiç farkına varmadan 
zamanla sığlaşırlar. 

 Mazinin ızdırabını ve hâlin sıkıntısını hafifletecek en 
büyük iksirlerden birisi de geleceğin güzelliklerinin ümidiyle 
yaşamaktır.

 Görünürden isminizi sildirir ve Allah’ın bilmesiyle yeti-
nirseniz, bir gün mutlaka adınızı göklerin alnına yazdırır ve en 
yüce divanda yâd edilirsiniz.

 Rehber-i Ekmel Efendimiz’in dualarında arz-ı hâlin ve 
yalvarmanın yanı sıra hedef gösterme ve o hedefe teşvik etme 
de vardır.

 Tevazu, Cenâb-ı Allah karşısında hacâletin, yüzü yerde 
olmanın ifadesidir. İradîlik işin içine girince onu bulandırmış 
olur. İşte onun içindir ki tevazua niyet tevazuu izale eder.

 Bir milletin yükselip alçalması, o millet içindeki genç ku-
şakların alacakları ruh ve şuura, görecekleri talim ve terbiyeye 
bağlıdır. Gençleri iyi yetiştirilmiş milletler, her zaman terakki 
etmeye namzet olmalarına karşılık, onları ihmal etmiş millet-
lerin tedennileri ise kaçınılmazdır. 

 Bir milletin geleceği hakkında kehanette bulunmak is-
teyenler, o milletin gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hü-
kümlerinde yüzde yüz isabet ederler.

***
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CİDDİYET 
TAKVA 
VAKAR





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve 
bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numu-
nesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz 
kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın, 
takvaya en uygun hareket budur. Allah’a karşı gelmekten 
sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” 
(Maide Sûresi, 8. âyet)

“Takva sahiplerine vaat olunan Cennet’in durumu 
şuna benzer: Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyve-
leri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan koru-
nan muttakilerin akıbeti! Kâfirlerin akıbeti ise ateştir!” 
(Rad Sûresi, 35. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

İyilik
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Kötülüğün ar-

dından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlâkla 
davran!

Akıllı Kişi
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Akıllı kişi, nefsini hesaba çekip ölümden sonrası 

için çalışandır. Aciz olan ise kendini boş istek ve heves-
lerine uydurup Allah’tan dileyip bekleyendir.

Bağışlamıştır
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Şüphesiz, dilleriyle söylemedikçe veya onu yapma-

dıkça, Allah, ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şey-
leri bağışlamıştır.
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DEVLETİN MUMU

Ashabtan Abdurrahman ibn Avf, Hazreti Ömer halife iken 
onu makamında ziyarete gelmişti, selâm verip müsait bir yere 
oturdu. Hazreti Ömer, kendisiyle hiç meşgul olmamış, hatta 
selâmını bile almamıştı. Hazreti Abdurrahman, hayretle so-
nucu beklerken Hazreti Ömer, işini bitirdikten sonra önünde 
yanan mumu söndürdü ve aynı onun gibi başka bir mum yak-
tıktan sonra,

– Ve aleyküm selâm, deyip onun selâmını aldı.
Sonra konuşmaya başladılar. Abdurrahman ibn Avf, Haz-

reti Ömer’e niçin o mumu söndürüp başkasını yaktıktan sonra 
kendisiyle meşgul olmaya başladığını sorunca halife,

– Ya Abdurrahman! Evvelki mum devletin hazinesinden 
alınmış mumdu. O yanarken şahsî işlerimle meşgul olsaydım, 
Allah indinde mesul olurdum. Sizinle devlet işi konuşmayaca-
ğımız için kendi paramla almış olduğum mumu yaktım, ondan 
sonra sizinle meşgul olmaya başladım, deyince Abdurrahman 
bin Avf Hazretlerinin gözleri yaşardı.

Ellerini kaldırarak şöyle dua etti:
– Ya Rabbi! Hattab oğlu Ömer’i bizim başımızdan eksik 

etme!
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İNANAN BİR KERE ALDANIR

Her yüce ideal ve yüksek mefkûre, sistemli düşünce ve 
sıhhatli bir plânda varlığa erer, taraftar bulur ve günde bir-
kaç defa müntesiplerinin talihine tebessüm eden bir mihrap 
hâline gelir. Bu destek ve kâideyi bulamayan dâvâ ve düşün-
celer ise, daha doğmadan, ölür giderler. 

Varlığı-yokluğu, derlenip toparlanması ve dağılıp gitme-
si bize ait olmayan mesnetlere, kuvvetlere ve dönüp duran 
yelpazelere ne bir hüküm, ne de bir dâvâ kat’iyen bina edil-
memelidir. İdeallerinin gerçekleşmesini bunlara bağlayanlar 
hep aldanmış; geleceği bunların üzerine kuranlar, yapıp orta-
ya koydukları şeylerin enkazı altında ezilip gitmişlerdir. 

Bir dâvâda mefkûrenin ulviyeti, düşünce ve plânın sağlam-
lığı, o dâvâyı temsil eden fertlerin yürekten ve ihlâslı olması, 
çok ehemmiyetli unsurlardır. Ne var ki, yapımı tasarlanan 
herhangi bir iş için sebeplerin seçimi ve beklenen neticeye 
göre işlerliği de, aynı derecede mühimdir. Neticeye götüre-
ceği denenmemiş ve bir yüce divandan teyit görmemiş sebep-
lerle yola çıkanlar, kendilerine bel bağlayanları yanıltarak 
inkisara uğrattıkları gibi kendilerine de yazık etmiş olurlar. 

Hak, yine hakka istinat ettirilmeli ve en doğru yollarla 
araştırılmalıdır. Onu, hak düşüncesinin bilinmediği iklimler-
de araştırmak bir gaflet, bâtıl sebeplerin karanlık atmosferin-
de takip etmek ise, bir aldanmışlıktır.

Menfi düşünce ve menfi mekanizmalar üzerine müspet 
şeyler bina edilemez. Müspetin menfîler arasındaki yeri, tıpkı 
dönen kapıların boşlukları arasında yürümek gibi olmalıdır. 
Yürüme durmamalı, geçip gidilmeli ve kat'iyen müsademe 
edilmemelidir.

Bâki hakikatler, geçici ve değişken şeylere bağlanamaz. 
Yüzüp gezen bir adaya en hayatî tesislerin kurulması ne ise, 
idare ve dümeni değişik güçlerin elinde olan sistemlere bağlı 
kalarak hizmet etmek de aynı şeydir.

***
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ÜSLÛBUMUZ

Üslubumuz sevgi, aşka adanmış canımız,
Karşılıksız çarpar sinelerimiz, çarpınca.
Herkese şefkatle ulaşmak heyecanımız;
Hele içimizi Muhammedi Ruh sarınca.

Son neferi olarak kalsak da bu cephenin,
Beklemeye kararlıyız ta subh-i haşre dek,
Ümidiyle herkesi sevip Hakk’a ermenin, 
Çöllerde Mecnun’un Leyla’ya tutkusuna denk.

Yönelip gönüllerimizin derinliğine,
Hep ötelerden varlığa bir maya katarak;
Koşacağız rahmet arşının serinliğine,
Ruhlarımızdaki kini, nefreti atarak.

Yürüyeceğimiz mihverde bir başka ışık,
Aşacağız gayzla oyulan uçurumları;
Öbür tarafta herkes birbiriyle barışık,
Duyuyoruz az ilerde yeşeren baharı

***
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DUA





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN
“Kullarım Beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki Ben 

pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyley-
se onlar da davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik 
etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.” (Bakara 
Sûresi, 186. âyet)

“Baksana göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çır-
parak uçan dizi dizi kuşlar hep Allah’ı tesbih ederler. Onlar-
dan her biri kendi duasını ve tesbihini pekiyi bellemiştir. Al-
lah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.” (Nur Sûresi, 41. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN
Daha Kıymetli
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.
Dua Kapısı
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapıları açılır. Alla-

hın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua, 
başa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak 
dua önler. Onun için, duaya sarılmalısınız.

Aynısı
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Kişi, Müslüman kardeşine arkasından dua ederse melek-

ler, “Âmin! Aynısı sana da olsun!” derler.
Rahat Durumdayken
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Kim, şiddetli ve sıkıntılı durumlarında duasının kabul 

edilmesinden hoşlanıp sevinç duyarsa rahat durumdayken çok 
dua etsin!

Secde Hâli
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
– Kulun, Rabb’ine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir. Onun 

için secdede duayı çoğaltın!
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ALLAH RESÛLÜ’NÜN DUASI

Sa’d (radıyallahu anh) dedi ki: 
– Allah Resûlü, şu duayı bizlere bir muallimin öğrencile-

rine yazmayı öğrettiği gibi öğretirdi: Allah’ım! Cimrilikten, 
korkaklıktan, elden ayaktan düşecek kadar yaşlanmaktan, 
dünyevî fitnelerden ve kabir azabından Sana sığınırım. 

ÜÇ ÖZELLİK

Gönüller Sultanı Efendimiz şöyle buyurdu:
– Sıkıntılı anında Allah’ın duasını kabul etmesi kimin ho-

şuna gidiyorsa rahatlık ve bolluk anında Allah’a çok dua etsin. 
Bir Müslüman, istediği şeyin günah olmaması ve akraba ilişki-
lerini kesmeyi istememesi şartıyla dua ederse kendisi için üç 
özellik meydana gelir. Ya Allah, onun istediği şeyi hemen verir 
veya âhirette vermek için saklar. Veyahut yaptığı dua kadarıy-
la başına gelecek kötülükten onu korur. 

Sahabe de, 
– O zaman biz de çok dua ederiz, dediler. 
Bunun üzerine Allah Resûlü buyurdular: 
– Siz isteyebildiğiniz kadar isteyin, çünkü Allah’ın rahmet 

hazinesi sizin istediklerinizden daha çoktur.

İFTAR VAKTİ 

Bir gün Efendimiz buyurdu ki:
– Oruçlunun iftar vakti yaptığı dua reddolunmaz. 
Peygamberimiz iftar sırasında şu duaları yapardı: “Allah’ım! 

Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım. 
Sana güvendim. Sana inandım. Ramazan ayının yarınki oru-
cuna niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı 
bağışla. Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkın-
la orucumu açtım. Ey bağışlaması bol olan (Rabb’im)! Beni, 
anamı, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. 
Âmin.”
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HAZRETİ YUNUS’UN DUASI

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 
– Kederli, hüzünlü bir kimse, kardeşim Yunus gibi dua eder-

se Allah onun duasına cevap verir. O dua da şudur: Lâ ilâhe 
illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. “Ya Rabbi! Sen-
sin ilâh, Senden başka yoktur ilâh. Bütün eksikliklerden uzak-
sın, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını 
bekliyorum Rabb’im!”
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NURLAR

 Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, 
her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merha-
met eder, fakrına medet eder. (Sözler)

 İnsanın helâl sa’yiyle meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler, 
keyfine kâfidir; harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. (Sözler)

 Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i sâfilîne düşersin. 
Eğer hak ve Kur’ân’ı dinlersen, âlâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir 
güzel takvimi olursun. (Sözler)

 Ey insan! İnsan isen, şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, 
dalâleti karıştırma, çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. (Sözler)

 Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır. 
(Mektubat)

 Hâlık-ı Rahmanın, ibâdından istediği en mühim iş şükürdür. 
Furkan-ı Hakîmde gayet ehemmiyetle şükre davet eder.(Mektubat)

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir 
hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, 
kazandırır. (Mektubat)

 Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet 
ve ücret ve mükâfat yeri değildir. (Lem’alar)

 Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, 
meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktiza-
sıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz. (Lem’alar)

 Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. 
Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit 
sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. (Lem’alar)

 Sünnet-i Seniyye, saadet-i dâreynin temel taşıdır ve kemâlâtın 
madeni ve menbaıdır. (Lem’alar)

 Allah’a (celle celâluhu) imanınız varsa, elbette Allah’ı seve-
ceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz; Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksı-
nız. Ve o sevdiği tarz ise: Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona 
benzemek ise, ona ittibâ etmektir. Ne vakit ona ittibâ etseniz, Allah 
da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin. 
(Lem’alar)
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GÖNÜLDEN DUALAR

Allah’ım! Bize neyi, nerede ve nasıl konu-
şacağımızı öğret!

Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa hoşnut 
olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!

Allah’ım! Sen’den sadece Sen’i istiyorum. Sen’den hoşnu-
dum. Benim ihtiyacımı da Sen biliyorsun!

Allah’ım! Sen’i bilebilmem için marifetimi ve aşkımı artır.
Allah’ım! Bilinen bir insan olmayı değil bilinmesem de 

Sen’i çok iyi bilen bir insan olmayı arzu ediyorum.
Allah’ım! Beni kendi isteklerim yönünde değil Sen’in mu-

radın doğrultusunda yönlendir.
En iyi kime bildirmişsen Kendini o ölçüde Sen’i bilmek is-

tiyorum Allah’ım!
Allah’ım! Bana vereceğin nimetler beni yoldan çıkaracak 

ya da çizgimi değiştirtecekse ben onları istemiyorum. Ne olur 
beni altından kalkamayacağım imtihanlara tâbi tutma.

Allah’ım! Hayrat ve hasenata Sen’in ihtiyacın yok, ama 
ilahi lütfuna benim ihtiyacım çok.

***
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ZITLIKLAR
Duygu ve düşüncede saflaşıp özüne ermeyi, insanî melekelerini 

geliştirip rabbânîleşmeyi düşünüyorsun; cismânî zevklerden sıyrı-
lıp, behîmî arzulara başkaldırmadan nasıl olacak ki..!? 

Gönül hayatında “tevhid”e ulaşmayı ve ruhânî zevklere gömü-
lüp gitmeyi arzuluyorsun; içinde binbir kötü duygu kol gezerken 
ve sen, her dönemeçte bedenî hazlarına "evet" derken nasıl ola-
cak ki..!? 

Kanatlanıp pervâz etmeyi, yükselip gökler ötesi âlemlere var-
mayı hayal ediyorsun; bir çocuk gibi, şu dünyanın çamur ve balçı-
ğına bağlı kaldıktan sonra nasıl olacak ki..!? 

Ufkunda hep yeni şafakların sökün edip tüllenmesini bekli-
yorsun; yüce ideallerle gönlünü donatmadan, kükreyip eski yerini 
almadan ve bir çığlık olup, dünyanın bağrında inlemeden nasıl 
olacak ki..!? 

Asırlardan beri üst üste yığılmış problemlere çözüm getirmek 
istiyorsun; azim deyip, ümit deyip o yolda yıllarca, asırlarca bekle-
meye kararlı olmadıktan sonra nasıl olacak ki..!? 

Vatanın yükselmesinden, insanımızın mutluluğundan söz edi-
yorsun; mektep, kışla, tekye (ruhu) üçlüsüyle nesilleri kanatlan-
dırıp bütün şeytan üçgenlerinin üstüne yürümedikten sonra nasıl 
olacak ki..!? 

Gönlünce varlığa ermeyi ve duygu dünyan itibarıyla hayattan 
kâm almayı özlüyorsun; gün batıncaya kadar orucunu bozmadan 
bu bezmi devam ettirmezsen, nasıl olacak ki..!? 

Dünya devletlerinin, bel kırıp boyun bükerek emrine âmâde 
olmasını diliyorsun; kendine gelip miskinliği üzerinden atmadan, 
şahlanıp bir Fatih ve Yavuz kesilmeden nasıl olacak ki..!? 

Hep gözlerde ve gönüllerde olmayı, alkışlanıp göklere çıkarıl-
mayı umuyor ve bekliyorsun; her gün elli defa ahd ü peymânını 
bozduktan sonra nasıl olacak ki..!? 

Kendini eksiksiz ve kusursuz görüyor ve herkesin de bunu böyle 
bilmesini istiyorsun; her gün sırtında bin günahla cemiyet içinde-
ki hâlin ve davranışlarındaki bu tutarsızlığınla nasıl olacak ki..!?

***
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PIRILTILAR

 İşlenen günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın 
rahmeti her zaman daha büyüktür.

 En büyük hüsran duaya devam etmekten vazgeçip onu 
terk etme düşüncesidir.

 Günah işledikten sonra mazeret beyan etmek ayrı bir gü-
nahtır. Yapılması gerekli olan şey tevbe, inabe ve evbedir. 

 Duaya önem vermek, Zât-ı Uluhiyet’e önem vermek de-
mektir. Çünkü O (celle celâlühû) “Duanız olmasa ne ehemmi-
yetiniz var!?” diyor. 

 Kendini salarak, gaflet içinde yapılan dua, Rabb’e karşı 
yapılan bir saygısızlıktır. Dua eden insan ciddi olmalı, elleriyle 
beraber kalbini de açmalı ve ağzından çıkan her kelimeyi gön-
lüne vize ettirmelidir. 

 Ekmek ve su beden için ne kadar zarurî ise, dua da ruh 
için o ölçüde zarurîdir. 

 İnsanın inandığı meseleye kilitlenmesi o hususta yapaca-
ğı en büyük duadır. 

 Gönlünü Cenâb-ı Hakk’a vermiş mü’minler duaya doy-
ma bilmezler. 

 Cenâb-ı Hakk’a sunacağımız ameller arasında duadan 
daha güçlüsü ve tesirlisi yoktur. 

 Cenâb-ı Allah, istekleri vermeyecek olsaydı duayı emir 
buyurmazdı.

 Sürçerek bir kere büyük günah işleyen ve o günahından 
dolayı tir tir titreyen insan, küçük günah işleyip umursamadan 
o günahlarında ısrar eden insandan daha hayırlıdır. 

 Küçükleri büyük yapan en önemli sıfatlardan birisi hiç 
şüphesiz büyüklere gösterdikleri hürmet ve saygıdır. 

 Günahlar küçük görülürse büyür ve sahibini yutacak hâle 
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gelirler; aksine, küçükleri bile büyük görülür, onlardan endişe 
edilirse o zaman da küçülür ve kaybolurlar. 

 Günahlara karşı oruçlu olunmalı ve küçücük bir günahla 
bile oruç bozulmamalıdır. 

 Sabr-ı cemil, sıkıştığın zaman içini Allah’a dökmendir. 

 Izdırap bir taraftan çok önemli bir dua, diğer yandan da 
insanı harekete geçiren çok güçlü bir dinamodur.

 Kâmil manada dua, onu yürekten ortaya koymaya bağlı-
dır.

 Dua, Rabb’imizle aramızda has, hususî ve hâlisane bir mü-
nasebetin ifadesidir. Onun için de asla ihmal edilmemeli ve 
kat’iyen hafife alınmamalıdır. 

 İnsan ne kadar kirlenirse kirlensin kendisini arındıracak 
bir musluk aramalı; zira şirk hariç her günahı temizleyebilecek 
bir kurna mutlaka vardır.

 Allah’ın insana en büyük nimeti iman nimetidir. Bu bü-
yük nimetin şükrü de O’na isyan etmemektir. 

 İnsanı Allah’tan uzaklaştıran nimet, en büyük musibettir.

***
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ANNE BABAYA 
HÜRMET 

SILA-İ RAHİM





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Rabb’in şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet 
etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet 
onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin ya-
nında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme. ‘Öff!’ 
bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler 
söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua 
et: ‘Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla 
yetiştirdilerse ona mükâfat olarak Sen de onlara merha-
met buyur.’ Rabb’iniz ruhlarınızdaki duyguları pekiyi bilir. 
Eğer siz iyi kimseler iseniz şunu bilin ki Allah kötülükler-
den tevbe edenlere karşı günahları çok affedicidir.” (İsra 
Sûresi, 23-25. âyetler)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Sıla-i Rahim
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, eceli-

nin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.
Rıza
Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (radıyallahu anh) anlatı-

yor: 
– Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyur-

du: “Allah’ın rızası babanın rızasından geçer. Allah’ın mem-
nuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğinden geçer.”

En Hayırlınız
Hazreti Aîşe anlatıyor: 
– Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular 

ki: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben ai-
leme karşı hepinizden daha hayırlıyım. Arkadaşınız öldüğü 
zaman (kusurlarını zikretmeyi) terk edin.”
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ANNE BABA

Anne-baba, insanın en başta hürmet edeceği kudsî iki 
varlıktır. Onlara hürmette kusur eden, Hakk’a karşı gelmiş 
sayılır. Onları hırpalayan, er-geç hırpalanmaya maruz kalır. 
İnsan, daha küçük bir canlı hâlinde var olmaya başladığı 

günden itibaren, hep, anne-babanın omuzlarında ve onla-
ra yük olarak gelişir. Bu hususta ne peder ve vâlidenin ço-
cuklarına karşı olan şefkatlerinin derinliğini tayine, ne de 
onların çektikleri sıkıntıların sınırını tespite imkân yoktur. 
Bu itibarla, onlara hürmet ve saygı, hem bir insanlık borcu, 
hem de bir vazifedir. 

Ebeveynin kadrini bilip, onları Hakk'ın rahmetine ulaş-
maya vesile sayanlar, bu dünyada da, öteler ötesinde de en 
talihlilerdendir. Onların varlıklarını istiskal edip, hayat-
larına karşı bıkkınlık gösterenler ise, sürüm sürüm olmaya 
namzet bir kısım uğursuzlardır. 
İnsan, peder ve vâlidesine karşı hürmeti nispetinde Ya-

ratıcısına karşı da hürmetkâr sayılır. Onlara hürmeti olma-
yanın, Allah’a (celle celâlühü) da hürmet ve saygısı yoktur. 
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Günümüzde, ne garip tecellidir ki, sadece Allah’a karşı say-
gısız olanlar değil, O'nu sevdiğini iddia edenler bile, anne 
ve babalarına sürekli saygısızlıkta bulunmaktadırlar. 

Evlât, anne ve babasına fevkalâde hürmetli ve itaatkâr, 
onlar da, en az onun cismaniyetine verdikleri ehemmiyet 
kadar kalbî ve ruhî hayatına ehemmiyet verip, onu bir an 
evvel en maharetli hekimlerin terbiyesine teslim etmelidir-
ler. Çocuğunun kalb ve ruhunu unutan anne-baba ne cahil, 
böyle bir görgüsüzlüğe kurban giden çocuk, ne talihsizdir..! 

Anne-babanın hukukunu hiçe sayan ve onlara isyan eden 
evlât “insan bozması bir canavar”, çocuğun mânevî hayatını 
garanti etme gayretinden mahrum ebeveyn de merhametsiz 
birer gaddardırlar. Ve hele, çocuk yolunu bulup kanatlan-
dıktan sonra onu felç eden anne ve babalar..! 

Yuva, toplumun temel unsurudur. Orada fertler ne kadar 
birbirlerinin hak ve vazifelerine karşı saygılı olurlarsa, top-
lum da o kadar sağlam ve sıhhatli olur. Yoksa, yuvada yitiri-
len şefkat ve hürmeti toplum içinde aramak beyhûdedir..!

***

279



İĞNEYİ UNUTMA

Safiye, her gece anasını rüyasında görür; rüyadan uyanınca 
büyük bir acı hissederdi. Gecenin al yalazında gözyaşları üşü-
türdü yüreğini. Yatak sıcaktı, ama gözyaşları buz gibiydi. Ne 
kadar özlemişti böyle. Birkaç hafta olmuştu anası bu dünyadan 
göçeli. 

Herkes, anasını “Güllü” diye çağırırdı. Asıl adı, Gülfikâr 
uzun geldiği için böyle derlerdi. Rüyasında anasına doğru ko-
şuyor, tam elinden tutacak gibi oluyorken birden uyanıyordu. 
Tekrar gözlerini sıkıca kapatıp yeniden aynı rüyayı görmeye 
çalışıyordu. Ama dalmak ne mümkün. Gözlerine hasret kokan 
gözyaşlarından başka bir şey gelmiyordu. 

Sabaha kadar anasının özlemiyle için için ağladığından yas-
tık ıslanırdı. Bunu da küçük kardeşinden gizlemek zorundaydı. 
Çünkü anası, Selim’i Safiye’ye emanet etmişti. Son görüşme-
lerinde ellerini avuçlarının içine alırken güzel bir seyahate çı-
kacakmış gibiydi. Avuçlarına ne zaman baksa anasının sıcaklı-
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ğı parmak aralarından düşüp kaybolacakmış gibi gelir, ellerini 
sıkı sıkı yumardı. 
İşte sırf anacığına verdiği bu söz yüzünden gece sabaha ka-

dar gözyaşlarıyla ıslanan yastığını kardeşi Selim’den gizlerdi. 
İş yapmak Safiye’yi hiç mi hiç yormuyordu. Akranları dışa-

rıda oynarken o, kazları suya götürmek, çamaşır yıkamak, kar-
deşine ve babasına yemek hazırlamakla uğraşıyordu. Bu işlerin 
yanında bir de uyurken altını ıslatan Selim’in yatağını bahçe 
duvarına asmak vardı.

Safiye, anasından kalan bütün eşyalara gözü gibi bakardı. 
Tertemiz kullanır, onlara zarar gelmemesi için özen gösterirdi. 

Anasının en sevdiği gül desenli önlük, bir gün koyunları 
sağarken yırtıldı. İçi parçalandı. Âdeta önlükteki güllerin di-
kenleri yüreğine sürtünmüş de acı veriyordu. Yırtılma sesini 
duyar duymaz, koyunun memesini bıraktı. Donakaldı. Önlüğü 
incitmekten korkar gibi nazik hareketlerle kollarının arasına 
alıp iyice kokladı. Sanki hâlâ anasının kokusu vardı. Akşam 
saatleri olduğu için sökük tam görünmüyordu.

Önlüğü tamir etmeyi düşündü, ama akşam vakti iğneyi ip-
liği nereden bulacaktı. “Köydeki dükkânlarda da yoktur.”diye 
düşündü. Ancak babasına söyleyecek, ilçeden almasını iste-
yecekti. Süt sağmayı yarım bırakmamak için işini tamamladı. 
Sütü sağıp elinde bakraçla içeri girdiğinde babası da kapıdan 
giriyordu. Safiye’yi gören Zihni Ağa:

– Benim güzel kızım nasılmış bugün?
– İyiyim baba.
– Bize hangi yemeği yapacaksın bu akşam?
– Süt çorbası baba.
Süt çorbasını duyunca Selim’in gözleri parladı:
– Benim de nicedir aklımdan geçiyordu. Anamın da en çok 

sevdiği yemek, deyince bir an için odayı bir sessizlik kapladı. 
Zihni Ağa bu durumu geçiştirmek için Selim’i kucağına alıp,
– Bugün kazları iyi otlattın mı bakayım, dedi.
Selim, sarı kaşlarını heyecanla kaldırıp cevap verdi:
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– He ya baba! Hem de en yeşil yerlerde otlattım.
– Aferin, benim aslan oğlum.
Selim, büyük adam gibi konuşunca evin neşesi gelirdi. Ye-

mek hazırlanırken Safiye babasına yaklaşıp sordu:
– Baba, yarın ilçeye giden biri var mı?
– Hayırdır ne oldu ki?
– Önlük yırtıldı da... Dikecek iğne iplik lâzım oldu.
– Hııım!.. Hele bir sabah olsun, bakarız çaresine kızım. El-

bet bir giden bulunur.
...
Safiye, bütün akşam yırtılan önlüğü düşündü. Bu düşüncey-

le uykuya daldı. Rüyasında, annesini gördü. Yine güller arasın-
da duruyordu. Bu kez, Safiye’yi yanına çağırıp,

– Kızım, iğne iplik arıyorsan, ocağın üstündeki taşta, iğne 
ve iplik var. Onları oradan al, ama kullandıktan sonra komşu 
Zehra yengene götür. İğneyi ondan emanet almıştım, dedi.

Safiye şaşkınlıktan sadece “Peki ana.” diyebildi.
– Aman emanetleri vermeyi unutma, diye ilâve etti, Güllü 

ana.
– Unutmam ana, dedikten sonra bir daha anasına sarılacak-

tı ki yorgana sarılmış bir şekilde uyandı. 
Bütün bunların bir rüya olduğunu anladı. Rüya devam etsin 

diye ümitle gözlerini kapadı, ama nafile; uyku girmiyordu gözü-
ne. Sabah ezanı da okunmaya başlayınca, kalkıp abdest aldı.

Bu arada babasının da uyandığını fark etti. Babası namaz 
için camiye gidecekti. Safiye, namaz kıldıktan sonra “Hava ay-
dınlanana kadar ocağı yakayım.” dedi. Kibrit almak için oca-
ğın üstündeki taşa baktı. Rüyasında anasının söylediği yerde 
burulu bir kâğıt gördü. Aceleyle aldı. İçini açınca hayretler 
içinde kaldı. Anasının dediği gibi kâğıdın içinde iğne iplik 
vardı. Kâğıdı bir kelebek kanadının narinliği ile iyice göğsüne 
bastırdı. Anasına hasret gideriyordu.

Bu arada, birazdan babasının camiden geleceğini ve ocağı 
hâlâ yakmadığını hatırladı. Ocağı bir çırpıda yakıp üzerine ak-
şamdan kalma çorbayı koydu. Ardından da önlüğün yırtığını 
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özene bezene dikti. Ocaktan kor alıp kömürlü ütünün içine 
koydu. Dikkatli bir şekilde ütüleyip dolaba yerleştirdi. Zihni 
Ağa eve geri geldiğinde bütün olanları ona anlattı. Babası 
gözyaşlarını gizlemek için koyunları bahane edip odadan çık-
tı. Kahvaltı hazırlanırken babası da koyunları köyün sürüsüne 
katmak için köy meydanına gitti. O da Selim’i uyandırmak 
için odasına gittiğinde Selim’in uyandığını, suç işlemiş gibi bir 
köşede beklediğini gördü. Anlaşılan yine altına kaçırmıştı. Sa-
fiye, kardeşini daha fazla üzmemek için yanına gidip,

– A benim güzel kardeşim. Ne üzülüyorsun; asarız dışarıya 
öğleye kadar kurur, çarşafı da yıkadık mı mis gibi olur, dedik-
ten sonra yorganı kucaklayıp dışarı çıktı.

Kahvaltıdan sonra anasının söylediği iğne ipliği alıp kom-
şularının yanına gitti. Ne diyeceğini bilemediği için sadece iğ-
neyi ipliği uzatıp,

– Anam rüyama girdi. “Bunlar Zehra yengenindir, ona ver.” 
deyiverdi.

Daha fazla konuşamadı. Yutkundu ve yerinde kalakaldı. 
Duyduklarını, Zehra hanımın aklı almıyordu. Başındaki yaş-
mağı düzeltir gibi yapıp yaşmağın bir ucuyla da gözyaşlarını 
sildi. Başını iki yana sallayıp,

– Hey gidi rahmetli. Senin gibi komşu az bulunur, diyebildi 
ancak.

...
Safiye, evde işlerinin olduğunu söyleyip evden çıktı. Zehra 

Hanım da,
– Kızım buraya kadar gelip hemen mi gideceksin? Bari bir 

ayranımı iç, dedi.
– Başka bir zaman inşallah, diye cevap verdi Safiye.
Safiye, geriye dönerken anasının vermiş olduğu görevi yap-

manın huzuru ile evinin yolunu tuttu. Yolda, Selim’i kazları 
suya götürürken arkadaşlarıyla şakalaşmasını görünce hüznü-
nün biraz daha azaldığını hissetti. Artık o kadar hüzünlü de-
ğildi.

Murat KAYA
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ANNE GETİREN RÜZGÂR

Ters esen bu rüzgârları
Annelerin duası dindirir
Bahar çiçektir renk renk
Gözlerindeki bu ışıltı
Yeni açmış menekşedir anne

Yaprakları savuran her rüzgâr
Saçlarına değse anne
Dağılır başındaki yalnızlık
Uzak olsam da senden
İçime bir müjde verir
Saçlarını her gece öperim anne

Ne zaman bir rüzgâr esse
Annem gelir usulca
Rüzgârın dinmeyen uğultusu
Dua eden sesin midir anne?

Mustafa UÇURUM
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ÖNCE YAVRULAR

Her yavru, bakıma ve korunmaya muhtaç olarak doğar. Aciz-
dir, ama en güzel şekilde bakılır. Anne ve babasındaki şefkat 
duygusu, yavrunun büyütülmesinde gerekli olan sabrın ve ko-
laylığın en önemli kaynağıdır. Yavru doğana kadar ortaya çık-
mayan hisler, o doğduğu anda içleri kaplayıverir. Ve her türlü 
zorluğa katlanmayı sağlayacak gücü de beraberinde getirir.
İnsanoğluna verilen bu harika duygu, hayvanlara da ilham 

edilmiştir. Büyük ya da küçük, güçlü ya da güçsüz hepsine. Bir 
tavuk için yavrusunun anlamı ne ise kaplan için de odur. 

Yavru, hiç bilmediği bir dünyaya gözünü açtığı anda, başu-
cunda bir anne ya da baba görür. Tek başına kalsa, kısa sürede 
soğuktan, sıcaktan ya da açlıktan ölecek kadar çaresizdir. Anne 
ve babaların, yavrunun ihtiyacına en uygun şekilde donatılmış 
olması, bu çaresizliği âdeta örter. Bu özel donanımlarla beraber 
verilen şefkat duygusu ise Allah’ın yarattıkları üzerindeki şef-
katini hissettirir. 

Yavrular, şefkatin en güzel örneklerini 
beslenirken yaşar. Mesela kanguru yavru-
su, annesinin kesesine geldiğinde henüz 1 
santimetredir ve 1 gramdan daha hafiftir. 
Bu hâlde iken hiç bir organı gelişimini ta-
mamlamamıştır; hatta göremez ve duya-
maz. Fakat onu büyütecek olan rızkı, an-
nesinin kesesinde hazır bulur. Kesenin 
içinde 4 farklı süt pınarı vardır. Her bi-
risinden, farklı yaşlardaki yavrular için 
farklı ısı ve kıvamda süt gelir. Yavru, 
kesede kaldığı süre içinde yaşına uy-
gun memeden gelen süt ile beslenir. 
Büyüdükçe başka memeye geçiş yapar. 
Birinci yavru keseden çıkmadan yanı-
na bir başka yavru gelebilir. Bu durumda 
kardeşler birbirlerine zarar vermeden, 
annelerinin kesesinde yaşar. Her ikisi 



de şaşırmadan kendi yaşlarına uygun sütün geldiği kaynağı bu-
lur. Güzelce beslenir ve büyür. Ve her bir yavru dünyaya bütün 
bu yapacakları kendisine öğretilmiş olarak doğar.

Balina ve yunus yavruları da kendileri için yaratılan besini, 
ihtiyaca en uygun şekilde alırlar. Bildiğimiz gibi balinalar ve 
yunuslar balık değil, memeli hayvanlardır. Balıklarla tek ortak 
yanları, suda yaşamalarıdır. Onlar da diğer memeli hayvanlar 
gibi yavrularını doğurur ve onları sütle besler. Hem de okya-
nusların derinliklerinde. Peki, suyun içinde karadaki gibi sütü 
emebilmek mümkün müdür? Yavrular sütü emecek olsalar, 
ağızlarına süt ile birlikte deniz suyu da girecektir. Bu durumda 
balinalar ve yunuslar, kendilerine öğretildiği üzere, süt bezle-
rini sıkıp gevşeterek, sütü yavrusunun ağzına fışkırtır. Bu sıra-
da yavrunun ağzı, annesinin memesine yapışmış durumdadır. 
Böylece sütüne deniz suyu karışmaz.

Görülüyor ki her yavrunun bir rızkı vardır ve bu rızk ona en 
güzel şekilde sunulmuştur. Anne ve babasına verilen şefkat ise 
buna aracı yapılmıştır. Öyle ki canlılar âlemi, yakıcı çöllerden 
dondurucu kutuplara kadar bunun örnekleriyle doludur. Ve her 
bir örnek, her şeyi kuşatan rahmetin büyüklüğünü gösterir.
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ORUÇ





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç 
tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan 
korunursunuz. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o gün-
lerde hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye 
bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrına ola-
rak fidye miktarını artırırsa bu kendisi hakkında elbette daha 
hayırlıdır. Bununla beraber eğer işin gerçeğini bilirseniz oruç 
tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler ramazan 
ayıdır. O ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğ-
ru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve en parlak 
delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim 
ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın. Hasta 
veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde 
oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister zorluk iste-
mez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu göster-
diğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye 
bu kolaylığı gösterir.” (Bakara Sûresi, 183-185. âyetler)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Ben Oruçluyum
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Kim yalanı ve onunla iş yapmayı terk etmezse Allah’ın o 

kimsenin yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. 
Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kim-
se ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ona 
“Ben oruçluyum!” desin.

Yerini Tutmaz
Nebîler Nebîsi buyurdular:
– Bir kimse hiçbir özrü ve hastalığı olmadığı hâlde 

Ramazan’ın bir gününü bile oruçsuz geçirse Ramazan dışın-
da bütün ömrünce oruç tutsa yine tutmadığı o orucun yerini 
tutmaz.

289



ŞÜKREDEN BİR KUL

Peygamber Efendimiz, Şaban ayının on beşinci gecesi oldu-
ğunda yani bir Berat gecesi eşi Hazreti Aîşe’nin odasındaydı. 
Yatağında biraz uzanmış sonra da sessizce kalkmıştı. Hazreti 
Aîşe, biraz sonra Efendimiz’in yataktan ayrıldığını hissedin-
ce ışığı yakmadan odanın içini yoklamaya başladı. O sırada eli 
O’nun ayağına dokununca Efendimiz’in secde hâlinde olduğunu 
anladı. 

Peygamberimiz secdeden başını kaldırmıyor ve dua ediyordu. 
Hazreti Aîşe duasında ne dediğini dinlemeye başladı. Duadan 
sonra Efendimiz tekrar ibadete başladı. Bu hâli sabaha kadar de-
vam etti. Hazreti Aîşe Validemiz, Efendimiz’in ibadet etmekten 
ayaklarının yorulmuş olduğunu düşünerek onları ovaladı ve şöy-
le dedi:

– Ey Allah’ın Elçisi! Babam ve annem senin uğrunda feda 
olsun. Yüce Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışladığı 
hâlde neden böyle sabahlara kadar uykusuz kalıyorsun, ibadetle 
meşgul oluyorsun? 

– Ey Aîşe, ben Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı? Sen, 
bu gecede ne olduğunu bilir misin?

– Bu gecede ne vardır, diğer gecelerden ne üstünlüğü vardır?

– Bu sene içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. 
Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere geçirilir. 
Herkesin rızkı taksim edilir. Bu gece herkesin, yaptığı işler ve 
ibadetleri Allah’ın huzuruna çıkarılır.

– Ey Allah’ın Resûlü, herkes ancak Yüce Allah’ın rahmeti ile 
Cennet’e girer değil mi?

– Evet, herkes ancak Yüce Allah’ın rahmeti ile Cennet’e girer.

– Siz de mi?

– Ben de Yüce Allah’ın rahmeti olmadan Cennet’e giremem, 
ancak kendi tarafından beni rahmetine daldırması ile girerim.
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SEBEBİ NEDİR

Hazreti Aîşe Validemiz şöyle demişti:
– Ben, Resûlullah’ın Ramazan dışında bir ayda tam olarak 

oruç tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda, Şaban ayında 
tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim.

Bu durum Hazreti Üsâme’nin dikkatini de çekmiş ve, 
– Ey Allah’ın Resûlü! Şaban ayında tuttuğun kadar başka 

aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum, demişti. 
Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurmuşlardı: 
– Bu, Recep’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikle-

ri bir aydır. Hâlbuki O, amellerin Rabb’imize yükseltildiği bir 
aydır. Ben, oruçlu olduğum hâlde amelimin yükseltilmesini 
istiyorum.

O DA ÖYLE YAPARDI

Bir gün Mesruk Hazreti Aîşe’ye,
– Sahabeden iki kişi var. İkisi de iyilikten geri kalmıyor-

lar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç 
açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de 
iftarı geciktiriyor, dedi. 

Hazreti Aîşe Validemiz,
– Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden 

kimdir, diye sordu. 
Mesruk,
– Abdullah’tır, cevabını verdi. 
Bunun üzerine Hazreti Aîşe,
– Allah Resûlü de öyle yapardı, dedi.
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NAMAZI KILDIKTAN SONRA
Peygamber Efendimiz, oruçlu iken iftar olduğunda bir 

kaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa 
orucunu kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bula-
mazsa birkaç yudum su içerdi. Yemeğini namazını kıldık-
tan sonra yerdi.

REYYÂN KAPISI
Bir gün Resûlullah buyurdu ki:
– Cennet’te Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan 

sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi o kapı artık 
kapanır, kimse oradan giremez.

REGAİP GECESİ
Bir gün Peygamber Efendimiz, ashabına Recep ayının 

üstünlüklerini anlattı ve şöyle buyurdu:
– Bir kimse Recep ayında oruç tutarsa Yüce Allah ona 

üç türlü ikramda bulunur. Geçmiş günahlarını bağışlar. 
Ondan sonraki hayatında onu korur. Kıyamette, mahşer 
yerinde susuzluk çekmez.

Orada bulunanlardan yaşlı biri ayağa kalktı ve,
– Ey Allah’ın Resûlü, ben ayın hepsini oruçlu geçirme-

ye güç yetiremem, dedi. 
Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: 
– Sen Recep ayının birinci, on beşinci ve son günü-

nü oruçlu geçir. Böylece hepsini tutma sevabına erersin. 
Çünkü sevaplar on katı yazılır. Ancak Recebin ilk Cuma 
gecesinden habersiz olma. Melekler o geceye Regaip de-
mişlerdir. Regaip’te gecenin üçte biri geçtikten sonra 
göklerde ve yerlerdeki bütün melekler Kâbe ve etrafında 
toplanırlar. Yüce Allah onlara, “Ey meleklerim, dilediği-
nizi benden isteyiniz.” buyurur. Onlar da “Ey Rabb’imiz, 
isteğimiz, Recep ayında oruç tutanları bağışlamandır.” 
derler. Allah da “Ben Recep ayında oruç tutanları affet-
tim.” buyurur.
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BERAT GECESİ GELİNCE 

Allah Resûlü şöyle buyurdu:
– Şaban ayının yarısı yani Beraat Gecesi gelince ge-

cesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz 
ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner 
ve şöyle der: ‘Benden af dileyen yok mu? Onu affede-
yim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen 
yok mu? Şifa vereyim!

BÜTÜN YIL ORUÇ

Nebîler Nebîsi buyurdular:
– Ramazan orucunu tutan ve buna Şevval ayında 

altı gün daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçir-
miş gibi olur.

BAYRAM GÜNÜ

Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda Allah Teâlâ 
yaratıklarına bakar. Ki Allah bir kuluna (özel bir şe-
kilde) baktığı zaman ona asla azap etmez. Cenâb-ı 
Hakk,(Ramazan boyunca) her gün pek çok insanı Ce-
hennem azabından bağışlar. Ramazan’ın 29’uncu ge-
cesi olduğunda o gece bir ay boyunca bağışladığı sayı 
kadar daha bağışlar. Bayram gecesi olunca melekler 
heyecandan titrerler ve Allah, hiçbir tarif edenin tarif 
edemeyeceği şekilde nuru ile tecelli eder. (İnsanlar) 
ertesi gün bayram yaparlarken melekler şöyle derler: 

– Ey melekler topluluğu! Görevini tam yaptığında 
işçinin mükâfatı nedir? 

(Bunu duyan diğer) melekler,
– Ücreti tam olarak ödenir, derler. 
Allah Teâlâ da şöyle buyurur: 
– Sizi şahit tutuyorum ki onları bağışladım.

293



NURLAR

 Ey nefsim! 

Deme, “Zaman değişmiş, asır başkalaş-
mış. Herkes dünyaya dalmış, hayata peres-
tiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” 

Çünkü ölüm değişmiyor. 

Firak, bekaya kalb olup başkalaşmıyor. 

Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, 
ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, 
sür’at peydâ ediyor.

Hem deme, “Ben de herkes gibiyim.” 

Çünkü herkes sana kabir kapısına ka-
dar arkadaşlık eder. 

Herkesle musibette beraber olmak de-
mek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında 
pek esassızdır.

Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu 
misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle 
baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göre-
mezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabi-
lirsin? (Sözler)

 Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i 
vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, 
hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. 
İnsan kâinatın en câmi bir meyvesi oldu-
ğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhab-
bet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine 
derc edilmiştir. İşte, şöyle nihayetsiz bir 
muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir 
kemal sahibi olabilir. (Sözler)
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 Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir 
amel-i uhrevî istersen ve herbir dakika-i 
ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek 
istersen; ve âdetini ibadete ve gafletini 
huzura kalb etmeyi seversen, Sünnet-i 
Seniyyeye ittibâ et. Çünkü bir muamele-i 
şer’iyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir 
nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet olu-
yor, uhrevî çok meyveler veriyor. (Söz-
ler)

 Dünyada gençliğe muhabbet, yani 
ibadette gençlik kuvvetini sarfetmenin 
neticesi: Dâr-ı saadette ebedî bir genç-
liktir. (Sözler)

 İnsan bu dünyaya yalnız güzel yaşa-
mak için ve rahatla ve safâ ile ömür ge-
çirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir 
sermaye elinde bulunan insan, burada ti-
caret ile ebedî, daimî bir hayatın saade-
tine çalışmak için gelmiştir. Onun eline 
verilen sermaye de ömürdür. (Lem’alar)

 Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, 
bir vazifen var. Gururu bırak, seni Ya-
ratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle 
hazırlan. (Lem’alar)
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ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ İİİİİİİİİİİİİİİİİİİOORRUUÇÇ vee ÂÂHHİİRREETT SSEEVVAABBII

RaRamamazazan ororucucuu âhâhirirettinin t tararlalasısı o olalan n düdünynyayaya,a, â âhhireet t içinn 
ziziraraatat v ve titicacareret t etetmemeyeye g gelelenen iinsnsananoğoğlulunun n kkazaancncınınaa babaktktığğı ı 
cicihehettekeki i çoçok k hihikmkmetetleerindndenen b birir h hikikmemetti şşududuru  kki i RaRamamazazan-n-ıı 
ŞeŞeririf’f’dede ibab det vee  amemellllererinin s sevevababı,ı, b biriree binddir. Kuur’r’ânân-ı-ı 
HHakîm’in; hahadîd s-i şerif’f’inin a açıçık k bebeyanına göre her bir harfrfiinin 
ono  ssevevababı vaar, onn hahasesenene sayılılıır, onn Cenennenet t memeyvyvese i geg tirir.r  
RaRamamazan--ı ı Şerif’dede h her birr h harfifin,n, o on n ddeğiğ l bin... VVe ÂyÂ et-eel 
Küürsr ii gigibib  âyeyetltlererinin h herr bbirir hhararfifi b biinleer.r..... V Ve RaRamam zaan-n ı ı ŞŞerif’inn 
cuum’m’alalararında dahhaa ziyayadededidir.r. K Kadadir ggececesininded  ise otuzz bin ha-
sesenene s ayılırır. ÇüÇ nkü “KK dadir gecesi, bbinin a aydydan hhayayırlılıdıdır”r  ( (KaK diir 
SûSûrer si, 3. âyet) âyetinde aççıkça ifafadede e edidildldiğiğine gögörere bbinin a ay,y, 
otuz bin gün yaparr. . EvEvetet h here  bbirir hara ffi otutuz biinn bââkiki m meyveler r 
veeren KuK r’ân’ı HHakakîmîm, öyle bir nnururanani i TûTûbâbâ ağağ cı hhükükmümünene 
gegeçiçiyoyor r kik  mmilyoonlnlararlala o b bâkâ i i memeyvyvelelereri,i, R Ramazazanan-ı-ı  Şeriff’dde 
müm ’mminleerere  kazanandıdırır.r. İ İştş e gel;l; b bu u kukudsdsî,î, ebedîî, , kâkârlr ı tiicacarete 
babak,k  seyrett ve düşüşünün ki: BBu u haharfrfleleririn n kıymettinnii tat kdkdirir eetmt eyenn-
ler nne d dererececee hahadsdsiiz b birir z zararda ooldlduğu ununu u ananlala...
İşte RRamamazazan-ı Şerif âdeta bbirir â âhihireet t titicacaretii i içiçin n gagayeyet t kârlı 

bir serggi,i b bir pazardır. Uhrrevi hâhâsısılalatt içiçin gayet bberekketli mün-
biit t bir zez mindndirir.. AmAmelel vve e ibibadetlerin büyüy yüyüp p gegelil şmmese i için 
baaharddaaki NiNisaann yağmğmururuu giibib diir.r.  İlââhih  RRububûbûbiyiyete inin S Salaltatanna-
tınna kkararşıı i innsanın ubûdiyetinnin n (k(kululluluğuğunuunn), resmi gegeçiçit t yayap-p-
mamassınana e n paparlr ak, kukudsd i bir babayyramam hhükükmünddede ir. Öyylle ooldu-u-
ğuğundndann, yeyememek-k-içmek k gigibibi nefefsis n n gagaflletetlele h ayvaanin  iihthtiyiyaçaç v e 
isistetekklerrinine,e, m mâlâlâyâyani işlere, , şişidddetlele a arzrzululadadığığı ı hevâi iştihhalalarara 
girmememekek i için oruççlala mükellef ollmumuş.ş.

Gûûyaya muvvakakkakaten hayvaniyetetteten n çıçıkık p p memelelekkiyet vaziziyeyetiti--
ne veyahhutt âhiret ticaretine girdiiğiği iiçin; dünyevi ihtiyaçlalarırınnı 
muvaakkkkaten bırakmamaklkla,a  uuhrevi bibir r adam ve ceses t şeklinnde te-
zazahüh r ettmim ş bir r rur h h vvaziziyeyetitinene g girirerekek, , orucu u ililee Samemedid yet’e bibirr 
aya nalılıkk etetmekttirir. . ÇüÇünkküü CeCenâb-b ıı HaHakk SSamameded’ddirir. YaY ni hhere  
şey O’O’na mmuhtataç, O O hhiç birr şeye mmuhtaaç değeğilddir. YYanani yememeyye--
içmeye ve sairr şeylere ihtiyacı yoktur. MeMellekleer, bubu y yememe--içi me 
ve evlenmeme yönnününden Saamem diyet’e ayynanaddırlarr. İnnsasannlar dda a RaR -
mmazan n ayayınındada mmele ekeklere bennzezeyip p SaSamemed ayaynnasısı o olaabbilirlerr..
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EvEvetet R Rama azanan-ı-  Şere if; bubu f fânâni i düdünynyadada,a, f fânâni ömömür 
içiçinindede v ve kıkısasa b birir hhayayatattat  bbâkâki i bibirr ömömrürü ve e bâbâkiki u uzuzunn bibir r haha-
yayatıt  içiçinene aalılır,r  k kazazanandıd rır.r. E Evevet,t, b birir ttekek RRamamazazanan, seseksk enen s senene-e-
lilik k bibir r ömömrürün n memeyvyvellerrinini i kakazaandndırırababililirir. Kadir geg cesisininin n iise,
KuKur’r’ânân’ı’ınn aççıkık iifafadedesisiylylee, bbinin a aydy an dahha a hahayıyı lrlı ololuuşu bubu s sırırrara
kâkâfifi b bir delildir.r.

Evete , nanassıl kik b birir ppadadişişahah, saltannatatı ı müm ddddete incece b belkiki hher
sesenen dede, yaya tahhtat  çıkışş nnâmâmıyıylla vveyeyahahutu  b başa ka bbir şaşşaaaalı salal-
tat nanat tetececellllisi ine mamazhzharar b bazazı ı gügünllereri i bab yramm y yapaparar. Halkkı,ı, o o
gügündnde e umumumumii kanununlnlaar dairesindde e ded ğiğill, b belelkiki h hususususii ihihsaan-n-
lalarırınana, , peperdesiziz hhuzuruna, has iltifatına, fevkaalâde icraatına;
doğrududaan ddoğruuyay  lâyâyıkık vve e sasadık k mimillletetininii, h hasa  t evevece cüc hüünene
mamazhzhara  eeded r. Öylyle dede EEzel ve Ebebed d SuSultltananıı olo ann o onn sesekikiz z bibinn 
âlâlememinn P Padişah-ıı ZZülü celââlili, , o onn s sekekiziz b binin ââleme b bakann, yüyüce,
şaş nlnlı fermanı ollann K Kurur’â’ân-ı HaHakîkîm’m’i,i, RRama azzanan-ı Şerif’de e inindidir-r-
mimiş.ş. E Elblbetette o Ramamazazan’ın,, hhususuusî,, İİlâlâhihi b birir b bayayram, RRababbabanî 
bir sergi vve rruhuhananî î bib r r memeclclisis hhükükmümünene geçeçmesii, , hihikmetetinin i icaca--
bıdıdır.r

Madem m Ramazann, oo BBayayram’m’dıdır;r; elbetttete b biir dererecece e süsüflflî veve
haayvyvanî meşgalelerdeden n ininsas nlları çekmk kek için orrucuca ememrer dilele-
cecekk. Orucuc n en mmükükemmemelili i isee, mide ggibibi bübütütün duduygy ulularara;
gögözz, kullakak, kakalblb, , hahayâyâll ve fikikirir g gibibi i ininsasanînî c ihazazlalarara bbirir n nevevii 
ororuçç ttututtuurrmaktır. YYani i haararam m kık lıl nanan n şeylylerrdden,, mâlâyanni i boş ş
işişllerdrdenen onlararı çekmmekek v vee hher r birisine mahhssus s bir ubûdiyiyettee 
seevvk eetmtmeke tir. MMeseselelâ;â; dililinini yalaandndan, gıybybetetten veve ggalaliziz t ta-a-
birllererded n ayayırırmakla onna orruçuç t utturmrmakak v vee o o lilisasanı, Kur’âân
okkumuma,a  zikir, fikiir,r, t tesesbibih,h, s sallâvâvatat vve istiğfar gibi i şeşeylylererlele meş-
gugul l etetmem k...

MeM seelâlâ, gözünü, nânâmamahrhreme e babakmkmakaktan, kkulağını fena şeyy--
leri işitmekteten n “men” ” ededipip g gözö ünü ü ibibrer te ve kulaağığınını Hak Söz
vev  KKurur’â’ân n did nlemeyyee saarfrf e etmtmekek gibibi,i, ddiğer cihhazazlalarara da bir
nenevivi ooruruç ç tututttturmaaktktırr.

ZaZaten mimidde, enen bbüyüyüük bir fabbrikaka olduuğu iiçinn, orruçuç i ile oonana, 
işleriri t atill e ettt iririli irirse başka küçük tezgâhlhlar kkolayaycaca o onna iittttibiba
ettiirir lilip p uyuyddurulalabibilir.

Safvet SENİH
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BAYRAM

Hatıratımın hududunu geçen uzun bir zamandan beri tatlı 
bir Şeker Bayramı, said bir ıyd imrar ettiğimi bilmiyorum. He-
lecandan yorulan kalpler çarpıntısız, işmizazdan pörsüyen çeh-
reler sarkık… Akraba ve ehibbanın bayram ziyaretine neşesiz, 
gönülsüz gidilirken, hin-i muayede söylenecek ümitbahş bir söz 
bulunamazken böyle günlere nasıl bayram diyebileceğimize yıl-
lardan beri şaşıyorum. 

Çocuk iken arife gecesi validemiz, dadılarımız bizi erken yat-
maya mecbur ederlerdi. Çünkü erken kalkmak lazımdı. Fakat 
ertesi günün bize vaat ettiği şetaretin hayaliyle uyumak kabil 
mi idi? Bin türlü emeller ile yatağanın içinde bir sarhoş gibi 
döne döne sabahı bulurduk, henüz şafak atarken dışarıdan doğ-
ru gelen hafif, terlikli bir ayak patırtısı bize mevut sevinç da-
kikalarının vürudunu bildirirdi. Yatağımızda doğrulur, bir iki 
dakika sonra yanan ve ince beyaz bir çiçeklikteki açık pembe 
bir lale goncasına benzeyen mumun alevi karşısında uykusuz 
gözlerimiz dalardı. Oh! Bu sabahleyin alaca karanlıktaki mu-
mun soluk ışığını hiçbir zaman unutama. Avrupa’da köylerde 
pek erken kalktığım günlerde bile yanan bir muma tesadüf et-
sem bayram sabahını, manevi feyzini anar, şimdi toprak olan, 
öpülen ellerin hasretine yanardım.

Uyanır uyanmaz ilk bakışım beni bir kenarda bekleyen, 
bana kolarını açar gibi duran yeni elbiselerimin gıcırtısı kulak-
larıma gelen yeni potinlerimin hal-i kibarına müsadif olurdu. 
Namazdan sonra valideynimin ellerini öperken aldığım dua-
larla insan ile melek arasında bir cism-i latif gibi yükselirdim. 
Bir müddet sonra hayat-ı resmiyeye duhûlümde bayramlık yeni 
elbiseler yerine amirlerimden göreceğim teveccühler, iltifatlar 
beni mest eylerdi.
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Bugün bu saadet tasvirlerinin üstlerine birer siyah tül çe-
kildi. Kaç bayram var ki ben de gülmedim. Kaç bayram var ki 
gözlerimden yaş yerine, ateşler saçarak gizli gizli ağladım. Za-
vallı milletimle beraber… Milletimle beraber her bahar, dal-
ları budanan asma gibi can acısıyla ağlarken yine devri gelin-
ce mebzul bir meyva verebileceğimizi umuyordum. Fakat her 
mevsimde bir kasırga bütün tomurcuklarımızı koparır… Ezer 
ve bizi yerlere çarpardı.

Bu ulu ağaç yerlerde sürüne sürüne kurudu ve etrafını di-
kenler, ısırganlar bürüdü. Bu otlar büyüdü ve o, çürüdü. Zavallı 
koca asma! Bedbaht milletim!... Bedbaht Türkler! Sizin elmas 
ruhunuz bir kuyumcu eline düşmemiş. Nasiye-i ikbaliniz daim 
kaba taşçılar birer kitab-ı mezar hakketmek için çekiçlemişler.

Umum Şark bir Meşhed, bir Kerbela’dır. Türk, onun kur-
ban-ı ezeli, şehit-i mütemadisidir. O şehitin hal-i hayatında 
bela libası ve gam gıdasıydı. Azap eğlencesi, mahrumiyet iti-
yadıydı. Onun fıtrî belazedeliğini en milli ve en samimi şairi-
nin nalelerinden anlamalıdır. Bu harabenin munis bülbülü bir 
baykuştur. Türk’ün milli şairi Fuzuli’dir. İnsanlara bir saadet 
vad eden aşk bile Türkler için bir beladır. Ah Şark’ta bela olan 
aşk, safa olan muhabbetten bin kere çok değil midir?
İşte! Fuzuli’nin veyahut o layemut Türk’ün Mecnun ile be-

raber temenniyatı:
Yarab belâyı aşk ile aşina beni!
Bir dem bela-yı aşktan etme cuda beni!
Az eyleme inayetini ehl-i dertten;
Yani ki çok belalara et müptela beni!
Oldukça ben, götürme beladan iradetim
Ben isterim belayı, çün ister bela beni
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Temkinini bela-yı muhabbete kılma süst
Ta dost ta’n idüp dimeye bi-vefa ‘beni’! 
Her mısrada, her nefeste tekerrür eden ‘bela’lara dikkat 

eden bir ecnebi bu duygudan, bu arzudan bir şey anlayamaz, 
bir zevk hissedemez. Fakat bu duygu ne kadar bizimdir! Ne ka-
dar Türk’ündür!

Bu iptila-yı bela, bu ünsiyet-i bela hangi millette vardır? Han-
gi kavmin edebiyatında bela, felaket bu mertebe aşk ile şevk ile 
tertil olunmuştur?

Bu satırları kara bayramın arefe-i siyahında hirman ve 
hüsran ile yazarken bir dakika durdum. Sanki makalemi, bir 
nokta-i hitam yerine, bir damla göz yaşıyla bitirmek istedim. 
Teraviden sonra bir köşeye büzülerek tespihini çeken akraba-
dan ihtiyar bir kadına sordum:

– Teyze! Bayramda benden ne istersin?
Durdu. Düşündü. Bir uhrevi hayal huzurunda gözlerini ka-

padı. Bütün endişesini derin bir ah içinde toplamak ister gibi 
acı acı içini çekti:

– Evlad, dedi, benim bu yaştan sonra arzum ne olabilir? 
Kâbe-i Müslimin elimizden gitti. Şam’da kabrimin kazılması-
nı temenni etsem ah! O da…Susayım oğlum!... Ya Rabbi! Ya 
Rabbi! Ehl-i İslâm sen merhamet eyle Bundan daha kara bay-
ramlar gösterme ilahi!...

Ve iki ellerini yüzüne kapayarak acı bir çığlıkla hüngür hün-
gür ağlamaya başladı. Bu feryat on dört asırlık cihan-ı itikadın 
korkunç zelzelesi idi.

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU
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PIRILTILAR

 Kulluk, niyet ve davranış bütünlüğüne ulaşmanın unva-
nından ibarettir. 

 İnsan her zaman ibadet ü taatında canlı olamayabilir; asıl 
olan her zaman canlı olmaya ve onu ter ü taze duymaya çalış-
maktır. 

 İlim gerçek kıymet ve derinliğe ibadetle ulaşır. 
 Sağlam duruş önemlidir fakat duruşta devamlılık ondan 

daha önemlidir.
 Kendimizi başkalarına sevdirme gayreti şeytanın bir oyu-

nudur. Önemli olan Hakk’ın sevmesi ve hoşnut olmasıdır.
 Namaz kılmana, oruç tutmana, zekât vermene vesile ilim 

olsa da Allah’ı sana namaz, oruç, zekât gibi ameller bildirecek-
tir; zira marifete ilimle değil amelle erilir.

 Allah'ın insanlar üzerinde sayılmayacak kadar nimetleri 
vardır; bunların en büyüklerinden biri de, bu nimetlerin şuu-
runda olma nimetidir. 

 Sıhhat, sağlıklı kimselerin sırtında atlastan öyle bir ni-
mettir ki, kadrini ancak hastalar bilir... 

 Yiyecek ve içecekler maddî gıdalar olsa da onların ruhî 
beslenmeyle ciddi alakaları bulunduğu da muhakkaktır. 

 Az yemek, az uyumak insan-ı kâmil olmanın vazgeçilmez 
yoludur.

 Allah’ın nimetlerini hatırlatma bakımından oruçtan 
daha güzel bir hatırlatıcı yoktur.

 Tebliğin metodu her zaman değişebilir; değişmeyen tek 
şey onun temsil yanıdır. Kelimelerin yanıltıcı tarafları olabilir, 
fakat tavır ve davranışlar kolay kolay yanıltmazlar; hele basiret 
ehlini asla!

 Günahın Allah tarafından affedilmesi başka mesele, ku-
lun o günahtan dolayı sorguya çekileceğini düşünerek hep ız-
dırap duyması daha başka bir meseledir. 

 Mü’minin bir manası iman esaslarına inanan, diğer ma-
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nası da herkese güven verendir; insanlara emniyet telkin etmeyen, 
mü’minliğin bir kanadını kırmış demektir.

 Haybet yaşamak istemeyenler her işlerini bir bilene yahut 
bilenlere danışarak yaparlar. 

 Müslümanlıkta kendine güven yoktur; Allah’a güvenme ve 
Allah’ın verdiği iradeyi iyi kullanma vardır. 

 Şikâyetle hizmet aynı anda aynı kimsede bulunmaz. 
 Mülahazalarını İslâm’ın varlığına bağlayan ruh, kâmil ruh-

tur. 
 Hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye gönül vermiş insanların 

bütün tavır ve davranışlarından hasbîlik dökülmelidir. Hasbîlik, 
beklentisizlik demektir. 

 Kendine güvenen insan Allah'a güvenme hissini yanlış yerde 
kullanıyor demektir. Mü’min Allah’a güvenir, Allah'a dayanır. 

 Samimiyetin önemli bir derinliği makul ve mantıklı davran-
maktır.

 ‘Çare’ deyip kıvranan insanlar Allah’ın izniyle bir gün çareyi 
mutlaka bulurlar. 

 İnsan kendisiyle sık sık hesaplaşmazsa çok hesap yanlışlıkla-
rına düşebilir; oysa hayat çok hesaplı götürülmesi gereken kıymetli 
bir sermayedir.

 Sır tutma ve başkalarının sırrına saygılı kalma, tamamen ira-
de ve idrakle alâkalı insânî bir meziyettir. İradesiz kimselerin sır 
tutmaları beklenemeyeceği gibi, yaptığı işlerin ve söylediği sözlerin 
akıbetini idrak edemeyecek kadar safderûn kimselerin de ketûm 
olmaları düşünülemez. 

 Başkasının sırlarını sana taşıyan birisi, senin sırlarını da, baş-
kalarına taşıyabilir. Bu sebeple, öyle densizlerin, en ehemmiyetsiz 
hususiyetlerimize dahi vâkıf olmalarına kat'iyen fırsat verilmeme-
lidir. 

 Sîneler, sırlar için birer sandukça olarak yaratılmışlardır. 
Akıl onların kilidi, irade de anahtarıdır. Bu kilit ve anahtarda arıza 
olmadığı sürece, sandukçanın içindeki cevherleri kimsenin bilme-
sine imkân yoktur... ***
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SIR TUTMA 
İSTİŞARE





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Onlar öyle kimselerdir ki Rablerinin çağrısı-
na kulak verip namazı hakkıyla ifa ederler. İşle-
rini istişare ile yürütürler, kendilerine nasip et-
tiğimiz imkânlardan hayırlı işlerde sarf ederler.” 
(Şura Sûresi, 38. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Ruhlar
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyur-

dular ki: 
– Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). 

Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kay-
naşır, tanışmayanlar ayrılırlar.

Kardeşlik
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyur-

dular ki: 
– Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona 

zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. 
Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da 
onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslüman’ı bir 
sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu 
Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim 
bir Müslüman’ı örterse, Allah da onu Kıyamet 
günü örter.
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RESÛLULLAH’A AİT BİR SIR

Hazreti Enes anlatıyor: 
– Bir gün Resûlullah’ın hizmetini görüp 

işimi bitirdikten sonra içimden “Artık Resûlullah 
öğle uykusuna yatar.” diyerek yanından çıktım. Baktım 

çocuklar oynuyorlar. Tam onların oyunlarını seyrediyor-
dum ki, Allah Resûlü çocukların yanlarına gelerek selâm ver-

di. Sonra beni çağırıp bir işe gönderdi. Verdiği o vazife bende 
bir sır gibidir, işini görüp hemen geldim. Annemin yanına geç 
kalmıştım. Bana, “Seni ne geciktirdi? Şimdiye kadar nerelerdey-
din?” dedi. “Resûlullah beni bir işe gönderdi.” dedim. “Ne işiy-
miş o?” diye sorunca “Resûlullah’a ait bir sırdır.” dedim. “Öyleyse 
Resûlullah’ın sırrını sakla!” diye sıkı sıkıya tembih etti. 

Hazreti Enes, bu hadisi kendisinden rivayet eden 
Tabiînin büyüklerinden Sâbit’e şöyle demiştir: 
– Vallahi, o sırrı şimdiye kadar 

kimseye söylemedim. Söy-
lemiş olsaydım, ey Sâbit, 

muhakkak sana da 
söylerdim.
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FETİH

Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra müşriklerle Müslümanlar, 
bir süre birbirlerine saldırmadılar. Ancak İslâmiyetin yayılışını 
hazmedemeyen müşrikler, yine rahat durmadılar ve kan döke-
rek on yıl süreyle imzaladıkları Hudeybiye Barışı’nı, daha iki 
yıl geçmeden bozmuş oldular. Bu sebeple Allah Resûlü, Mekke 
üzerine sefere çıkma kararı aldı. Hazreti Aîşe’ye,

– Sefer hazırlığımı yap! Bunu hiç kimseye söyleme! İşini 
gizli tut, buyurarak gizli bir şekilde sefer hazırlıklarını yapmaya 
başladı. 

Bu sırada kızı Aîşe’nin evine gelmiş olan Hazreti Ebû Bekir, 
onun yol azığı hazırlamakta olduğunu görünce,

– Ey kızcağızım! Resûlullah, sana sefer hazırlıklarını görme-
ni mi emretti, diye sordu. 

Hazreti Aîşe de,
– Evet, Resûlullah, bana kendisi için yol hazırlığı yapmamı 

emretti, dedi. 
Hazreti Ebû Bekir,
– Sence nereye gitmek istiyor olabilir, diye sorunca Hazreti 

Aîşe,
– Bilmiyorum, diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir kendi kendine,
– O bir sefere niyet etseydi, bizim de hazırlanmamızı bildi-

rirdi, dedi. 
Bu sırada Hazreti Aîşe sessiz kaldı. Kızından cevap alamaya-

cağını anlayan Hazreti Ebû Bekir, hemen Resûlullah’ın yanına 
koşup aynı soruları O’na sordu:

– Ya Resûlullah! Sefere mi çıkacaksınız? 
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– Evet.
– Nereye gitmek istiyorsun ya Resûlullah! Rumların üzerine 

mi?
– Hayır.
– Yoksa Necd halkının üzerine mi gitmek istiyorsun?
– Hayır.
– Öyleyse Kureyşlilerin üzerine mi gitmek istiyorsun?
– Evet, Kureyşlilerin üzerine gideceğim ey Ebû Bekir! Bunu 

gizli tut ve sen de hazırlıklara başla. 
– Ya Resûlullah! Onlarla senin aranda, bir anlaşma müddeti 

belirlenmiş değil miydi?
– Sen, onların Kâ’boğulları diyarında yaptıklarını işitmedin 

mi? Hudeybiye’deki anlaşmanın hükmüne riayetsizlik edenle-
rin ilki onlar oldu. Anlaşmayı onlar bozdular. Ben de onlarla 
savaşacağım! Sana söylediğim şeyi gizli tut, açığa vurma.

Sefer hazırlıkları yapılırken sahabeden bazıları; Peygam beri-
miz’in Şam’a gitmek istediğini, bazıları Sakîflere gitmek istedi-
ğini, bazıları da Hevâzinlere gitmek istediğini zannediyorlardı. 
Efendimiz’in nereye gideceğini sadece en yakın dostu Hazreti 
Ebû Bekir biliyor, o da kimseye söylemiyordu.

Nihayet Allah Resûlü’nün kararlaştırdığı gün geldi. Yapılan 
hazırlıklar tamamlanınca, hedef olarak Mekke gösterildi ve on 
bin kişilik İslâm ordusu, Medine’den hareket etti. Mekke’ye 
gelip Kâbe’nin göründüğü bir tepede karargâh kurdular. Müş-
riklerin, dağılmış ordularıyla Müslümanlara karşı koyacak 
güçleri yoktu. Müslümanlar, müşriklerin korku dolu bakışları 
arasında rahatça Mekke’ye girdiler ve Kâbe’nin önünde top-
landılar. Kutsal belde Mekke, artık Müslümanlara aitti.
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KALK YİĞİDİM 

Kalk ey yiğit uykudan!. 

Kalk ki bağrımda nâlân.. 

Sensiz geçen günlerde, 

Hülyalarım dünlerde, 

Hep mahzûn ve kederli, 

Bizleri terk edeli.  

Yiğidim görün artık! 

Görün ki çok bunaldık. 

Canlarımız gırtlakta, 

Son kelime dudakta; 

Gülümse milletine! 

Susadık himmetine...  

Kalmadı hiç gücümüz; 

Bizler bir sürü öksüz, 

Hep itilip kakıldık, 

Dört bir yana atıldık; 

Hicran üstüne hicran, 

Dahasına yok derman...  

Her gece hayaldesin, 

Sözlerde, dillerdesin, 

Bir ömür boyu böyle.. 

Gel artık bir şey söyle!. 

Ne olur acı bize!.. 
Yıkılıp geldik dize...

*** 
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MAVİŞ
Bu nazlı kelime, ne zaman hatırıma gelse, bilmem ne-

den, kendimi bulutlarda, yıldızlarla kucaklaşırım, sanırım… 
Aynı hissi, aynı hayali Boğaziçi’nin güneşli bir sabahı, meh-
taplı bir gecesi de verir. Sahilde, gemide yahut bir kayıkta 
Boğaz’ın bu şiirini, nurunu, rengini emdikçe bu şiiriyle, nu-
ruyla, rengiyle okşandıkça kendimi göklerde kıyas ederim. 
Bunun için hiç beğenmediğim ‘Boğaziçi’ ismine ve tenezzül 
etmediğim ‘Bosfor’ namına mı-mukabil, Osman oğullarının 
ah; bu harap payitahtına Cennet güzelliği, arş-ı ala yüksek-
liği veren ikinci havz-ı Kevser’e pek samimi olan Maviş adı-
nı vermekte naçar kalırım.

Cihanın hiçbir noktasında emsali olmayan, güneşi 
bile mavimtırak olan bir göğün altındaki mavi bir nehire 
Maviş’ten başka ne isimi verilebilir?

Bazı nadir inciler, elmaslar vardır ki onların biri yalnız 
saltanat tacı olabilir. ‘Maviş ’ de o mücevherler gibi yalnız 
bu Avrupa ile Asya’nın, yerle göğün güzelliklerinin toplaş-
tığı, barındığı bucağın adıdır. 

Mavişi, ben hurilerle perilerin, ayla güneşin, gelin odası 
zannederim.
Şair Nedim hatır için şiir söylememiş olsaydı; mutlaka,
‘Cedvel-i sîm içre âdem binse bir zevrakçeye
İstese mümkün varılmak Cennet’in tâ yanına.’
Hayalini Maviş için sarf edecekti. Ben Maviş’in harap, 

yıkık, virane sahillerini hiç görmem. Oralarda gül, yasemin 
renginde saraylar, yuvalar, cesdegahlar; zümrüdîn dağlar, 
nefti ormanlar tahayyül ederim. Ve bu ormanların arasın-
dan taşan bülbül şarkılarının, güneşin ziyasıyla, suların dal-
galarını birbirine saldırarak raksettiğini düşünürüm. Asya 
sahilinde mermer rıhtımlar kenarındaki köşklerin, yalıların 
önünde İstanbul’a pek yakışan o yüksek şemsiye fıstık çam-
larının yeşil saçaklı dalları arasından pencerelerin içine sü-
zülen tatlı kokulu akşam güneşini içmek isterim.
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Maviş’in saate, havaya, güneşin parlaklığına göre deği-
şen lacivert, mavi, camgöbeği renklerini yırtan, berbat eden 
o çirkin vapurları, o kara lekeleri silecek bir kuvvetim bu-
lunsaydı bu periler kucağının hakanı kayıklar, kiklerle ok-
şardım. Bu mavi atlası, bu ince ütülerle ütülerdim. 

Mavişte dikkati en ziyade calib, rüzgâr uğrağı olan 
hârelerdir, mavişlerdir, girdaplardı. Bunların üstüne güneş 
vurdukça, uzaktan, tavus sürüleri, kanatlanmış Kehkeşan-
lar yürüyor gibi gelir. Bazı dakikalar gökle deniz birbirine 
o kadar karışır ki dalgın bir bakış denizde güneş, gökte kö-
pük görmeye başlar. Deryada beyaz ve mavi dalgalar ne ise, 
gökte ak kurşunî bulutlar da odur: Yalnız biri oynak, biri 
durgun, biri acul, biri vakur… Gökte de, denizde de san-
ki belirsiz bir tül altında esrarlı bir mavili, bazen uçuk ve 
açık ve bazen koyu ve parlak mavilik meşhurdur. Güneşin 
ışığı bu ince tülü indirip kaldırır. Güneş açıldıkça renkler 
berraklaşır. Güneş bulut altına girdikçe renkler kâh uçar ve 
kâh koyulaşır, aktan açık gümüşiye ve koyu kurşuniye kadar 
değişir. Gök ve deniz aynı cilveleri gösterir.

Maviş’in ne karanlığı siyah ve ne aydınlığı beyazdır; koyu 
menekşe rengi bir zulmet, altın rengi bir gündüz… Akşam-
ları Maviş’in fezasının koyu menekşe rengine geçmesi peri 
hikâyelerindeki hayali tavsifata pek benzer. Göğün ve deni-
zin üzerine ihmalkârane ince bir siyah muslin örtülür. Önce 
her dakika, sonra her saniye, bu muslinler katmerlenir. 
Bulutlar esmerleşir, denizdeki gölgeler koyulaşır. Sehabe-
ler altında kalan peçeli yıldızlar, gelin olmak isteyen kızlar 
gibidir, iki sahilde pencerelerden damla damla taşan ışıklar 
güzel Aydede’ye göz kırpmakta yıldızlarla rekabet ediyor sa-
nılır. Ufuklarda parça parça bir kızıllıktır belirir. Bağrı yanık 
Dersaadet’in göklerine bu yangın kızıllığı ne kadar alışıktır. 
Bu ateş rengi her an değişir. Al, portakal, kırmızı, sarı ara-
sında tahavvül eder. Tekir bulut parçaları bir akikin içinde-
ki lekeler gibi bazen hareketsiz kalır.

Maviş’in, bir yürek titremesine pek benzeyen mini mini 
çarpıntıları, hareleri, şıpırtıları yalılardaki güzel,mahzun 
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küçük hanımlara muhabbet masalları fısıldar. Artık mün-
şerih bir sükun!... Samimi bir halvet!... Berrak bir karan-
lık!... Narin ve enin bir tenhaî yere, göğe, denize hakimdir. 
Yıldızlar ve ay sabaha kadar Maviş’in köşelerinde süslenir 
süslenir. Sulara dalar, silkinir, serpinir, köpüklerle yıkanır, 
nesime bürünür. Ve ancak sabah olurken kaybolur. Sabah… 
Şimdi Maviş dinlenmiş, tazelenmiş, körpelenmiştir. Yavaş 
yavaş sıyrılan pek ince, pek ak bir sisin altından Maviş’in 
mavi suları daha berrak ve cilalı, mavi bulutları daha açık ve 
edalıdır. Sabah, eserken sabah yolcularının yanaklarını, saç-
larını görünmeyen pembe güneş parmaklarıyla okşar, pembe 
güneş dudaklarıyla öper, okşar ve öperken ‘ben yalnız seni-
nim, beni sev!....’ diye bir şeyler de söyler.
İşte bu ruhani mavi dakikalarda şu tepedeki köşkünün pen-

ceresini açan, saçları karışık, gözleri mahmur şair, Maviş’ine 
yukarıdan bakar, onda canan vatanın mavi damlalarını görür. 
Boynunu büker.

Bu kenardaki mescidin minaresinde seherin silerine bürü-
ne bürüne ‘es-selat’ veren müezzin, bu Cennet ırmağına doğru 
kalbinin bütün imanıyla teveccüh ederek onun üstüne titre-
yen sesiyle tekbir alırken ruhu mavi dalgaların ateş-i aşkıyla 
erir ve bir damla yaş şeklinde dökülür.

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU

9 Teşrin-i evvel 1335 (1919)
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ZEKÂT 
VE 

SADAKA





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle be-
raber siz de namaz kılın.” (Bakara Sûresi, 43. âyet)

“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, O’nun Resûlüdür ve 
Allah’a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, 
zekâtlarını veren mü’minlerdir.” (Maide Sûresi, 55. âyet)

“Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan 
görevlilere, İslâm’a ısındırılacak olanlara, esirlik ve köle-
likten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve 
bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah 
tarafından kesin olarak böyle farz buyruldu. Allah her şeyi 
bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Sûresi, 60. 
âyet)

“Allah rızası için yaptığınız maddî yardımlarınızı açıkça 
verirseniz güzel! Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaç-
lara ulaştırırsanız bu sizin için daha hayırlı olur. Ve Allah 
bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah yaptığınız 
bütün şeylerden haberdardır.” (Bakara Sûresi, 271. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Allah İçin
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular:
– Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için 

veren, Allah için tutumlu olan, imanını tamamlamıştır.
Daha Hayırlı
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular:
– Yüksek el, alçak elden daha hayırlıdır. Bakmaya yü-

kümlü olandan başla. En hayırlı yardım, ihtiyaç dışında-
kinden verilendir. Kim iffetli davranmak isterse Allah 
onu iffetli kılar. Kim insanlardan bir şey beklemezse Al-
lah onu kimseye muhtaç etmez.
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ZENGİN OLAYIM

Medine Müslümanlarından Salebe adında biri vardı. Salebe 
fakir yaşamaktan bıkmıştı. Bir an önce zengin olmak istiyordu. 
Bunun için en iyi çarenin Peygamberimiz’in duasını almak ol-
duğunu düşündü ve Efendimiz’in huzuruna gelerek, 

– Ey Allah’ın Resûlü! Allah’a dua et de zengin olayım, dedi. 
Peygamberimiz,
– Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok 

maldan hayırlıdır, dedi.
Salebe, bir süre bu hadisin anlamı üzerinde düşündü. Acaba 

kendisi için fakir kalmak daha mı hayırlı idi? Efendimiz dua 
yerine bu öğüdü verdiğine göre böyle olmalıydı. Bu şekilde bi-
raz zaman geçince içindeki dünya hırsı onu yerinde durdurma-
dı. Tekrar Peygamberimiz’e gelip,

– Ya Resûlullah! Dua et de zengin olayım, dedi.
Bu sefer Allah Resûlü,
– Ben senin için yeterli bir misal değil miyim? Allah’a ye-

min ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak ar-
kamdan akıp geleceklerdi. Fakat ben istemedim, buyurdu. 

Buna rağmen Salebe ısrar etti:
– Seni hak Peygamber olarak gönderene yemin ederim ki 

eğer beni zengin ederse fakir fukarayı koruyacak, her hak sahi-
bine hakkını vereceğim.

Salebe’nin bu kadar ısrarı üzerine Peygamberimiz,
– Ey Rabb’im! Salebe’yi, istediği mala kavuştur, diye dua 

etti.
O günden sonra Salebe koyun yetiştirmeye başladı. Zaman-

la koyunları sürüler tutacak kadar çoğaldı. Salebe, daha evvel 
bütün namazlarını cemaatle kıldığı için kendisine ‘cami kuşu’ 
adı verildiği hâlde, artık sadece öğle ve ikindiyi cemaatle kı-
labiliyordu. Diğer namaz vakitlerinde koyunların ardında olu-
yor, bazen de namazlarını kazaya bırakarak kılıyordu.

Salebe’nin kısa zamanda bereketlenip çoğalan koyunları 
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Medine yakınlarına sığmaz oldu. Uzak çöllere, sulak yaylalara 
gitme gereği duydu. Artık öğle ve ikindi namazlarına da gelmi-
yor, sadece cumaları mescitte görülüyordu. Nihayet koyunları, 
ona cuma namazlarını da unutturdu.

Bir gün Resûlullah’ın,
– Salebe görülmüyor, nerededir, diye sorması üzerine 

sahabîler,
– Koyun aldı. Koyunları buralara sığmaz olduğundan şimdi 

çöllerde, sürüsünün ardında dolaşıyor, dediler.
Allah Resûlü,
– Salebe’ye yazık oldu, buyurdu.
İşte bu sırada zekât âyeti nazil olarak zengin Müslümanların, 

geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri 
emredildi. Bu âyet-i kerimenin emrine büyük bir istekle uyan 
Müslümanlar, mallarının kırkta birini fakirlere seve seve verdi-
ler. Salebe ise mallarının zekâtını istemeye gelen görevlilere, 

– Bu sizin yaptığınız, düpedüz haraç kesmektir, diyerek on-
ları eli boş çevirdi.

Haberi alan Allah Resûlü üzülerek, 
– Salebe’ye yazık oldu, sözünü tekrarladı. 
Bunun üzerine Yüce Allah şu âyetleri indirdi: 
– Onlardan kimi de Eğer Allah lütuf ve kereminden bize 

verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden ola-
cağız, diye Allah’a yemin etti. Fakat Allah lütfundan onlara 
(zenginlik) verince onda cimrilik edip (Allah’ın emrinden) 
yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet, Allah’a verdik-
leri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı 
Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine 
nifak (iki yüzlülük) soktu. (Tevbe Sûresi, 75-77. âyetler)

Salebe’nin akrabalarından bir zat, bunu işitince Salebe’nin 
yanına vardı ve,

– Yazıklar olsun sana ey Salebe! Allah senin hakkında şöyle 
şöyle âyetler indirdi, dedi.

Salebe, hemen kalkıp Peygamberimiz Efendimiz’in yanına 
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geldi ve zekâtını kabul buyurmasını istedi.
Fakat Allah Resûlü,
– Allah senin zekâtını kabul etmekten beni men etti, bu-

yurdu.
Salebe başına toprak saçınca, Resûlullah,
– Bunu sen kendin yaptın. Ben sana söylemiştim, beni din-

lemedin, buyurdu. 
Onun zekâtını almaya yanaşmadı, vefatına kadar da ondan 

hiçbir şey kabul etmedi.
Hazreti Ebû Bekir halife olunca Salebe onun yanına geldi 

ve,
– Sen benim Resûlullah Aleyhisselâm’ın yanındaki mevkii-

mi, Ensâr içindeki yerimi biliyorsun, zekâtımı kabul et, dedi. 
Hazreti Ebû Bekir,
– Resûlullah Aleyhisselâm’ın kabul etmediğini ben kabul 

edeceğim ha, dedi ve vefatına kadar o da Salebe’nin zekâtını 
kabul etmedi.

Hazreti Ömer halife olunca Salebe ona da geldi ve,
– Ey Mü’minlerin Emîri! Zekâtımı kabul et, dedi.
Hazreti Ömer:
– Resûlullah Aleyhisselâm senin zekâtını kabul etme-

miş, Ebû Bekir de etmemiş! Ben kabul edeceğim ha! Ben se-
nin zekâtını kabul edemem, dedi ve vefatına kadar da onun 
zekâtını kabul etmedi.

Hazreti Osman halife olunca Salebe bu sefer de onun yanına 
geldi ve zekâtını kabul etmesini istedi.

Hazreti Osman,
– Resûlullah Aleyhisselâm’ın da, Ebû Bekir’in de, Ömer’in 

de kabul etmedikleri zekâtı, ben de senden kabul edemem, 
dedi ve kabul etmedi.

Bu kapıdan da geri dönen Salebe, Hazreti Osman’ın halife-
liği döneminde ölüp gitti.
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SADAKADAN ÜSTÜN

Allah Resûlü, Miraç Gecesi’nde Cennet’in kapısı üzerinde 
şu sözün yazılı olduğunu gördü: “Sadaka on misliyle mükâ fat-
landırılacaktır. Ödünç para on sekiz misliyle mükâfat lan dı-
rılacaktır.” 

Bunun üzerine Peygamberimiz, 
– Ey Cebrâil! Ödünç verilen şey niçin sadakadan daha üs-

tün oluyor, diye sordu. 
O zaman Cebrâil Aleyhisselâm şöyle dedi:
– Çünkü dilenci çoğu zaman yanında para olduğu hâlde sa-

daka ister. Borç isteyen ise ihtiyacı sebebiyle istekte bulunur.

EN KISA YOL

Bir grup insan, bir gün ünlü âlim Ebu Said ile sohbet ediyor 
ve onun nasihatlerini dinliyordu. Birisi,

– Ey Ebu Said! Allah’ın rızasını kazanmanın yolu nedir, 
diye sordu. 

Ebu Said şöyle cevap verdi:
– Kardeşlerim, Allah’ın rızasına ulaşmak için birçok yol 

vardır. Fakat bu yollardan en kısa ve en kolay olanı, insanları 
zor durumda bırakmayıp onlara ihtiyaçları olan konularda yar-
dım etmektir.
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SADAKANIN BEREKETİ

Peygamber Efendimiz şöyle bir olay anlattı:
– Bir gün sahrada yolculuk yapmakta olan bir adam, sema-

daki bir buluttan “Falanın bahçesini sula.” diye bir ses duydu. 
Bundan sonra o bulut, kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyu-
nu boşalttı. Adam, suyun tamamının bir derede toplandığını 
hayretle gördü ve suyu takip etti. Bir de baktı ki adamın biri, 
elindeki kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçesini sulu-
yor. Ona,

– Ey Allah’ın kulu! Adın nedir, diye sordu. 
Adam, daha önce buluttan duyduğu ismi söyledi, peşinden 

de,
– Ey Allah’ın kulu! Adımı niçin soruyorsun, dedi. 
O da,
– Ben şu suyun yağdığı buluttan, senin adınla birlikte “Fa-

lanın bahçesini sula!” diye bir ses duymuştum da onun için 
sordum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa mazhar oldun, dedi. 

Bahçe sahibi cevap verdi:
– Mademki merak ediyorsun söyleyeyim. Ben bu bah-

çenin ürününü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak 
dağıtırım, üçte birini çoluk çocuğumla birlikte yerim, üçte 
birini de tohumluk olarak ayırırım.
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NURLAR

 Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim; gayr iste-

mem. 
İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. 
Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. 
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen 

isterim. (Sözler)
 Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet 

imandadır. (Sözler)
 Kâinatta en yüksek hakikat imandır, iman-

dan sonra namazdır. (Sözler)
 Herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm’e 

olan teslimiyete bağlıdır. (Mesnevî-i Nuriye)
 Evet, Allah’a abd ve hizmetkâr olana herşey 

hizmetkâr olur. Bu da, herşey Allah’ın mülk ve 
malı olduğunu iman ve iz’an ile olur. (Mesnevî-i 
Nuriye)

 Sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer 
bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce 
getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzil-
den ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve 
keza, bu fâni dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse, aziz 
olarak çıkmaya çalış. Vücudunu Mûcidin feda et. 
Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. (Mesnevî-i 
Nuriye)

 Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mah-
dut, ömrünün günleri mâdud ve herşeyin fânidir. 
Öyleyse, şu kısa, fâni ömrünü fâni şeylere sarf etme 
ki, fâni olmasın. Bâki şeylere sarf et ki, bâki kalsın. 
(Mesnevî-i Nuriye)
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AKINCI TÜRKÜSÜ

Atlastan cepkenli yiğit akıncı! 
Dönmedin geriye bunca yıl oldu. 
Gözlerim yollarda rûhumda sancı, 
Elimde güllerim buruşup soldu.  
Gezdiğim her yerde hep seni sordum; 
Şimdi gelir diye hayaller kurdum. 
Günler geçip gitti bekleyip durdum, 
Bin hafakan sînem boşalıp doldu...  
Ger dizgini artık, şahlansın atın! 
Ger ki, vadedilen günler pek yakın! 
Ufukta bahar var, unutma sakın! 
Zulmet silindi, dört bir yan nûr oldu.

***
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PIRILTILAR

 İnsan kalbi gözlerle ve kulaklarla sürekli beslenmiyor-
sa iman havzına bir şey akmıyor demektir. 

 Öyle payeler vardır ki oraya sadece güzel ahlakla ula-
şılabilir. 

 Yazdıklarını, okuduklarını ve konuştuklarını nefse mal 
edenler, yaptıklarının hiçbir tesiri olmayacağını baştan ka-
bullenmelidirler. 

 Doğru, bir tanedir; insanları o doğrudan uzaklaştırırsa-
nız rengârenk eğriler içine girerler. 

 Faydasız ve lüzumsuz şeyler, faydalı olanları da faydasız 
hâle getirirler. 

 Sadakatle emniyet birbirine o kadar yakındır ki, ikiz 
olarak doğmuşlardır dense sezadır. Mü’minin doğru söyle-
memesi yadırganmış, şeytanın doğru söylemesi ise taaccüble 
karşılanmıştır.

 Herkese şirin görünmek, ulaşılamayan bir zirvedir ve 
bu zirveye çıkmak nebîlere de müyesser olmamıştır.

 İbadet-ü tâatla elde edilmeyen öyle şeyler vardır ki, 
onlar sadece edeple elde edilebilirler.

 Sen tohum saç git; varsın onun hasat mevsimi başka-
larına nasip olsun!

 Ömrünüz bin sene olsa ve siz bir gün vefasızlık göster-
seniz, onun tokadını mutlaka yersiniz. İnsan bir vefa abidesi 
olmalı.

 Dünyanın en talihsiz insanları başkalarının fikrini al-
madan, onlara danışmadan iş yapanlardır. 

 İdare eden kaba kuvvet değil, hakkaniyet ve adalet-
tir. 

 Sadakat anahtarının açmayacağı kapı yoktur.
 Kendisini çevresinden müstağni gören insan bir boş-
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lukta yürüyor demektir. 
 Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) 

karşılaştığı herkese sunduğu ilk armağan bir demet tebes-
sümdü. İçi kan ağlarken bile bu böyleydi.

 Amele güvenmek gururdur ve öyleleri Allah'ın sevgi-
sine mazhar olamazlar. 

 Küçük bir şey başarınca her şeyi başaracağını zannet-
mek şeytanî bir vehimdir. 

 En büyük muvaffakiyetleri bile kendinden bilmeme 
içe dönük en büyük muvaffakiyettir. 

 İnsan ameliyle dolduramayacağı koca koca boşlukları 
niyetinin enginliğiyle doldurabilir.

 Öç alma duygusu mü’mine yakışmaz; bir kimsenin 
Cehennem’e gitmesini dileyerek ondan intikam almaksa 
insanlığa hiç sığmaz.

 En uzun ömürlüler, en çok yaşayanlar değil; evirip-
çevirip hayatlarından en çok semere almasını bilenlerdir. 
Bu ölçüye göre, yüz yaşında kısa ömürlüler olabileceği gibi, 
on beş yaşında iken, ancak, binlerce yılda elde edilebilecek 
bereket ve feyizlerle, başı göklere ulaşmış olanlar da bulu-
nabilecektir.

***
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HELAL HARAM 
HASSASİYETİ 

VEFA 
SADAKAT





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Onun için siz Allah’ın size verdiği rızıklardan helal ve 
hoş olarak yeyin. Yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’nun 
nimetlerine şükredin.” (Nahl Sûresi, 114. âyet)

“Allah böylece sadık kalanları doğruluklarına karşılık 
ödüllendirecek münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya 
tevbe nasip edip tevbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü 
Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.” (Ah-
zab Sûresi, 24. âyet)

“Rabb’inin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam 
kemalindedir. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O 
hakkıyla işitir ve bilir.” (Enam Sûresi, 115. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

Vefa
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
– Bilesiniz, Kıyamet günü ahdini tutmayan her vefasıza 

vefasızlığının derecesine uygun bir bayrak dikilecek (böyle-
ce vefasızlığı teşhir edilecek)tir.

Emanet
Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
– Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Elinin altında 

bulunan emanete riayet etmeyen ve emanetin hakkını gö-
rüp gözetmeyen kimsenin imanı da tam ve kâmil değildir. 
Yani bir cihetten imanla emanet, birbirine sebep ve netice 
gibidirler. Emanete riayet etmeyen bir insan, kâmil mü’min 
sayılamayacağı gibi kâmil mü’minlerin dışında da sağlam 
bir emanet düşüncesi bulmak zordur. Evet, eğer insan kâmil 
bir mü’min ise o, emanette de emin olacaktır. Eğer emanet-
te emin olamıyorsa imanı da kâmil değil demektir.
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RESÛLULLAH NE DURUMDA
Bir gün Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve 

sellem), Hazreti Ebû Bekir’in de aralarında bulunduğu 
bir grup ile Erkam’ın evinde oturuyordu. Müslümanla-
rın sayısı henüz kırka bile ulaşmamıştı, ancak Hazreti 
Ebû Bekir, hak dinin artık açıktan tebliğ edilmesini 
istiyordu. Bunun için Peygamber Efendimiz’e ısrar 
etti. Allah Resûlü, 

– Ey Ebû Bekir! Bizim sayımız henüz az. Bu işe yet-
meyiz, buyurdu. 

Ancak Hazreti Ebû Bekir ısrarlarını sürdürün-
ce Peygamber Efendimiz onu kıramadı ve beraberce 
Kâbe’ye gittiler. Mescid-i Haram’ın bir tarafına toplu-
ca oturdular. O sırada başta Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve 
Utbe ibn Rebia olmak üzere Peygamber Efendimiz’den 
ve Müslümanlardan nefret eden Mekke’nin en inat-
çı müşrikleri de orada toplu hâlde oturuyorlardı. Bir 
anda Müslümanları, kalabalık bir grup hâlinde karşı-
larında görünce çok şaşırdılar. Bu duruma bir anlam 
verememişlerdi. 

O sırada Hazreti Ebû Bekir ayağa kalkarak müşrikle-
re; putlardan yüz çevirip Allah’a ve O’nun peygamberi 
olan Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’a inanmaları 
gerektiğini anlatmaya başladı. Hazreti Ebû Bekir’in 
söylediklerini, bir süre dinleyen müşriklerin şaşkınlık-
ları öfkeye dönüşmüştü. Hiddetle yerlerinden doğrulup 
hep birden Hazreti Ebû Bekir’e ve diğer Müslümanlara 
saldırmaya başladılar. Efendimiz’e ve sahabîlere türlü 
hakaretler edip onları tartaklamaya çalıştılar. Allah 
Resûlü’nü korumaya gayret eden sahabîler, O’nu güç-
lükle müşriklerin arasından uzaklaştırdılar. Bu arada 
müşriklerden birkaçı, Hazreti Ebû Bekir’in üzerine 
çullanarak oradan uzaklaşmasını engelledi. Onu, ayak-
ları altına alıp şiddetle dövdüler. Hatta müşriklerden
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Utbe ibn Rebia, ona yaklaşarak demirli ayakkabılarıy-
la yüzüne vurdu. Bununla da yetinmeyip Hazreti Ebû 
Bekir’in karnının üzerine çıkarak ona vurmaya devam 
etti. Öyle ki Hazreti Ebû Bekir’in mübarek yüzü ile 
burnu, birbirinden ayırt edilemez hâle gelmişti. 

Hazreti Ebû Bekir’in kabilesi Teymoğullarından 
birkaç kişi, bu olanları haber alınca koşarak gelip 
müşrikleri Hazreti Ebû Bekir’in üzerinden uzaklaştır-
dılar. Yerde, hareketsiz yatan Hazreti Ebû Bekir’i bir 
çarşafın içine koyarak evine götürdüler. Akrabaları, 
Hazreti Ebû Bekir’in öleceğini düşünüyorlardı. Bu 
olanlara, hem çok hiddetlenmiş hem de üzülmüşler-
di. Hemen geri dönüp Kâbe’ye geldiler ve orada bu-
lunan müşriklere şöyle dediler:

– Eğer Ebû Bekir ölecek olursa yemin olsun ki biz 
de Utbe’yi gebertiriz! 

Sonra da dönüp tekrar Hazreti Ebû Bekir’in yanı-
na gittiler. Bütün akrabaları başına toplanmış, yaşa-
dığına dair bir tepki vermesini bekliyorlardı. Baygın 
vaziyette her şeyden habersiz yatan Hazreti Ebû Be-
kir, uzun bir süre kendine gelemedi. Babası ve ya-
kın akrabaları, onu ayıltmak için çok uğraşsalar da 
Ebû Bekir, ancak akşama doğru kendine gelebilmişti. 
Gözlerini açar açmaz titrek bir sesle,

– Resûlullah ne hâlde, diyebildi. 
Hazreti Ebû Bekir, neredeyse ölümden dönmüşken 

ayılır ayılmaz Allah Resûlü’nü sorunca akrabaları bu 
duruma bir anlam veremediler. Şaşkınlıklarını gizle-
yemeyerek ona,

– Sen O’nun yüzünden bu felakete uğradın. Buna 
rağmen O’nun için üzülüyorsun, deyip kızdılar.

Sonra da annesi Ümmül Hayr’a,
– Şuna bir şeyler yedirip içirmeye çalış, diyerek 

oradan ayrıldılar.
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Fakat Hazreti Ebû Bekir’in derdi yemek içmek değildi. 
Herkes yanından bir bir ayrılmış, evde sadece annesi kal-
mıştı. Endişeli gözlerle onu süzen annesi tekrar,

– Oğlum ne yer ne içersin, diye sordu. 
Ancak Hazreti Ebû Bekir gözlerini açıp yine,
– Resûlullah ne durumda, deyince annesi,
– Vallahi, arkadaşın hakkında hiçbir bilgim yok, dedi. 
Hazreti Ebû Bekir, ayağa kalkmak için kendini zorla-

dıysa da bunu yapamadı. Çaresizdi, âdeta yalvardı anne-
sine:

– Hattab’ın kızı Ümmü Cemil’e gitsen de Resûlullah’ın 
durumunu sorsan! 

Bunun üzerine annesi çaresiz kalkıp Ümmü Cemil’in 
yanına gitti ve, 

– Oğlum Ebû Bekir, senden Abdullah’ın oğlu 
Muhammed’i soruyor. Acaba ne hâldedir, dedi. 

Ümmü Cemil, 
– Ben Muhammed’in ne hâlde olduğunu bilmiyorum. 

Oğlun, O’nu neden sormaktadır? Kendisi ne hâldedir? 
Görmek, bilmek isterim. Beni, onun yanına götür, dedi.

Ümmül Hayr,
– Olur, deyince birlikte Hazreti Ebû Bekir’in yanına 

geldiler. 
Ümmü Cemil, Hazreti Ebû Bekir’i perişan bir vaziyet-

te, yaralar ve bereler içinde görünce, 
– Sana bunu yapan bir kavim, muhakkak azgın ve taş-

kındır. Allah’tan dileğim, onlardan senin intikamını al-
masıdır, dedi. 

Hazreti Ebû Bekir Ümmü Cemil’e bakarak yine aynı 
soruyu sordu:

– Resûlullah ne hâldedir?
Ümmü Cemil,
– Burada annen var, söylediğimi işitir, deyince Hazreti 

Ebû Bekir,
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– Ondan sana bir zarar gelmez, sırrını açıklamaz, 
dedi.

O zaman Ümmü Cemil, 
– Allah Resûlü hayattadır, durumu iyidir, dedi. 
Hazreti Ebû Bekir tekrar, 
– Peki, şimdi o nerededir, diye sorunca Ümmü Ce-

mil, 
– Erkam’ın evindedir, dedi. 
Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir, 
– Vallahi, Resûlullah’ı gidip görmedikçe ne yemek 

yerim ne de bir şey içerim, dedi. 
Oğlunun bu perişan hâlinde bile Allah’ın peygam-

berini görmekten başka bir isteğinin olmadığını artık 
iyice anlayan Ümmül Hayr,

– Sen, şimdi biraz bekle, herkes uyusun. O zaman 
kimselere görünmeden seni O’na götürürüz, dedi. 

Ortalık iyice sessizleşince Ümmü Cemil ve Ümmül 
Hayr, iki koluna girerek onu yola çıkardılar. Annesi-
ne ve Ümmü Cemil’e dayanarak zorlukla yürüyebilen 
Hazreti Ebû Bekir, yavaş yavaş Erkam’ın evine doğru 
ilerledi. Oraya varıp da Allah Resûlü’nü sağ salim gö-
rünce çok rahatlamıştı. Birbirlerine sımsıkı sarılıp ku-
caklaştılar. Hazreti Ebû Bekir’in hâlini gören sahabe 
ağlaşmaya başlamıştı. Sadık dostunun hâli, Efendimiz’i 
de çok üzmüştü. Efendiler Efendisi’nin gözlerinin dol-
duğunu fark eden Hazreti Ebû Bekir, 

– Ya Resûlullah! Anam, babam sana feda olsun, ben-
de herhangi bir acı yok! Sadece o azgın adamın yüzüme 
vurduğu yerler biraz acıyor, deyiverdi. 

Allah Resûlü’nü öyle çok seviyordu ki O’nun kendi 
hâline üzülmesi ona çok dokunmuştu. O’nu üzmemek 
için sık sık iyi olduğunu söyledi.
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ALLAH RESÛLÜ’NÜN SON HİTABI

Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) 
vefatından kısa bir süre önce insanlara hitap 
ederek şöyle buyurdu: 

– Allah Teâlâ, bir kulunu dünya ile ken-
di katı arasında serbest bıraktı. O kul ise 
Rabb’inin katına varmayı tercih etti.

Hazreti Ebû Bekir, bunu duyunca ağlama-
ya başladı. Ashab, Ebû Bekir’in ağlamasına 
hayret etti. Zira ondan başka kimse Peygam-
ber Efendimiz’in kendisinden bahsettiğini ve 
vefatının yaklaştığını anlamamıştı.

Allah Resûlü konuşmasının devamında 
şöyle buyurdu: 

– Sohbeti ve malı bakımından kendisine 
en çok güvendiğim kişi Ebû Bekir’dir. Eğer 
Rabb’imden başka dost edinmem söz konusu 
olsaydı Ebû Bekir’i dost edinirdim. Ne var ki 
yine de İslâm’ın emrettiği dostluk ve sevgi 
mahfuzdur. Mescidin bütün kapıları kapan-
sın, ancak Ebû Bekir’in kapısı açık kalsın.

Kim beş vakit namazını cemaatle kılarsa 
sırat köprüsü üzerinden ilk geçenlerden olur 
ve köprüyü şimşek hızıyla geçer. Allah, o 
kimseyi sahabenin arkasından gelen neslin 
ilk zümresi ile beraber haşreder. Ayrıca her 
gün ve her gece onun için Allah yolunda öl-
dürülen bin şehidin mükâfatı yazılır.
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BİR BOSTAN BEKÇİSİ
Evliyanın büyüklerinden İbrahim Edhem Hazretleri anlatı-

yor: 
“Babam Horasan Belh hükümdarlarındandı. Bir gün atına 

binip ava çıkmıştım. Önüme çıkan -tilki veya tavşan- bir hay-
vanı kovalıyordum. Arkadan bir ses duydum: 

– Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın, bununla emro-
lunmadın! 

Sağa sola bakındım, fakat kimseyi göremedim. Aynı sesi 
daha açıktan, sonra da pek yakından yine iki kere duydum. Bu 
sefer durdum ve dedim ki: ‘Bu bana Allah’tan bir uyarıdır. Val-
lahi bugünden sonra Rabb’ime isyankârlık yapmam.’

Atımı sürüp babamın bir çobanına geldim. Onun çoban elbi-
sesini aldım, kendi kıymetli elbiselerimi ona bıraktım. Dağları, 
ovaları aşarak yürüdüm; Irak ülkesine ulaştım. Oralarda günler-
ce işçi olarak çalıştım. Fakat helal kaygısından hiçbir şey bana 
huzur vermiyordu. Bazı olgun kişiler, safi helal kazanç için Şam 
ve Tarsus tarafına gitmemi tavsiye etmişlerdi. Oralara gittim. 
Tarsus’ta iken nice günler bostanlarda bekçilik yaptım. Bir gün 
bostan sahibinin arkadaşları gelmişti. Adam dedi ki: 

– Ey bağ bekçisi! Git de narların en iyisinden biraz getir. 
Bir miktar nar getirdim. Adam narı kesince ekşi olduğunu 

gördü. O zaman dedi ki: 
– Sen bunca zamandır bahçemizde bekçisin; meyve ve narla-

rımızdan da yiyorsun. Tatlıyı ekşiden ayıramıyor musun? 
– Vallahi ben meyvelerinizden bir şey yemedim, tatlısını da 

ekşisinden ayıramam! 
Adam şaşkın bir edayla bana şunu söyledi: 
– Hayret bir şeysin yahu! Sen İbrahim Edhem olsan bundan 

fazla olmazdın. 
Ertesi gün bu haber halk arasında yayılıverdi. Meraklı insan-

lar, gruplar hâlinde bahçeye akın etti. Gelenlerin çoğaldığını 
görünce ben bir yanda saklandım. İnsanlar bahçeye dolarken 
aralarından sıyrılıp kaçıverdim.
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PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, 
VERİNİZ GÜLÜMÜ

Samime Hanım kanepeye oturmuş, sarı siperli lam-
banın ışığında gazete okuyordu. Masanın üstünde ufak 
saatin gizli tıkırtısı, köşede yanan sobanın derin çı-
tırtısı bu odaya ölgün bir ruh veriyordu. Usulca kapı 
açıldı. İçeriye kuyruğunu kaldırarak kapının pervazı-
na, minderin ucuna sürünerek bir kedi girdi. Sobanın 
yanındaki şiltenin üstüne çıktı, kıvrıldı… Arkasın-
dan, mavili fanila entarisi, siyah kuşağı, lepiska, gür 
saçlarını yarı örten mavi yemenisiyle, pembe, değirmi 
çehresiyle bir kadın çekinerek ve başını sağ omzuna 
doğru bükerek duvarın kenarına dayandı. Durdu.

– Otur Ayşecik.
Ayşe küçük minderi çekti. Diz üstü oturdu. Bu ka-

dın, Beyefendi Trablusgarp’a gideli, her akşam işini bi-
tirdikten sonra gelir, minderin ucuna oturur, hanıma 
bir iki saat arkadaşlık ederdi.

Ayşe’nin garip bir talihi vardı. Pederi beş yıldır 
Trab lus garp’da idi. Bu senenin baharında kurası çı-
kıveren nişanlısı Tosun da Trablus’a sevk edilmişti. 
Ailesi bir İstanbul’dan, bir de Bingazi’den mektup al-
mışlardı. İkinci mektupta Yemen’e gideceğinden bah-
sediyordu. Fakat altı aydır ne pederinden kâğıt almıştı, 
ne Tosun’dan haber vardı. Bir taraftan baba eksikliği, 
diğer cihetten nişanlısının ayrılığı ve bu iki hicrana 
eklenen yoksulluk Ayşe’yi İstanbul’a gelmeye mecbur 
etmişti. Hemşehrileri onu Cihangir’de Erkânıharbiye 
binbaşılarından Tuğrul Bey’in yanına koydular. Beye-
fendi ona nişanlısıyla, babasından haber getireceğini 
vaat etmişti. Fakat işte buna muvaffak olamadan Tuğ-
rul Bey de yine oraya, Ayşe’yi diyarından, babasından, 
yârinden ayıran Trablus’a gidiyordu. Buralardan düş-
manı kovduktan sonra ona babasını, nişanlısını da be-
raber getirecekti.
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Bey harbe gider gitmez, Hanım’la hizmetçi iki dert 
ortağı oldular. Afrika sahili, iki ruhun daima teveccüh 
ettikleri bir Kâbe kesildi. Gözyaşlarıyla yıkanan dua-
lar, hıçkırıklarla kanatlanan teessürler hep o çöllerin 
kenarında yükselen hurma ağaçlarının gölgelerinde 
kayboluyordu.

Tuğrul gittiği günden beri Ayşe’nin adı ‘Ayşecik’, 
Samime’nin namı da ‘Hanımcığım’ olmuştu.

Hanım, hizmetçisine gâh gazete ve gâh eline geçen 
romanları okur, anlatırdı. Uzayıp giden yalnız geceler-
de ‘Muhsin Beyler’, ‘Solgun Demet’ler, ‘Sergüzeşt’ler, 
‘Zavallı Necdet’ler okunur ve ağlanırdı. Ayşe’nin ruhu, 
duygusu bu mütalaalarda gittikçe parlıyor, inceliyordu. 
Kızılırmak kenarında yetişmiş bu pembe kır çiçeğine, 
payitahtın bütün uçuk renkleri, baygın rayihaları bir 
incelik veriyordu. Gazetelerden sonra elde hikâye ol-
mazsa söz Trablus’taki sevgili vücutlarının hatıralarına 
geçerdi. Hanım, kocasından bahsettikçe ‘gülüm’ deme-
yi adet ettiğinden Ayşe’nin nişanlısına da ‘Senin gü-
lün’ derdi. Bu iki kimsesiz kadın, yaprakları dökülmüş 
iki kuru dal gibi rüzgârın sitemiyle karanlık gecelerde 
yekdiğerine temayül eyledikçe yalnızlıklarını daha an-
lıyorlar, acılarını duyuyorlardı. Bu hasbıhaller esnasın-
da Samime’nin uzun, siyah kirpiklerinde Tuğrul’un aşkı 
ağlar, Ayşeciğin gözlerinin mavi ışıklarında Tosun’un 
ruhu yanardı.

– Hanımcığım muharebeden yeni haber var mı?
Samime elinde tuttuğu İkdam gazetesini okumaya 

başladı:
‘On üç zırhlıya karşı asker
Salı sabahı düşman zırhlılarından on üçü Trablus’un 

şark tarafına kain Hamidiye İstihkâmı’nı dövmeye baş-
lamışlardır. İstihkâmda on bir neferle bir çavuş vardı. 
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Neferlerin dokuzu bir müddet sonra şehid, ikisi mecruh 
olmuş ve sağ kalan Mehmet Çavuş isminde bir kah-
raman henüz parçalanmayan birkaç topla, dünyanın 
hiçbir muharebesinde işitilmemiş, hiçbir memleketin 
tarihinde görülmemiş bir inat ve metanetle tek başına 
dört saat düşmana mukabele etmiş ve nihayet başına 
yağan yüzlerce gülleler altında parça parça olmuştur. 
Böyle emsalsiz erlere malik olan millet dünyanın en 
büyük milletidir.’

– Hanımcığım yetişir! Yetişir! O Mehmet Çavuş 
benim babacığımdır!...

– İnşallah değildir.
– Hamidiye İstihkâmı’nda olduğunu biliyorum.
Ayşecik bayılmıştı. Samime Hanım odasına koş-

tu, elinde Lokman ruhu, kolonya suyu şişeleri olduğu 
hâlde Ayşe’nin şakaklarını, bileklerini oğuşturmağa 
başladı.

– Babacığım ölümü kendi istedi. Terk-i tezkere etti. 
Niçin bilmem? Fakat ölümü istedi. Ben bunu anlı-
yorum, ninem de korkuyordu. Her mektubunda yal-
varıyordu. Zavallı babacığım! Başı ucuna bir taş bile 
dikilmeyecek. Yattığı yeri ot örtecek, yağmur silecek, 
rüzgâr süpürecek.

– Ah bu vatanda her şehide bir taş dikilseydi, mem-
leketimiz baştanbaşa bir kabristan kesilirdi ve bu tür-
belerin kandilleri için göğün yıldızları kâfi gelmezdi.
Şimdi kocası Tuğrul Bey’in de maruz olduğu tehlike-

leri düşünen, belki yarın, belki öbür gün bir felaket ha-
beri alacağından ürken Samime, vücudunu siyah tül gibi 
kaplayan kara hülya altında bunalıyor, sararıyordu.

– Ne mutlu ona! Şehit oldu. Sen de yetim oldun. 
Duadan gayrı elimizden ne gelir? Dua edelim. Allah 
İslâm’ı muzaffer etsin!
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Artık Samime söyleyecek söz, verecek teselli bula-
mıyordu. 
İkisi de ağlaya ağlaya abdest aldılar. Başörtülerini 

örttüler seccadelerini yaydılar. Sessizce namaza durdu-
lar. Birer melek gibi Allah’a o derece kalboldular ki, 
o derece benliklerinden, varlıklarından geçtiler ki, o 
derece bittiler ki secdeye kapanan başları yerden kalk-
mak istemiyor, dimağlarına hücum eden tufan-ı ni-
yaz biçareleri o vaziyette eritiyordu. Namazdan sonra 
titreyerek kıbleye açılan eller, dakikalarca hareketsiz 
kaldı. Tutuşan yüreklerinden kopan ateş damlalarıyla 
ağladılar. Bu kıvılcımların Allah dergâhında birer iz 
bırakacağına iman ederek, yine o sükunetle seccade-
lerini topladılar.

– Ah, Ayşecik! Benim de babamın Moskof muha-
rebesinde şehit olduğunu kıymetli nineciğim söylerdi. 
Ne yapalım? Erkekler vatanın kuzuları değil mi? Bir 
gün alınlarında yazılmışsa elbette kurban olacaklar.

Bu sırada masanın üstündeki çiçekliğin içinde du-
ran bir beyaz gülü Samime gördü. Şimdi düşünüyordu. 
Bu vatanın her avuç toprağı bir şehit kanıyla yoğrul-
muş işken nasıl oluyor da bahçelerinde yine beyaz gül-
ler, ak zambaklar, sarı papatyalar yetişiyor? Her köşesi 
inleyen bir ninenin, kahrolan bir sevgilinin acı yaşla-
rıyla sulandığı hâlde nasıl oluyor da çiçeklerinin gö-
beklerinde yine her arı bir içim tatlı, her kelebek bir 
parlak renk oluyor?...

Çocukluğumdan beri duyduğum, gördüğüm, oku-
duğum: Boğuşmak, savaşmak, vuruşmak!... Her taraf 
nefret ve kan!... Her taraf kin ve ateş!... Niçin? Niçin 
memlekete bir siyah bulut çöküp tabiat bütün felaket-
lerinin birden matemini tutmuyor? Bu hüznün sükûtu 
içinde olsun ruhunu dinlendirmiyor ve acılarını doya 
doya tatmıyor?
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– Haydi, Ayşeciğim, yat! Allah babanı aldı. Belki 
gülünü sana bağışlar, bir gün onu gazi olmuş karşısında 
görürsün.

Ayşe usulca kalktı, odasına çekildi. Yatağın kena-
rına oturdu. Babasının ruhuna tekrar bir fatihacık he-
diye etti. Yorganını çekti. Acıyan, yanan göz kapak-
larına, biçarelerin biricik teselliyetkarı olan uyku bile 
yaklaşmıyordu. Sabaha karşı dalmıştı. Rüyasında, mavi 
göğün kenarından, beyaz bir melek indi. Bu melek 
‘Ben aşk’ım.’ Dedi. Ayşe’yi kanatları altına aldı. Dağ-
ları aştı, denizleri geçti. Trablusgarp’a götürdü. Çölün 
ortasına bıraktı, uçtu, gitti. Ayşe, şimdi şeffaf bir gece-
ye bürünmüş, azametli bir sükût içinde yalnız kalmıştı. 
Gökte binlerce yıldız, parıldayan gözlerini kırpıyordu. 
Ayşe, sahranın ortasındaki hurma ağaçlarının arasına 
girdi. Kuyunun başında testisini dolduran bir Arap ço-
cuğuna yalvardı. İki dakika geçmemişti ki, babası ile 
Tosun koşarak geldiler. Babası ‘İşte nişanlın.’ Dedi ve 
kızını alnından öptü.

– Ben buradan düşmanı kovmadan köye dönemem. 
Sen nişanlını götür. Onun hizmetini de ben görürüm.

Diyerek ağaçların arasından karanlığa karıştı. Gitti. 
Şimdi iki yavuklu karşı karşıya durmuşlar ve utanma-
larından konuşamıyorlardı. Ayşe kendisini unutarak 
birdenbire başını Tosun’un sağ omzunun üstüne bıra-
kıverdi. Ağlamaya başladı. Artık delikanlı da ona sa-
rılmıştı. Böyle iki dakika kaldılar. Ayşe usulca: ‘Ya ben 
de senin yanında kalayım, ya memlekete gidelim. Beni 
yalnız bırakma. ‘ dedi.

Tosun güldü. Sevgilisinin kolundan tuttu. Yakın-
daki kuyunun kenarında bir ağaç kütüğünün üstüne 
oturdular. Ayşe yalvarıyordu ve ağlıyordu. Gözlerin-
den dökülen yaşlar yanaklarının üstünden önüne yu-
varlanıyordu. 
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– Hay küçücük Ayşe! Hemşehrilerimin bağrını düş-
man kurşunu delerken nasıl ben seni sineme çekerim?

Zavallı kız, yeniyle yaşlarını silmek istediği zaman 
eteğinin, bir sedef gibi, incilerle dolduğunu görür gör-
mez sevincinden bir çığlık kopardı.

– Tosun, Tosun; incilere bak! Ben bunları yarın pa-
dişaha götürür, senin bedelini veririm.

– Sen kıymetli taş mı arıyorsun! İşte istediğin ka-
dar!

Bu sırada genç nefer, düğmelerini sökercesine hızla 
çekti, göğsünü açtı. Sinesinden damla damla la’ller, 
yakutlar kumlar üstüne döküldü.

– Ayşecik! Benim bedelim bir avuç inci mi, yakut 
mudur? Benim bedelim bu çöllerin bütün kumlarıdır. 
Trablus’tur. Ben bitmeyince Trablus, gitmez. Sen pa-
dişaha hediye götürmek istersen senin gibi günahsız 
şeyler götür. Halifeler melek gibi masumdurlar, nazik-
tirler. İnşallah birkaç gün sonra buralardan düşmanı 
kovalım. İşte o zaman padişah babamıza bir demetçik 
çiçek götür ve mukabilinde beni ondan iste. Padişah-
lar çiçekleri severlermiş.

– Ben padişahımızı nereden göreyim? Nasıl vereyim 
Tosun?

– Gönlüm diyor ki ben şehit olmamışsam mutlaka 
vereceksin.

Bu esnada şafak sökmeye ve gök ağarmaya başlamış-
tı. Hurma ağaçlarının arkasından muharebe meydanı 
bütün korkunçluğuyla gözüküyordu. Bir ağacın dibin-
de parçalanan göğsünden dökülen kandan, bornusu al 
bayrağa dönmüş bir Arap mücahidi, beride barsakları 
kumlar üstünde sürünen birçok şehitler; onların ya-
nında bir kafa, bir bacak; ortada boyunlarını, ayakları-
nı uzatmış iki üç hayvan lâşesi…
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Ayşe bu levhanın dehşetiyle titrerken Tosun’un el-
lerini sıkı sıkıya tutuyordu. Bu anda birbiri arkasından 
derinden duyulan boru çığlıkları geniş sahrayı çınlattı. 
Tosun gülümsedi. Uzaktaki kulübelerden, çadırlardan, 
kumların arkasından binlerce mücahid birden fırlayı-
verdiler. Şimdi zavallı kızın başının üstünden, kulak-
ları kemiren bir çatırtı, gürültü ile nereden geldiğini 
anlayamadığı bir gülle yağmurudur başladı. Tam bu 
sırada idi ki bir zabitin kalın sesi kükredi. Bir yanardağ 
tepesinden feveran eden alev şiddetiyle etrafa akseden 
yakıcı, eritici sözlerinden Tosun ile Ayşe’nin bulun-
duğu yerden ancak şu cümleler işitilebiliyordu.

‘Ey mücahitler! Allah yolundan dönen kimdir? Ey 
gaziler! Hak yolunda geri kalan kimdir? Kâbe sağımız-
da, Cennet önümüzde, Allah her tarafımızda! Şeha-
dete âşık olmayan kimdir? İnnel vatan ve innâ ileyhi 
râciûn!İleri!...’

Gökten iner gibi, parlayan bu sadanın tesiriyle her 
mücahit bir şimşek kesildi. Vatan gayretiyle kabaran 
göğüslerden fırlayan ‘Allah! Allah!’ gulgulesi bu zabi-
tin semavî hitabına, ilahi cevap oldu.

Ayşe’nin gittikçe kenetleşen parmakları arasından 
Tosun ellerini sıyırdı, kurtardı. Arkasında asılı tüfe-
ğini sırtına aldı. Tatlı tatlı gülümsedi ve sevgilisinin 
alnından öperek yalnız ‘Dua et!’ dedi;seğirterek ağaç-
ların arkasında kayboldu. Ayşe ‘Ben de beraber, ben 
de seninle!’ feryadıyla koşarken düştü, kumların üstü-
ne yığılıverdi.

Kız, bu helecanla gözlerini açtığı zaman gördüğü rü-
yanın tesiriyle bütün vücudu kırılmış, takatsiz bir hâlde 
idi. Şimdi, sokaktan geçen salepçinin derinden gelen 
bağırtısını işitiyor. Bir saatten beri çektiği azabı dü-
şünürken nişanlısının ‘Padişah babamıza bir demetçik 
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çiçek götür. Sözünü hatırladı. Bu hediye Trablus’tan 
birkaç güne kadar düşmanı kovduktan sonra verilecek 
değil mi? Lakin babasının şehadetiyle Ayşe’nin korku-
su çoğalmış, sabrı tükenmişti. Birkaç gün daha taham-
mül edemeyecekti. Saf bir inkıyat ve dini bir teslimi-
yetle bahçeye indi. Her zaman, sararmış yapraklarını 
ayıkladığı, topraklarını yumuşattığı menekşe tarhın-
dan o sabah açılan mor koku damlalarından yaptığı 
mini mini demeti ince ipek kâğıdına sardı. Hanımcığı 
ona akşam anlatmamış mıydı ki, ‘çiçeklerin rayihası, 
renklerin lisanıdır.’ Belki padişahın ruhaniyeti bu me-
nekşelerin yalvaran sözlerime agâh olur. 

Çarşafına titreyerek büründü. Kalın peçesini indir-
di; ‘besmele’ çekti. Kapıdan çıktı. Çiçekleri carının 
altında sıkı sıkıya tutarak yürüdü… Nereye gidiyordu? 
Padişaha bu çiçekleri nasıl verecekti? Düşünmüyordu: 
Dolmabahçe Sarayı’nın karşısındaki duvara dayana-
cak. Divan duracak. Pencerelere gözünü dikecek. Pa-
dişah elbette pencerelerden bakacak. Onu görecek. 
Uzaktan boynunu bükecek, menekşelerini gösterecek. 
Padişah merak edip kendisini huzura çağırtacak. O da 
hemen ayaklarına kapanacak: ‘Padişahım alınız me-
nekşelerimi, veriniz gülümü. ’ diyecek…

Beynine hücum eden bu düşüncelerin kendi hâline 
nispeten büyüklüğü ile dizleri titriyor, yüreği çarpı-
yordu… Bu işi beceremeyecekti. Padişahın karşısında 
düşecek, ölecek, eriyiverecekti. Ya Hünkâr Tosun’una 
gazap ederse ve Tosun: ‘Ayşe hile etti; Ayşe yalan söy-
ledi. Ben burada, yurdu için, padişahım için ölmeye 
ahdettim.’ Derse; zavallı kız bunları düşünürken bit-
tikçe bitiyordu. 

Samime Hanım’ın her gece okuduğu romanların, 
saf dimağına tesiriyle icat eylediği hayallere aldanmış-
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tı. Şimdi hakikatin çetinliği karşısında yapacağını şaşırdı. 
Düşündü, düşündü. Nihayet damarlarındaki Türk kanı bir-
den kaynadı, ‘Kim bilir Allah büyüktür!’ dedi. Ve bu defa 
kalp kuvvetiyle yürümeye başladı. Lakin Saray civarının 
havasında duyduğu rayiha-ı mehabet, yüksek duvarlarından 
uçan sükun-ı azamet Ayşeciğin yine cesaretini kırmış, sinir-
lerini titretmişti, gözlerinden sıcak yaşlar dökülüyor, kalbi 
göğsünü parçalayacak mertebe çarpıyordu. Duvarlara sürüne 
sürüne gölge gibi ilerledi. Nemli gözlerinin teveccüh edece-
ği bir mihrap, çırpınan ruhunun uçup konacağı bir pencere, 
bir kafes arıyordu.

Tam bu dakika uzaktan doğru kulağına bir muzika seda-
sıdır, geldi, sabahleyin birkaç bölük asker talime gidiyorlar-
dı, tabur kızcağızın önünden geçerken en arkada kızıl fei, 
geniş omuzlarıyla, dik başı, sert yürüyüşüyle, kalın kaşları, 
iri dudaklarıyla Tosun’a pek benzeyen bir neferin gözü gö-
züne tesadüf etti; Ayşe ileri doğru bir adım attı; yaralı serçe 
çığlığı kadar zayıf bir sesle,’Tosun!’ dedi. Gözleri karardı. 
Sendeledi, çamurların üstüne düşüverdi.

Ayşe aldanmıştı, bir örnek elbise giyen her nefer yek-
diğerini andırırdı. Zavallı kız bu simada Tosun’un hayalini 
görmüştü. Hemen bir polisle oradan geçenlerden birkaç kişi 
Ayşe’yi ayılttılar. Kendisine gelince etrafına bakındı. Elin-
den düşen menekşelerin çamurların içinde ezildiğini gördü. 
İpek kâğıdından beyaz kefenleri içinde cansız yatan bu mor 
çiçeklerin mini mini na’şları üstünde bir mezar taşı hüznüy-
le dimdik dondu, kaldı. O dakika Tosun’un rüyadaki, ‘Ben 
şehit olmamışsam çiçekleri mutlaka vereceksin.’ sözleri yıl-
dırım gibi beynini yaktı, ‘Demek ki bitti o da bitti.’ dedi ve 
ağlayan gözlerini matem rengindeki peçesinin bulutu altın-
da sakladı. 

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU
23 Kânûn-evvel 1327 (1911)
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KUR’ÂN-I KERÎM’DEN
“İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke’deki 

Kâbe olup pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir. 
Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim’in makamı var-
dır. Kim Beytullah’a girerse korkudan emin olur. Ziyarete 
gücü yeten herkese Beytullah’ı ziyaret etmek, Allah’ın onun 
üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana 
Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur, o bütün âlemlerden müstağ-
nidir.” (Al-i İmran Sûresi, 96. ve 97. âyetler)

“Safa ile Merve Allah’ın belirdiği nişanelerdir. Kim hac 
veya umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret ederse oraları tavaf et-
mesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı hâlde 
gönlünden koparak bir hayır işlerse mükâfatını görür. Zira 
Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükâfat verir 
ve her şeyi bilir.” (Bakara Sûresi, 158. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN
Davet 
Allah Resûlü buyurdular: 
– Allah yolunda cihat eden, hacceden ve umre yapan 

Allah’ın elçisidir. Çünkü Allah, bunların yapılması için kul-
ları davet etti. Onlar da davete geldiler ve buna karşılık dile-
diklerini istediler, Allah da onlara istediklerini verdi.

Tavaf
Allah Resûlü buyurdu ki: 
– Kâbe etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda ko-

nuşabilirsiniz. Öyle ise kim tavaf sırasında konuşursa sadece 
hayır konuşsun.

En Hayırlı Su
Allah Resûlü buyurdular ki:
– Yeryüzünün en hayırlı suyu zemzemdir. Çünkü onda ta-

dın tadı, hastanın şifası vardır. Zemzem ne için içilirse onun 
içindir, ne niyetle içilirse ona iyi gelir.
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HANIMLARIN CİHADI

Hazreti Aîşe Validemiz Efendimiz’e sordu:
– Ey Allah’ın Resûlü! En üstün amel olarak cihadı görüyo-

ruz. Biz hanımlar cihat etmeyelim mi?
Resûlullah cevap verdi:
– Fakat (sizin için) cihadın en üstünü, gereklerine uygun 

olarak yerine getirilmiş hacdır, buyurdu.

KANA KANA ZEMZEM

İbni Abbas’ın yanında oturuyordum. Oraya bir adam geldi. 
İbni Abbas adama,

– Nereden geliyorsun, dedi. 
Adam, 
– Zemzemden, deyince İbni Abbas, 
– Ondan gerektiği şekilde içtin mi, diye sordu. 
Bu soru üzerine meraklanan adam,
– Nasıl, deyince İbni Abbas şöyle bir açıklama yaptı: 
– Zemzem içerken kıbleye döneceksin. Besmele çekeceksin. 

Üç kere nefes alıp zemzemi kana kana içeceksin. Bitirdiğin-
de Yüce Allah’a hamd edeceksin. Çünkü Peygamberimiz şöy-
le buyurmuştur: “Münafıklarla bizim aramızdaki fark, onların 
zemzemi kana kana içmemeleridir.”
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KARDEŞİM

Kâbe’yi çok özlemiş olan Hazreti Ömer, Mekke’ye gidip 
umre yapmak istiyordu. Allah Resûlü’nden umre için izin is-
tedi. Allah Resûlü de Hazreti Ömer’e istediği izni verdi. İznin 
ardından ayağa kalktı ve ona sarıldı. Ardından Hazreti Ömer’i 
hayatının sonuna kadar heyecanlandırıp coşturacak bir talepte 
bulundu: 

– Kardeşim, duana bizi de ortak et. 
Uğruna canını verecek kadar sevdiği Kâinatın Efendisi’nin 

bu sözü, Hazreti Ömer’i hayatı boyunca heyecanlandırmıştır. 
Bu olayı her hatırlayışında Hazreti Ömer, “O gün dünyalar be-
nim olsaydı, o kadar sevinmezdim.” demiştir.
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ŞEYTANIN KORKUSU

Bir din büyüğü, Arafat’ta iken insan kılığına girmiş olan 
şeytanı zayıf, benzi soluk, gözü yaşlı ve iki büklüm perişan bir 
hâlde görür. Din büyüğü sorar:

– Niçin ağlıyorsun? 
– Sadece Allah rızası için hacca gelenler var ya işte onların 

dileklerinin Yüce Allah tarafından kabul edilmesinden korku-
yorum. 

– Peki, niçin benzin soluk?
– Müslümanların daima ibadetle meşgul olmaları ve birbir-

leriyle yardımlaşmaları beni çok üzüyor. 
– Belini büken nedir?
– Hacıların “Ya Rabbi! Son nefeste iman ile ölmek istiyo-

rum.” diye yalvarmasıdır. Çünkü ben onların imansız gitmeleri 
için çalışmaktayım.
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NURLAR

 Ey devamı isteyen nefis! Daimî olan bir Zâtın zikrine devam 
eyle ki devam bulasın. O’ndan nur al ki sönmeyesin. O’nun cev-
herine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. O’nun nesim-i zikrine 
beden ol ki, hayattar olasın. Esmâ-i İlâhiyeden birisinin hayt-ı 
şuasıyla temessük et ki adem deryâsına düşmeyesin. 

Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zât-ı Kayyûma 
dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parça 
O’nun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi 
o parçayı da O’nun hazinesine at ki rahat olasın. (Mesnevî-i Nu-
riye)

 İnsanın Allah’a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebâir, 
takvâsıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması, cihadıdır. (Mesnevî-i 
Nuriye)

 Şu kâinatın zîşuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve 
gayesi, insandır. (Mektubat)

 En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine 
çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayan-
dır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta 
gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesât-ı nefsâniyeye tâbi 
olur. (Mektubat)

 Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise herşey dosttur.
Yârân istersen Kur’ân yeter. Evet, ondaki enbiya ve melâike ile 

hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder.
Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder; ikti-

sat eden bereket bulur.
Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bu-

lur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safâyı bulur, rahmete 
gider.

Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u 
dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.(Mektubat)

 O’nu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. 
O’nu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.(Şualar)
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NABİ’NİN ŞİİRİ

Meşhur Osmanlı şairi Nabi bir kervanla hac yolculuğuna 
çıkmıştı. Kervanda üst rütbeli bir yetkili de bulunmaktaydı. 
Medine’ye yaklaştıklarında Nabi, Yeşil Kubbe’yi görünce sevinç 
gözyaşlarını tutamadı. Bir ara gözü, ayaklarını uzatarak oturan 
yetkiliye ilişti. Adamın geldiği kutsal mekânın heyecanını duy-
madığı her hâlinden belliydi. Kültürlü bir insanın bu saygısız ta-
vırları Nabi’yi çok üzdü ve dudaklarından şu mısralar döküldü:

 “ Sakın terk-i edepten kûy-i Mahbûb-i Huda’dır bu
  Nazargâh-ı ilâhîdir makam-ı Mustafa’dır bu…”
Bu sırada sabah namazı vaktiydi. Müezzin ezandan sonra 

minareden inmeden bir kaside okumaya başladı. 
Tercümesi:
Aman hata etme! Edepli davran
Habîbullah şehri bu girdiğin yer
Allah’tır buraya sevgiyle bakan
Bu yer Mustafa’nın, hayata değer

Gökteki yeni ay açılmış gönül
Selâm kapısından O’nu gözlüyor
Cevza kandil olmuş bekliyor ödül
O da kaynağından ışık özlüyor

Allah sevgilisi, yattığı yerin
Üstün değerini erbabı bilir
Üstünde iken arş yedi göklerin
Ravza’ya saygıyla, şevkle eğilir

Yokluk karanlığı sıyrılıp gitti
Yerine bu toprak ışığı geldi
Kör idi varlıklar çileler bitti
O şifa sürmesi gözleri sildi

Bu dergâha Nabi, edep şartıyla
Gir de nasibini almaya bak sen
Kutsal varlıkların tavaf, şavtıyla
Ravza öpüşünde kalmaya bak sen 
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Bu, Nabi’nin şiirinin aynısı idi. Çok heyecanlanan 
Nabi, koşarak minarenin kapısına varıp müezzini bek-
lemeye başladı. Müezzin aşağıya inince hemen sordu:

– Allah aşkına söyler misiniz, siz bu şiiri nereden 
aldınız? Osmanlıca biliyor musunuz?

– Niçin sordunuz?
– Çünkü ben bunun aynısını yazmış ve kimseye 

de göstermemiştim.
– Nabi siz misiniz?
– Evet.
– Gece rüyamda Peygamber Efendimiz’i gör-

düm. Bana “Dostumuz Nabi geliyor. Onu, bizim 
için yazdığı şu şiiri minareden okuyarak karşıla.” 
buyurdu. Uyandığımda şiir ez-
berimde idi. 

Nabi, “Demek İki Cihan 
Güneşi benim ismimi andı 
ha…” diyerek gözyaşlarını 
tutamadı. Efendimiz’in 
aşkıyla yanıp tutuşan 
şairin yaşadığı bu 
olayla saygı-
sız yetkili de 
dersini al-
mıştı.



YORULMADAN UÇANLAR

Belli bir hedefi olan, buna ulaşmak için bir araya gelen, da-
yanışma ve yardımlaşma içinde hareket edenler, hedeflerine 
çabuk ve kolay ulaşıyorlar. Hatta yerden binlerce metre yük-
sekte olsalar bile. Kimden mi bahsediyorum? Göç ederken ha-
vada “V” şeklinde dizilip uçmalarıyla meşhur kazlardan. 

Göç sırasında birbirinden ayrılmayan kazlar, yol boyunca 
hep kendilerine ilham edildiği gibi hareket eder. Önce havada 
“V” şekli oluşturacak biçimde dizilirler. Böylece her bir kazın 
kanat çırpmasıyla meydana gelen hava akımı, arkasından ge-
lenin işini kolaylaştırmış olur. Önündeki arkadaşının sağladığı 
hava akımını kullanan kaz, çok daha rahat uçar. Birlikte hare-
ket edildiği için bir kazın tek başına gidebileceği yolun yakla-
şık iki katı kadar yol alınır. Böylece neredeyse % 70 oranında 
enerji tasarrufu sağlanır.

Kazlardan herhangi biri bu uçuş düzeninden çıkıp gruptan 
ayrılacak olsa, uçmakta bile çok zorlanır. Grubun içindeki 
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hava akımının dışında kalıp kendi gücüy-
le göçü tamamlamak, bir kaz için neredeyse 

imkânsızdır. Bu sebeple bir şekilde grubun dışında 
kalmış olan kaz, hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarının ya-

nına geri döner.
Uçarken havada meydana getirdikleri “V” şeklini bozma-

yan kazlar, kendi aralarında sık sık yer değiştirirler. Grubun 
başında uçan lider kazın önünde hava akımı meydana gelme-
diği için o, diğerlerinden daha fazla güç harcar. Yorulunca en 
arkaya geçer ve onun hemen arkasındaki kaz lider olur. Yolcu-
luk bu şekilde yorulan kazın en arkaya geçip yerini arkasındaki 
arkadaşına bırakmasıyla devam eder. Böylece her kaz, grubun 
her noktasında bulunmuş olur. Ve hepsi de aynı miktarda güç 
harcarlar. 

Bu sistemli topluluk arasındaki yardımlaşma ve dayanışma 
da çok iyidir. Hep birlikte giderlerken aralarında hastalanan 
ya da yaralanan olursa, onu asla yalnız bırakmazlar. Gruptan 
bir iki kaz, hemen o arkadaşlarına yardımla görevlendirilir. Bu 
yardımcılar, yaralı ya da hasta kaz iyileşene kadar ona bakar. 
Sonra da birlikte yola devam ederler. Çok vakit kaybetmemiş-
lerse, kendi gruplarına yetişmeye çalışırlar. Bazen de rastladık-
ları başka bir kaz sürüsüne katılırlar. Onlar da aralarına katıl-
mak isteyen bu yeni arkadaşlarını hemen kabul eder. Hiçbir 
zaman “Niçin geldiniz?” demezler. Onlara yaratılıştan öğretil-
diği üzere hep birlikte göklerde süzülmeye devam ederler.
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BEŞ VAKİT NAMAZ ve KÂBE

Bir gül düşünelim. Yaprak yaprak ortasında simsiyah püskül-
cükler... Gonca hâlinden açılmış hâlinde, ondan da tekrar 
gonca hâline yapraklar açılıp kapanarak geçmekteler. Hep taze 
ve taptaze kalan bu gül gibi şehir ve köylerin anası yani yerin 
göbeği olan Mekke’nin ortasında siyah peçeli Kâbe... İç içe da-
ireler hâlinde dünyanın her tarafından saflar dizilmiş... Her an 
dünya üzerinde beş vakit eksik olmuyor... Bütün Müslümanlar 
içe doğru eğilen gül yaprakları gibi Kâbe’ye doğru yönelerek 
namazın o narin ve zarif hareketleri ile eğilip bükülüyorlar. 

Tasavvuru hatta tahayyülü bile doyumsuz bir haz veriyor. 

Safvet SENİH



PIRILTILAR

 Müslüman olmak güzel, güzel Müslü-
man olmak daha güzel ve güzel Müslümanlık-
ta mütemadi olmak ondan da güzeldir. 

 Din insanı şekillendirsin, bir kalıba sok-
sun, ona çeki düzen versin diye gelmiştir; in-
san dini keyfince şekillendirsin diye değil. 

 Mü’minler kendilerine değil Allah'a 
güvenirler; “özgüven” dedikleri şey en hafif 
ifadesiyle bir aldanmışlıktır. 

 Hiç katkıda bulunmadığı bir işten do-
layı methedilmekten hoşlanmak – Kur’ân’ın 
açık ifadesiyle–büyük bir nifak alametidir. 

 Raşit Halifeleri ve Ehl-i beyti sevmek 
dinin bir şubesidir; onlar hakkında olur olmaz 
sözler söyleyenler, bütün füyuzat hislerinden 
mahrum kalırlar.

 Cenâb-ı Hakk -umumiyetle- kendisi 
için yerde olan bir yüzü başkalarına çiğnet-
mez; eğer bazı kimseler tarafından çiğneni-
yorsanız, içinizi kontrol etmelisiniz. Demek 
ki, amelinizde rıza-yı ilahî tek murad değil.

 Allah’a yakın olan insanların halktan 
uzak kalmaları düşünülemez.

 Özgüven tabirinin bizim kültürümüz-
le te’lifi imkânsızdır; o bizim için çok iğreti 
bir kelimedir; öz değerlerimizde “Tut beni 
Allah’ım, tut ki edemem Sensiz!” anlayışı 
esastır.

 Bir mefkûreye sevdalı olma, o mefkûreyi 
gerçekleştirme istikametinde çok önemli bir 
donanımdır.
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 İlminin gereğiyle amel etmeyen ne ka-
dar bilirse bilsin cahildir.

 Allah’a yakın olmanın en sarîh emare-
lerinden biri de kibirden uzak yaşamaktır. 

 Kâmil imana ulaşmak, Allah'a hep ya-
kın durma ve her zaman O’na yakın olma 
yollarını araştırmaktan geçer. 

 İnsanlara karşı edep çerçevesinde hare-
ket etmeyenlerin, Allah’a karşı edepli olma-
ları da beklenemez. 

 Emanet emin olana verilir; Allah’ın 
emaneti de öyledir. 

 İnsan karakterini delmeme hususunda 
iffetini koruma ölçüsünde titiz olmalıdır. 

 Başkalarının günahlarına takılıp kalma 
bir kalb marazıdır. 

 Herkesin değeri niyetinin enginliği ka-
dardır. 

 İnsan, kendini okuyabildiği ölçüde içe 
doğru derinleşebilir. 

 Denge İslâm’ın ruhudur.
 Günah işlememe bir fazilet olduğu gibi 

başkalarının günaha girmesine sebep olma-
ma da ayrı bir fazilet hatta bir vazifedir.

 Adalet, her yerde geçerli olan bir ser-
mayedir.

 İstediğini Allah’tan isteyen, hiçbir za-
man mahrum kalmaz.

***
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ADALET 
İFFET 
HAYÂ





KUR’ÂN-I KERÎM’DEN

“Yarattıklarımız içinde daima Hakka giden yolu göste-
ren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.” 
(Araf Sûresi, 181. âyet)

“Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve 
bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numu-
nesi şahitler olun! Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz 
kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın, 
takvaya en uygun hareket budur. Allah’a karşı gelmekten 
sakının! Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” 
(Maide Sûresi, 8. âyet)

“(Resûl’üm!) Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, 
namazı hakkıyla ifa et! Muhakkak ki namaz, insanı ahlâk 
dışı davranışlardan, meşrû olmayan işlerden uzak tutar. 
Allah’ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah 
bütün işlediklerinizi bilir.” (Ankebut Sûresi, 45. âyet)

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN

İslâm’ın Ahlâkı
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
– Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın 

ahlâkı hayâdır.
Güzelleştirir
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
– Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. 

Hayâ ise girdiği şeyi güzelleştirir.
En Sevaplı Yudum
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
– Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum, 

Allah’ın rızasını düşünerek kendini tutup yuttuğu öfke 
yudumudur.
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RABB’İM BANA İKİ KATINI VERDİ

Hazreti Ömer zamanında sürekli mescide devam eden din-
dar bir genç vardı. Hazreti Ömer, onun bu hâlini çok severdi. 
Gencin yaşlı bir de babası vardı. Genç, yatsı namazını kılar 
kılmaz babasının yanına dönerdi. Gencin eve dönüş yolu üze-
rinde oturan bir kadın vardı. Kadın, gönlünü gence kaptırmış-
tı. Sürekli onun yoluna dikilir ama gençten umduğu cevabı 
alamazdı. Bir gece genç, evine dönerken kadın yine karşısına 
çıktı. Bu sefer genç de kadının peşine takılıverdi. Tam kadının 
evinin kapısına geldiği ve içeriye adımını atacağı sırada Allah’ı 
hatırladı ve dilinden şu âyet dökülmeye başladı: “Allah’a kar-
şı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince hemen 
düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.” 
(A’râf Sûresi, 201. âyet)

Delikanlı, bu âyeti okuya okuya yere yığıldı. Kadın, yar-
dım etmesi için bir cariyesini çağırdı ve onu, evinin kapısına 
kadar götürdüler. Oraya oturttular ve babasına haber vermek 
için kapıyı çaldılar. Baba, oğlunu o vaziyette görünce hemen 
komşularını çağırdı. Komşular yetişip yardım ettiler ve genci 
eve aldılar. Uzun süre geçtikten sonra genç kendine gelince 
babası,

– Oğlum neyin var, ne oldu sana, dedi. 
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Genç önce, 
– Bir şeyim yok baba, dedi ancak babası ısrar edince başına 

gelenleri bir bir anlattı. 
Babası,
– Hangi âyeti okumuştun, dedi. 
Genç, âyeti okudu ve yine kendinden geçti. Baktılar ki bu 

kez vefat etmiş. Yıkadılar ve geceleyin götürüp kabristana def-
nettiler.

Sabah olduğunda olay, Hazreti Ömer’e intikal etmişti. Haz-
reti Ömer, gencin babasına geldi ve taziyelerini bildirdikten 
sonra,

– Bana neden haber vermediniz, diye sordu. 
Dediler ki:
– Ey Mü’minlerin Emîri! Vakit geceydi, sizi rahatsız etmek 

istemedik.
Hazreti Ömer,
– Bizi onun kabrine götürün, dedi. 
Daha sonra beraberindekilerle kabre vardı ve şöyle seslen-

di: 
– Ey filân, Rabb’inin huzuruna çıkmaktan endişe duyan 

mü’mine iki Cennet var. (Rahman Sûresi, 46. âyet) 
Kabrin içindeki genç, ona cevap verdi: 
– Ey Ömer! Rabb’im, bana senin bahsettiğin Cennet’i iki 

kere verdi.
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ALLAH’A HAMD OLSUN Kİ 

Musa ibn Ebu İsa anlatmıştı: 
“Hazreti Ömer (radıyallahu anh), birgün 

Hâriseoğullarının kuyusunun başına geldi. Burada Muham-
med ibn Mesleme (radıyallahu anh) ile karşılaştı. Ona, 

– Muhammed, benim yönetimimi nasıl buluyorsun, diye 
sordu.

Muhammed ibn Mesleme, 
– Vallahi seni, tam arzu ettiğim gibi senin iyiliğini isteyenler 

gibi görüyorum! Mesela seni, vergi toplama konusunda başa-
rılı buluyorum. Ayrıca hazine malına göz dikmediğin gibi onu 
adaletli bir şekilde dağıtıyorsun. Eğer doğruluktan ve adaletten 
ayrılırsan, okun ateşe tutulup düzeltilmesi gibi biz de seni yola 
getirmeyi biliriz, dedi. 

Bunun üzerine Hazreti Ömer, 
– Yani demek sen bana, ‘Sen haktan saparsan okun ateşte 

tutuşturulup düzeltilmesi gibi biz de seni düzeltiriz!’ diyorsun 
öyle mi? Allah’a hamd olsun ki beni, adaletten 
saptığımda doğruya iletecek bir cemaatin 

başına yönetici yapmış, dedi.”
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ADALET VE TEVAZU

Emevî halifelerinin büyüğü Ömer ibn Abdüla-
ziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hak-
kı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. 
Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki 
kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle 
ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise dev-
let ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanır-
dı. Halife, birden fazla gömleği olmayan, varlıksız 
biriydi.

Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. 
Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki:

– Hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını 
koyuversin. 

– Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi 
yaptırmak istemem.

– Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım.
– Olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sa-

yılmaz. 
Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine 

döndü ve şöyle dedi:
– Ben kalkıp iş yaparken de Ömer’dim; gelip 

oturdum, yine aynı Ömer’im. 
İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslâm 

âleminde adaleti hâkim kılmıştı. Büyük dedesi 
Hazreti Ömer (radıyallahu anh) gibi adalet ve 
basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu 
çekemeyenler tarafından bin dinar altın para kar-
şılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. Hizmet-
çisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer ibn Abdülaziz, 
paraları adamdan alarak devlet hazinesine koy-
muş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten 
kurtulması için de kaçmasını söylemişti.
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NAKİYE HALA
Ağustos sonlarının en sıcak, en ağır, fakat yaldızlı gibi du-

ran bir akşamı idi. Erenköy’ün iç taraflarında, bir bağın kö-
şesindeki kameriyenin altında, üstü eski bir kilim ile örtülü 
kiraz dallarından yapılmış bir kanapenin üstünde bağdaş ku-
rup bir eliyle çubuğunu içen, diğer eliyle kırmızı püsküllü öd 
ağacı tespihini çeken, Nakiye Hala’nın mor damarları çıkmış 
çilli, yumuşak elini her zamanki gibi alelade öptüm…

– Berhudar ol oğlum!...
Her akşam eve dönüşümde bu senelerin yıprattığı kadı-

nın elini yarım ağızla öptükçe bunca seneden beri tarz ve 
şekli değişmeyen bu duaya mahzar ola ola, artık o kadar 
önem vermemeye, bazen ne dediğini bile işitmemeye baş-
lamıştım. Dünyadan elini, eteğini çekmiş, gittikçe yıkılma-
ya yüz tutmuş fanî ömrüne rağmen âhiretini imara çalışan, 
sessiz, sakin, seksenlik bir ‘Nakiye Hala’ herkesi ne derece 
meşgul ederse beni de o kadar meşgul eylerdi. Lakin bilmem 
herkeste öyle midir? Ben pek küçük çocuklar, bir de pek 
ihtiyarlarla konuşmadan lezzet alırım. Birinin mazisi yok. 
Diğerinin istikbali bilinmiyor. Bu doğuş ve batış levhaları 
bana pek hoş, pek tabii gelir!...

Gittim, Nakiye Hala’nın yanına oturdum. Kenarı oyalı, 
yeşil namaz bezinin altından çıkan kökleri kararmış hayat-
tan ak, uçları kınadan kırmızı saçlarının… Bir tane bile dişi 
kalmadığından içeri doğru çökmüş ince, uçuk dudakları-
nın… Akları bile sarıya yakın soluk gözlerinin üstünde ağır 
ağır inip kalkan göz kapaklarının… Köhne çubuğunun du-
manını fosurdatarak savurdukça med ve ceziri pek belli olan 
buruşuk yanaklarının hâli bu akşam bana pek dokundu.

– Nakiye Hala, sıcaklarla nasılsın? Bursa mı sıcak, İstan-
bul mu? 

Nakiye Hala babamın sütninesinin büyük kızı imiş. Ken-
disi Mora’lı olup göçten sonra bütün ömrünü Bursa’da ge-
çirmiş, orada evlenmiş, orada çocuklarını askere göndermiş 
bir mübarek ihtiyar idi.
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Nakiye Hala  askerliği, askerleri pek severdi. İstanbul’a 
geldikten sonra en büyük gezintisi çoğu cumalar, Kabataş’a 
kadar giderek buradan askerlerin dönüşünü seyretmekti…

Karakolların önünden geçerken nöbetçiye ‘Selamün 
aleyküm oğlum!’ diye mutlaka yakınlık göstermek alışkan-
lığı idi. Yolda gördüğü erlerle, fırsat buldukça, lakırdı etmek 
pek merakı olduğundan o fırsatları hiç kaybetmez; bazen 
onlara yemiş alır, tütün alır, verirdi. Çok defalar Hala’nın 
kaldırım üstünden sökülmüş iri taşları- oğlu gibi sevdiği as-
kerler ayağına çarpıp incitmesin diye- kaldırıp bir kenara 
koyduğu olagelmiştir.

– Oğlum Selimiye Kışlası buradan çok uzak mıdır?
Selimiye Kışlası tarafına bakarken –çubuğunun duman-

ları ulaşılamayacak bir hayale karargâh olan –o nurlu soluk 
kara gözlerinin uzaklarda, pek uzaklarda hazin bir şeyler gö-
rür gibi gülerek yaşardığını gördüm…

Yumuşak tüylü, iri bir sarı yelpaze gibi kısmen ufka gö-
mülmüş güneşin uçuk ışığı, yoğun, zayıf, koyu bir rüzgârla 
beraber, kameriyenin yarı sararmış asma, yabani gül dalları 
arasında süzülerek, Hala’nın yeşil namaz bezini hafif ok-
şayışlarla öpüyordu… Kâinat korkunç bir sessizlik içinde; 
ağustos böceklerinin uzaktan işitilen uğultusuyla, bağın 
köşesindeki havuzun içinden kurbağaların durmadan fer-
yadı etrafa serpiliyor; üzüm kütüklerinin gündüzün güneşin 
sıcaklığından ters dönmüş sarıya meyl eden yaprakları usu 
usul titriyor, sessiz sessiz, serin serin esen akşam rüzgârı et-
raftaki ağaçlara, çimenlere, gece safalara baygın bir tazelik, 
cilveli bir tazelik veriyor; havaya pek ince bir ‘akşam ko-
kusu’ yayılıyor; donuk mavi gökyüzünün ötesinde berisinde 
beyaz bulut parçaları hareketsiz gibi duruyordu.

– Hala, Selimiye kışlasını niye sordun?
– Hiç!...
Bu ‘hiç’ şu mübarek kadının bütün ömrü, bütün hayat 

macerası, bütün mazisi idi. Renksiz dudaklarının arasından,
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hoş bir dua, bu akşamın ruhani güzelliğine karışarak icâbet 
dergahına doğru uçtu. Oh! Şu dakika önümde üç şehit an-
nesi bu kadın ne ulvî, ne melek gibi bir güzelliğe büründü! 
Gözlerinin ucundan uçan iftihar nurunun verdiği tebessüm, 
asil bir şefkat parıltısı bana manevi bir hüzün sarhoşluğu 
vermişti. Başımı yanıma çevirdim. Duvarın kenarındaki ka-
lın bir gölgenin altında, yarı yaprakları kurumuş, dökülmüş, 
tozlar içinde ezilmiş, yarısı solmuş, bükülmüş, bir çiçeğin 
uçukluğu… Öte tarafta toprağa doğru çökmüş bir kuru kiraz 
ağacının manzarası, daha ileride köhne, boyasız, ümitsizlik 
dolu kulübenin harap hâli gözüme ilişti:

– Merhumları yâd ettin değil mi?
Yüzüme şefkatli bir bakışla bakarak, eski yaralarını göste-

ren ihtiyar bir gazi gibi hazin bir neşe ile yavaşça ‘evet’ dedi:
– Böyle bir yaz akşamıydı. Hüseyinciğimi sormaya git-

miştim. Bir subay deftere baktıktan sonra ‘Yakında gelecek’ 
dedi. Sonra çıkıyordum, bir er yanıma sokuldu, ‘Hüseyin 
Ağa bizim erişemediğimiz rütbeye erişti… Şehit oldu anne!’ 
dedi. Ağlamadım. Zaten babası bana onlar memede iken ‘ 
Ya gazi, ya şehit!’ diye süt verdirirdi. Ne ona, ne Hasan’ıma, 
ne de damadıma üzülürüm. Âhirette beni bekleyecek şu üç 
kurbanımdan başka bir şeyim yok. Elbet onlar bana şefa-
at edeceklerdir. Gönüllü giden damadımın şehadet haberi 
geldiği zaman, kızım ne kadar olsa genç, cahil olduğundan 
hayli üzüldü. Zaten zayıftı… İflah olmadı, üçüncü ay o da 
merhum oldu. Gençlik, yeni gelinlik ne gariptir, ayrıldığı 
gece nasılsa kocası kendi kendine: 

Bulmak güzel olmaz mı?
Yarın Hak divanında; 
Göğsü al al yaralı, 
Nişanlını yanında…
Diye bir türkü söylemiş. Kızcağız bütün hastalığında ken-

disini kaybettiği zamanlar bu türküyü tekrar ederdi. Şimdi,
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şimdi ben de ancak onların bu hayalleriyle vakit geçire-
biliyorum. Artık bunlar benim için dört kanattır, değil mi 
evlâdım?... Ah! Zaten olacak olunca böyle gazada, günahla-
rından silkinerek gitmeleri daha iyi değil midir? 

Arkadaşlarının söyleyişine bakılırsa, üçü de alnından, 
göğsünden vurulmuş. Ah Hasancığım… Ne yiğit, ne kahra-
mandı! Bana giderken: ‘Anneciğim! Beni arkamdan vurul-
muş diye işitirsen sakın ruhuma okuma! Senden emdiğim 
süt bana haram olsun!’ demişti. Zaten üçü de ölmek niye-
tiyle gitmişlerdi. Hasan’ın şehit olduğunu haber alınca ağ-
ladığımı gören babası bana darıldı. Kendisi şükür secdesine 
kapanmıştı. O zamandan beri ne vakit gönlüme bir incelik, 
bir acı gelse, gözümü kapayınca onlar gözümün önünde ya-
ralarıyla gelirler; gülerek ellerimi, yüzümü öperler… İnşal-
lah sen de evlatlarının gaziliğini görürsün.

– Âmin halacığım!...
Sonra göğsünden nüsha gibi ince bir muşambada sarılı, 

buruşmuş, kat yerleri yıpranmış bir kâğıt çıkararak dudakla-
rına götürdü. Sararmış gözlerinden ağır ağır damlayan bir iki 
damla yaşla ıslattı; Hüseyin’in son mektubu diye bana uzattı.

“ Hakikatli babacığım, şefkatli anneciğim!
Ellerinizden öpüp herkese selam ve senalar ederim. Size 

bir şey söyleyeceğim, daha doğrusu dinimizce bir müjde ve-
receğim, ama acımayacaksınız, ağlamayacaksınız. Baba is-
tersen anneme söyleme! Hani sen; ‘Bu kadar savaş gördüm, 
lakin bir türlü muradıma nail olamadım…’ demez miydin? 
İşte tamam Hasan maksadına nail oldu! Şehit oldu. Üç gün 
evvelki savaşta bir geyik gibi çeviklik, bir arslan gibi yiğit-
lik gösterdikten sonra şehit oldu. Allah rahmet eylesin! 
Düşerken yanındaydım;hakkınızı helal etmenizi rica etti. 
Bir kurşunla şakağından, iki kurşunla göğsünden yaralan-
mış, bir gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle göm-
düm.  Toprağa girerken yüzü gülümsüyordu. O, ecdadımızın
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yadigârı, senin hediyen olan yatağanı da beraber defnettim. 
Kınını da taş yerine başucuna diktim. Bilirsin ki rahmetli 
bunca senedir; geceleri bile yatağına o bıçakla yatardı… Ah 
babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık, görseydin? Gözü-
mün önüne, o senin savaşlarda ettiğin hücumlar geliyordu. 
Onları bize ne tatlı anlatırdın!... Yaralarını ne sevinçle gös-
terirdin!... Emin ol, babacığım, kardeşim senin evlatlığına 
layık olacak şekilde şehit oldu. Düşman ileriden kara bulut 
gibi geliyordu. Biz iki bölükten ibaret idik. Yıldırım gibi bir 
hücum gösterdik. İlk hamlede yüzbaşımızı kaybettik. Ça-
vuşumuz da yaralanınca kumandayı Hasan aldı. Ah baba-
cığım, şöyle uzakta bulunup da, Hasan’ın ‘Ya Allah’ diye 
bağırdığı vakit ayağımızın altındaki toprakların, başımızın 
üstündeki ulu ağaçların zangır zangır titrediğini göreydin, 
şaşardın! Nihayet düşmanı, tepeden püskürttük. Kovalama-
ya başladık. En önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, başı 
açık, yalın ayak Hasan koşuyordu… Koşuyordu… Kuş gibi, 
rüzgâr gibi, alev gibi koşuyordu. Bu sırada düşman bir defa 
daha geri dönmeyi denemez mi? İşte o dakikada Hasan’ı 
yerde gördüm. Hırsından, hiddetinden ne yapacağını bilmi-
yor; alnından dökülen kanlar içinde, kıpkırmızı kesilen diş-
leriyle tetiği çekmeye çalışıyor; tüfeğin namlusunu ısırıyor-
du. Gözleri kükremiş kaplan gözü gibi dışarı fırlamıştı. Onu 
çaresiz orada bıraktık, düşmanı tamamıyla dağıttıktan sonra 
yanına geldim. Geldiğimi duyunca gözlerini açtı… Sen her 
zaman demez miydin ki: ‘Ben şehit oğluyum, inşallah şehit 
babası olacağım.’ İşte baba duan kabul oldu. O hasretli yarı-
na, şehadete kavuştu. Hem gazi oldu, hem şehit. İnşallah biz 
de kavuşuruz. Zannederim ki iki gün sonra yeni bir hücum 
daha olacak… Bâki senin ve annemin ellerinizden öperim. 
Duanıza muhtacım. Beni soranlara selam. 

Bu mektubu alayımızın teğmeni… beye yazdırdım. Ken-
disi de sizi tebrik ediyor ve ellerinizden öpüyor.”

Oğlunuz Hüseyin Onbaşı
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Sular kararmaya başlamıştı. Güneş İstanbul’un arkasına 
doğru batıyordu. Uzaktan, bir ishak kuşu, ara sıra kesik ke-
sik ötüyordu. Gözlerim sulanmıştı. Akşamın hüzünlü, zayıf 
gölgesi altında –toprağının altında kıymetli bir vücudun 
kemiklerinin döküntüsü gömülmüş, bir mezar taşına ben-
zeyen– Hala’nın solmuş yüzüne baktım. Hareketsiz duruyor, 
tütünü tükenmek üzere olan çubuğunu içiyordu. Kâğıdı yine 
önceki gibi düzgün bir şekilde büktüm, iade etmek istedim, 
‘Bana bir kere daha okusana… Ne olur!...’ dedi. Okuyama-
dım: Hüseyin’in, kardeşinin şehadetinden hasretle, mahru-
mane bahseden zayıf vücutlu, yüreği kuvvetli, civanmert 
gazinin şehadet hâli gözümün önüne geldi.
İstanbul’a dönen arkadaşlarının rivayetine bakılırsa Hü-

seyin esir düşmüş, düşman ordugâhına götürülmüştü. Fakat 
bu hâl, nefsine pek ağır geldiğinden arkadaşlarıyla ara-
larında verilen karar üzerine fırtınalı, yağmurlu, şimşekli, 
yıldırımlı bir gece yarısından sonra, kapıları önünde duran 
nöbetçiye hücumla, ateş verdiği yakınındaki bir cephane 
sandığının patlamasından yaralanıp kendisini takip eden 
düşmanın eline geçmemek üzere yüksek bir bayırın eteğin-
den akan ırmağa atlamış. Ertesi sabah bunu arayan düşman 
askeri mübarek cesedini, parça parça derenin içinde bul-
muşlar. Bu sayede arkadaşlarından çoğu kurtularak Ordu-yu 
Hümayun’a dönmüşler.

Bu Türk cevherinin, bu Türk terbiyesinin, bu Türk kal-
binin, bu Türk soyunun birer örneği olan, bu iki yiğidin, bu 
iki cesur erkek arslanın, bu iki şimşek yaradılışlının –daha 
sadece- bu iki Osmanlı’nın ulvî hayâli arasında kalan oyalı 
yemenisi, kınalı saçları, yasemin çubuğu, kurduğu bağdaşın 
altından uçları gözüken siyah meshiyle, bunca fedakarlığa 
karşılık şu üzüntüsü gecenin başlangıcının uçuk gölgesi al-
tında temiz, masum, saf, dindarâne bir teslimiyetle karşım-
da bana gülümseyen Nakiye Hala’nın Allah’ın beğenece-
ği hâli gözümün önünde bir güzellik ve yükseklik levhası 
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oluşturdu. Derin bir şaşkınlık içinde gömülüp kaldım. 
Uzaklardan, yükseklerden doğru dalgalana dalgalana gelen, 
titrek bir sesle okunan akşam ezanı beni ikaz etti. Kame-
riye üstünden solmuş güller, yaseminler akşama rüzgârının 
tesiriyle bu kadının başına, göğsüne, kucağına düşüyordu. 
Kalktım; Nakiye Hala’nın ellerini öptüğüm zaman; Hasan’la 
Hüseyin’in, o ki mübarek şehidin annesi, kelime-i şehadeti 
tekrar ediyordu.

Bu olayın üzerinden üç sene geçmişti. Nakiye Hala bir 
haftadan beri ağırca hasta idi. Bir sabah erken uyandım. 
Hiç unutmam, bir Cuma sabahı idi. Evin içinde herkeste 
bir sessizlik, şaşırtıcı bir ümitsizlik görünüyordu. ‘Sizlere 
ömür, Hala gitti!’ dediler. Ben bu acı sonucu birkaç gündür 
istemeyerek bekliyordum. Yüreğime zehir gibi bir acılık, ru-
hani bir korku çöktü. ‘Allah rahmet eyleye!’ duası o acının, 
o kederin korkutan yükünün altında ezilen gönlümden, bir 
uyuşukluk sessizliği dökülüyordu.

Hala’nın tabutu, kırmızı yemenisi üstünde eskice bir şalı 
ile camiye doğru gidiyordu. Cuma namazından sonra bütün 
cemaat cenaze namazında bulundu. Bu namazı eda eden ce-
maatin mühim kısmı askerlerden oluşuyordu. Edilen duaya 
bütün o merhumenin çocuklarının silah arkadaşları ‘Âmin’ 
dediler. Dinimizin güzel kaidelerinden olduğu üzere, yine 
askerlerden oluşan bir insan kalabalığı, tabutun kollarına 
girerek takip ettiler. O uhrevi tabur dalgalana dalgalana 
ruhani bir haz ile yokuştan iniyordu. Karacaahmet mezar-
lığına gömülmek üzere Üsküdar’a geçirilmek için Kabataş’a 
geçildi. Caddeye gelince bizi bir muzika sesi karşıladı. İki 
üç tabur asker, bu asker annesinin tabutu önünde–mazisini 
bilirlermiş gibi- bir gıyabî hürmet hissiyle, ruhuna fatihalar 
okuyarak ağır ağır geçiyorlardı. Bu bir şehit annesine teva-
fukun son bir mükâfatı idi!

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU 
17 Temmuz 1313
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