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REHBER ‹LM‹HÂL‹

ÖNSÖZ

‹fl bunu, “Rehber” bilelim:
Bismillahirrahmânirrahîm

Kitâb›ma besmele ile bafll›yorum. Dünyadaki bütün in-
sanlara ac›yan ve faydal› fleyleri yarat›p, herkese gönderen
Rabbimize hamd olsun! Onun sevgili Peygamberi Muham-
med aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O yüce Peygambe-
rin bildirip ö¤retti¤i yolu, hiç de¤ifltirmeden bugüne ulaflt›-
ran akrabâlar›n›n ve temiz, âdil olan arkadafllar›n›n her biri-
ne hay›rl› duâlar olsun!

Her insan, râhat ve huzûr içinde yaflamak istiyor. Öyle ki,
kavufltu¤u mutluluklar›n›n hiç bitmemesini arzu ediyor. Bü-
tün insanlar›n iki arzusu hiç sona ermiyor. Hiç ölmemek ve
her arzusuna zahmetsiz, s›k›nt›s›z kavuflmak... Bu isteklere
kavuflmak, dünyada mümkün de¤ildir. Çünki dünya fânidir
(geçicidir). Birçok s›k›nt›larla, dertlerle doludur. ‹nsan bura-
da, her arzusuna kavuflamaz.

Yüce Rabbimiz, insanlar› imtihan etmek, denemek için
yaratm›flt›r. ‹mtihanda ni’metlerle külfetler, hay›rlarla fler-
ler, iyiliklerle kötülükler karma-kar›fl›kt›r. ‹nsan›n, kendi is-
te¤i ile hangisini yapaca¤› denenmektedir. Bu imtihanda ba-
flar›l› olmas› için, kendisine akl verilmifltir. Her as›rda gelen
Peygamberler ve Peygamberlere uyan âlimler, insanlara yol
göstermifller, rehberlik etmifllerdir. Peygamberler, Allahü
teâlân›n emirlerini ve yasaklar›n›, istediklerini ve be¤enme-
diklerini insanlara aç›klam›fllard›r. ‹nsan, hiçbir devirde ba-
fl›bofl b›rak›lmam›flt›r.

‹nsanlar›n dünyada ve âhirette, râhat ve huzûra kavuflma-
s› için, onlar› yaratan Allahü teâlâ taraf›ndan dinler gönderil-
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mifltir. Din, Allahü teâlân›n yoludur. Râhat ve huzûra kavufl-
mak için bildirilen ilâçlar›n reçetesidir. Onun emir ve yasakla-
r›, ilâç gibidir. Dünyâda ona uyan herkes râhat eder. Âh›ret-
de kurtulmak isteyen, ona inanmal› ve bildirdi¤i ilâc› kullan-
mal›d›r. Âhirette sonsuz olan Cennet hayât›nda ölüm, s›k›nt›,
hastal›k, dert ve belâ, hattâ yemek ve içmek ihtiyac› bile yok-
tur. S›k›nt›s›z, zahmetsiz her arzuya kavuflmak oradad›r. ‹slâ-
miyyetin emir ve yasaklar›na uyarak yaflayanlar›n, bu sonsuz
se’âdete kavuflacaklar›n›, Allahü teâlâ va’d etmektedir.

Allahü teâlân›n, insanlar›n mutlulu¤u için gönderdi¤i din-
ler, zaman zaman insanlar›n bafl›na geçen zâlimler ve nefsle-
rin kötü isteklerine düflkün olanlar taraf›ndan de¤ifltirilmifl-
tir. Asl› unutulmufl ve yerine, insan kafas›ndan ç›kan bir ta-
k›m bozuk fikirler, yanl›fl ve eksik kurallar konulmufltur. ‹lk
insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan beri, in-
sanlara tebli¤ edilen bu ilâhî mesajlar›n sonuncusu, güzel dî-
nimiz islâmiyyetdir. Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilen her
peygamber ve onun vas›tas›yla gelen her din hakt›r, gerçek-
tir. Bu dinler bozulmufl, yaln›z Hak din, hiç bozulmam›fl ve
uyulmas› gereken din, ‹slâmiyyet kalm›fld›r.

Bütün hak dinlerde oldu¤u gibi, dînimiz de, insanlar›n
ebedî se’âdeti için önce ÎMÂN etmeyi, inanmay› emretmifl-
tir. Zerre kadar, (ya’nî çok az) îmân› olanlar ve bu îmân ile
ölenler, sonunda mutlaka kurtulacaklar, Cennete gidecek-
lerdir. ‹bâdetlerindeki noksanl›¤› ve günâhlar›n›, Allah›m›z
dilerse afv edecek, dilerse Cehennemde bir müddet cezâlan-
d›r›p sonra Cennete sokacakt›r.

‹slâm dîni, emirleri yapmak ve yasaklardan kaç›nmaktan
ibârettir. Îmân›n olgunlu¤u, taml›¤› ve ibâdetlerin, Allahü
teâlâ taraf›ndan be¤enilip kabûl edilmesi, AHLÂK’›n güzel
olmas›na ba¤l›d›r. Dînimiz, herkese karfl› iyi huylu, güler
yüzlü ve tatl› dilli olmay› emretmifltir. Kimseyi incitmemeli,
kalbini k›rmamal› ve dinli, dinsiz herkese iyilik etmelidir.
Kötü huy, sâhibine zarard›r. Tatl› dil, y›lan› deli¤inden ç›kar-
d›¤› gibi, kötü huy da sâhibini îmândan ç›kar›r.

– 4 –



Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inanan ve Onun son
dînini getiren ve dahâ evvel gelen bütün dinlerin hükmlerini
yürürlükden kald›ran, MUHAMMED aleyhisselâm›n pey-
gamberli¤ine îmân eden her müslimân, önce dînimizin alt› esa-
s›n› ö¤renmelidir. Bunlara “ÎMÂNIN fiARTLARI” denir.
Îmân›n flartlar›n› bilmedikçe, müslimân olunmaz. Îslâmiyeti
din olarak seçen herkes, bunlardan sonra, “ÎSLÂMIN fiART-
LARI”n› ö¤renerek, ibâdet vazifelerini yerine getirmelidir.

Müslimân, iyi insan, akl› bafl›nda kimse demektir. Hakîkî
müslimân, Allahü teâlân›n emirlerine itâat eder. Kul hakla-
r›ndan sak›n›r, devlete olan borçlar›n› öder. Âilesine, ana-
babas›na, akrabâlar›na, komflular›na, hocas›na, yoksul ve ye-
timlere, bütün insanlara ve hattâ hayvanlara bile iyilik yap-
makta, haklar›n› gözetmekte kusur etmez. Vatan›n›, milleti-
ni ve bayra¤›n› sever. Herkese iyilik eder. Kötülük yapanla-
ra nasîhat verir. Böyle olan müslimân› Allahü teâlâ da sever,
kullarda sever, râhat ve huzûr içinde yaflar.

Kötü huylardan kurtulup, iyi huylu olmak için, “GÜZEL
AHLÂK”›n ve “KÖTÜ AHLÂK”›n neler oldu¤unu ö¤ren-
melidir. Bir hastal›¤›n tedâvisi, önce hastal›¤› bilmek, teflhis
etmek ve sonra da ilaçlar›n› kullanmakla olur.

Gözbebe¤imiz gibi k›ymetli olan evlâdlar›m›z›n ve gençle-
rimizin, güzel dînimiz islâmiyyeti k›saca ö¤renmeleri ve bile-
rek yaflamalar› için (REHBER ‹LM‹HÂL) ad›n› verdi¤imiz
bu kitâb› haz›rlad›m. Kitâb›m›zda, din hakk›nda k›sa ve öz bil-
gi verdikten sonra, dînimizin emir ve yasaklar›n›, ibâdetleri,
güzel ahlâk ile kötü huylar›n neler oldu¤unu, kötü huylardan
kurtulma çârelerini ve ilâçlar›n› bildirdik. Maksad›m›z ve ni-
yetimiz, çocuklar›na din bilgisi ö¤retmek ve onlar› ‹slâm ahlâ-
k› ile yetifltirmek isteyen anne ve babalara yard›mc› olmakt›r. 

Her noksan ve kusurdan münezzeh olan Allahü teâlâd›r.
Rabbimizden hepimizi hay›rl› ifllerde muvaffak eylemesini
duâ ve niyâz ederiz.

2008
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GENÇLERE NAS‹HAT

Ey temiz gençler! Ey, ömürlerini ‹slâm Dîninin güzel ah-
lâk›n› ö¤renmekte ve yaymakta tüketen ve canlar›n› Allahü
teâlân›n dînini insanlara yaymakta fedâ eden flehîdlerin asîl
ve k›ymetli çocuklar›!

fierefli ecdâd›m›z›n sizlere tam ve do¤ru olarak getirdi¤i
ve emânet b›rakt›¤› mübârek ‹slâm Dînini ve bunun bildirdi-
¤i güzel ahlâk› iyi ö¤reniniz!

Güzel yurdumuza göz diken, can, mal, din ve ahlâk düfl-
manlar›n›n sald›r›lar›na karfl›, bu mukaddes emâneti bütün
gücünüzle savununuz. Her yere yayarak, insanlar› se’âdete
kavufldurmaya çal›fl›n›z! Biliniz ki, dînimiz güzel huylu olma-
m›z›, seviflmemizi, büyüklere hürmet, küçüklere flefkat et-
meyi, dinli-dinsiz, herkese iyilik etme¤i emretmektedir.

Büyüklerinize karfl› gelmeyiniz! Bütün insanlara karfl› gü-
ler yüzlü, tatl› dilli olunuz! Kimsenin mal›na, can›na, ›rz›na,
sald›rmay›n›z! H›rs›zl›k etmeyiniz! Herkesin hakk›n›, ücreti-
ni veriniz.

Allahü teâlân›n do¤rular›n yard›mc›s› oldu¤unu hiç unut-
may›n›z! Birbirimizi sevelim, yard›mlaflal›m ki, Allahü teâlâ
da yard›mc›m›z olsun!

Gençlere üç fley çok lâz›md›r önce,
biri, îmân› düzeltmektir iyice.

Biri, ‹slâma uymakt›r her yerde,
ilmihali ö¤renmeli elbette.

Bir de ihlâst›r, her iflde dâimâ,
flöyle ki, hiç olm›ya ucb-ü riyâ.

Bu üçü birden tahakkuk etmeli,
böyledir, islâmiyyetin temeli.

Hem bu ihlâs olmasa, makbûl de¤il,
tasavvuftur ihlâs›n kayna¤› bil!
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‹Y‹ B‹R MÜSL‹MÂN NASIL OLUR?

Hakîkî müslimân; medenî, kültürlü ve namuslu bir insan-
d›r. Her fleyden önce, dürüst ve çal›flkand›r. Tahsil yapm›fl
veya okuyarak kendi kendini yetifltirmifltir. Sözü, özü do¤ru-
dur. ‹fllerini, son derece dikkatle, bafl›ndan sonuna kadar ta-
kip eder. Gerekirse, normal ifl saatlerinden daha fazla çal›fl›r.

Müslimân suç ifllemez. Vatan› ve milletini sever. Her ba-
k›mdan, iyi ahlâk› ile çevresine örnek olur.

Dîninin emir ve yasaklar›n› iyi ö¤renip, onlara titizlikle
uyar, Çocuklar›n›n, îmânl› ve güzel ahlâkl› yetiflmelerine çok
ehemmiyet verir. Onlar›, kötü arkadafllardan ve zararl› ya-
y›nlardan korur.

Verdi¤i sözü tutar. Zaman›n k›ymetini bildi¤i için, her ifli-
ni dakikas› dakikas›na yapar. Üzerine ald›¤› bir ifli bitirme-
den içi râhat etmez. Bir ifli yar›na b›rakmak flöyle dursun, ya-
r›nki ifli, mümkünse bugün yapar.

Böyle kimseler, rûhunun temizli¤i yan›nda, vücut temizli-
¤ine de çok dikkat ederler. Kulland›¤› eflyalar, yiyip içtikleri,
evi, çevresi hep temiz olur. Ayr›ca, güler yüzlü, tatl› dilli, va-
kur ve kibard›r.

Anas›na, babas›na, hocas›na, memleketin büyüklerine
karfl› son derece sayg›l›d›r. Herkesle iyi geçinir ve kendisi ile
iyi geçinilir. Kibrli de¤il, son derece alçak gönüllüdür. Kim-
se ile münakafla etmedi¤i gibi, kimsenin de kalbini k›rmaz.
‹ffetli, cömert, iyi niyetli, flefkatlidir. Kimseye hîle, hiyânet
ve kötülük yapmaz. Böyle fleyleri düflünmez bile.

Kötü huylardan hiçbiri kendinde bulunmaz. Buna karfl›-
l›k bütün iyi huylar kendisinde toplanm›flt›r.

Böyle olan kimseler, dünyada râhat ettikleri gibi âh›rette
de râhat ve huzûr içinde olurlar.
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GENÇL‹⁄‹N KIYMET‹N‹ B‹LMEL‹D‹R

Gençlik ça¤›, nefsin kaynad›¤›, flehvetlerin oynad›¤›, in-
san ve cin fleytânlar›n›n sald›rd›¤› bir zamand›r. Böyle bir
ça¤da yap›lan az bir ibâdete, pek çok sevâb verilir. ‹htiyâr-
l›kta dünya zevkleri azal›p güç kuvvet gidip, arzulara kavufl-
mak imkân› ve ümitleri kalmad›¤› zamanda, piflmanl›ktan,
âh etmekten baflka bir fley olmaz. Çok kimselere bu piflman-
l›k zaman› da, nasip olmaz. Bu piflmanl›k da tevbe demektir
ve yine büyük ni’mettir.

Gençlik ça¤›, kazanç zaman›d›r. Mert olan bu vaktin k›y-
metini bilip, elden kaç›rmaz. ‹htiyârl›k, herkese nasip olmaz.
Nasip olsa da râhat, elveriflli, vakit ele geçmez. Vakit de bu-
lunsa, kuvvetsizlik, halsizlik zaman›nda, yarar ifl yap›lamaz.
Bugün, güç kuvvet yerinde iken, hangi özürle, hangi sebep-
le, bugünün ifli yar›na b›rak›labilir?

Sevgili Peygamberimiz, (Yar›n yapar›m diyen, helâk ol-
du, ziyân etti) buyurdu. Gençlik zaman›nda insan› üç din
düflman› olan, nefs, fleytân ve kötü insanlar aldatmaya u¤rafl-
maktad›r. Bunlar karfl›s›nda, az bir ibâdet pek k›ymetli olur.
‹htiyârl›kta yap›lan, bundan katkat fazla ibâdetlerin bu ka-
dar k›ymeti olmaz.

Gençlikte, nefsin arzular›, insan› kaplad›¤› gibi, ilm ö¤re-
nilecek, ibâdet yap›lacak en kârl› zaman da gençliktir. Genç-
likte, flehvetin, asabiyetin kaplad›¤› anlarda dînin bir emrini
yerine getirmek, ihtiyârl›kda yap›lan ayn› ibâdetten çok üs-
tün ve k›ymetli olur. Hele baflka mâniler de araya kat›l›rsa,
bunlar› dinlemeyip yap›lan ibâdetin sevâb› o kadar çoktur ki,
ancak Allahü teâlâ bilir. Çünki, mâniler karfl›s›nda ibâdet
yapma güçlü¤ü, s›k›nt›s›, o ibâdetlerin, flân›n›, flerefini gökle-
re ç›kar›r. Mâni (engel) olmayarak, kolay yap›lan ibâdetler,
afla¤›da kal›r. Bunun içindir ki, insanlar›n yüksekleri, melek-
lerin yükseklerinden daha üstün olmufltur. Çünki insan, mâ-
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niler (engeller) aras›nda ibâdet ediyor. Melekler ise, mâni
olmadan emre itâat ediyor. Harp zaman›nda askerin k›yme-
ti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri, sulh zaman›nda-
ki büyük gayretlerinden daha k›ymetli olur. Gençlik arzula-
r›, Allahü teâlân›n düflman› olan nefsin ve fleytân›n sevdi¤i
fleylerdir. Dîne uygun fleyler ise, Allahü teâlân›n sevdi¤i fley-
lerdir. Allahü teâlân›n düflmanlar›n› sevindirip, bütün
ni’metleri veren, hakîkî sâhibi gazaba getirmek, akll› insan-
lar›n yapaca¤› fley de¤ildir. Allahü teâlâ, hepimize akla uy-
gun hareketler nasip edip nefse, fleytâna ve din düflmanlar›-
n›n sözlerine ve yaz›lar›na aldanmaktan muhafaza buyursun!

Benî ‹srâil zaman›nda bir genç, Cenâb-› Hakk›n emirleri-
ne uymaz, kötü ifller yapard›. Tevbe eder, tevbesinde dur-
mazd›. Çok günâh ifllese de, çok tevbe etti¤i için Allahü te-
âlân›n yard›m› ile muvaffak oldu. Büyük bir günâh iflledik-
ten sonra piflman oldu. Sahraya ç›k›p, yüzünü gözünü top-
raklara sürerek dedi ki:

“Yâ ‹lâhî, ne kadar çok tevbe ettiysem de, tevbemi boz-
dum. E¤er beni günâhtan korumazsan yine tevbemi bozar,
ebedî felâkete düçâr olurum. O zaman benim hâlim nice
olur?”

fiöyle bir ses duydu:

“Ey kulum, sen günâh›ndan vazgeçti¤in için, sana rah-
metle muamele ediyorum. Tevbeni kabûl edip, kötü amelle-
rini lütuf ve keremimle afv ettim”.

Niçin k›lmazs›n sen, farz-u sünneti,
de¤ilmisin, Muhammedin ümmeti “aleyhisselâm”.
Anmaz m›s›n, Cehennemi, Cenneti,
Îmân sâhibi kul, böyle mi olur?
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

GÜZEL DÎN‹M‹Z ‹SLÂM‹YYET

‹NSANLAR VE D‹N

Bütün varl›klar› yaratan, Allahü teâlâd›r. Herfley yok
iken yaln›z Allahü teâlâ vard›. O hep vard›r. Sonradan var
olmufl de¤ildir. Önceden yok olsayd›, Onu var eden bir kuv-
vetin bulunmas› lâz›m olurdu. Çünki, var olmayan bir fleyi
yaratacak kuvvet olmazsa, o fley hep yok olur.

Sonsuz olarak hep var olan Allahü teâlâ, her fleyin yap›
maddesi olan basit cisimleri, rûhlar› ve melekleri önce yarat-
t›. Basit cisimlere flimdi “element” deniyor. Allahü teâlâ bu
elementleri kaç milyon sene önce yaratm›fl oldu¤unu bildir-
medi. Bunlardan meydana gelen, yerleri, gökleri ve canl›lar›
da ne zaman yaratmaya bafllad›¤›n› bildirmedi. Canl› cans›z,
her fleyin belli bir ömrü vard›r. Zaman› gelince yaratmakta,
ömrü bitince yok etmektedir.

Allahü teâlâ, ilk insan›, topraktan ve rûhtan meydana ge-
tirdi. Bundan önce, hiç insan yoktu. Hayvanlar, otlar, cin ve
melekler, bu ilk insandan daha önce yarat›ld›. Bu ilk insan›n
ismi “ÂDEM” aleyhisselâmd›r. Bundan da, “HAVVA” is-
minde ilk kad›n› yaratt›. Bütün insanlar, bu ikisinden ço¤al-
d›. Her hayvandan, kendi cinsleri türedi.

Allahü teâlâ, insanlar›n dünyada râhat ve huzûr içinde
yaflamalar›n›, âhirette de sonsuz se’âdete kavuflmalar›n› isti-
yor. Bunun için, râhat ve huzûra sebep olan faydal› fleyleri
emretti. Felâkete sebep olan, zararl› fleyleri yasak etti. ‹nsan-
lara peygamberleri vas›tas›yla din göndererek, bunlar› bil-
dirdi. ‹lk Peygamber olan Âdem aleyhisselâm ile, son Pey-
gamber Muhammed aleyhisselâm aras›nda gelen bütün pey-
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gamberlerin getirdi¤i dinlerde, hep bu faydal› ve zararl› fley-
ler bildirilmifltir.

‹nans›n veya inanmas›n, herhangi bir kimse, bilerek veya
bilmeyerek, Allahü teâlân›n dinleri ile bildirdi¤i emirlerine
ve yasaklar›na uydu¤u kadar, dünyada râhat ve huzûr içinde
yaflar. Bu faydal› ilâc› kullanan herkesin s›k›nt›dan, dertten
kurtulmas› gibidir. fiimdi, hiçbir dine inanmayan çok kimse-
nin ve milletlerin, birçok ifllerinde muvaffak olmalar›, Alla-
hü teâlân›n gönderdi¤i son din islâmiyyete uygun olarak ça-
l›flt›klar› içindir. ‹slâmiyyete uyarak, âhirette sonsuz se’âdete
kavuflabilmek için ise, önce buna îmân etmek, inanmak ve
bilerek, niyet ederek uymak lâz›md›r.

D‹N NED‹R VE N‹Ç‹N LÂZIMDIR?

Din, insanlar› dünya ve âhirette râhat ve huzûra kavufl-
turmak, kurtulufla götürmek için, Allahü teâlâ taraf›ndan
gösterilen yol demektir. Din ismi alt›nda insanlar›n uydurdu-
¤u e¤ri yollara din denmez. Dünyada yayg›n olan Brahman-
l›k, Mecusîlik ve Budistlik gibi sap›k inan›fllar, din de¤ildir.
Bunlara inanmak, insana sonsuz kurtuluflu sa¤lamaz. Din,
tertemiz ahlâk sâhibi olmay› emreden, s›rf merhamet ve bü-
yüklere itâat, küçüklere flefkat emreden, insanlar› do¤rulu¤a
götüren (ALLAH YOLU) dur. Dînin, flahsî menfaatler için
kullan›lmas› en büyük günâht›r. ‹nsanlara karfl› yumuflak
davranmak, onlara iyilik etmek, onlar›n ifllerini güler yüzle,
tatl› dille ve kolayl›kla yapmak, Allah›n sevgisine kavuflturan
yoldur. Bu hâl, insan›n âhirette azaplardan kurtulmas›na ve
Cennet ni’metlerinin artmas›na sebep olur.

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri, her bin senede,
bir peygamber vas›tas› ile, insanlara bir din göndermifltir. Bu
peygamberlere RESÛL denir. Her as›rda, en temiz bir insa-
n› peygamber yaparak, bunlar ile dinleri kuvvetlendirmifltir.
Resûllere tâbi olan bu Peygamberlere de NEBÎ denir. Bütün
peygamberler, hep ayn› îmân› söylemifl, hepsi ümmetlerin-
den ayn› fleylere îmân etmeyi istemifllerdir.

– 11 –



Din, insanlar için büyük bir ihtiyaçt›r. Bir dine inanc› ol-
mayan zavall›lar›n rûhu, bombofl kal›r ve türlü türlü yalanc›-
lar›n yanl›fl fikirlerine sar›l›rlar. Çünki insan, muhakkak bir
inan›fla ba¤lanmaya muhtaçt›r. En ileri, en geliflmifl milletle-
re mensup olanlar bile bu ihtiyac› tatmin için, çeflitli sap›k
düflüncelere, uydurma mezheblere ba¤lanm›fllard›r.

Din, rûhun g›dâs›d›r. Dinsiz bir adam, kafas›z bir gövde-
ye benzer. Bir vücûdun, nas›l nefes almak, yemek ve içmek
ihtiyac› varsa; rûh da tam bir asalete eriflmek, ter-temiz ol-
mak, huzûra kavuflmak için dine muhtaçt›r. Dinsiz bir adam
bir makineden, bir hayvandan farks›zd›r. Din, insana Allah›-
n› tan›tan, onu fenal›k yapmaktan koruyan, onun yolunu
açan, dima¤›n› ferahlatan, s›k›nt›l› zamanlarda onu teselli
eden ve ona yaflama gücünü veren, toplum içinde ona sayg›,
fleref, sevgi kazand›ran en büyük âmildir (etkendir). Tekrar
edecek olursak:

1- Din, insanlara t›pk› yiyecek, içecek gibi lâz›md›r. Çün-
ki, nas›l yiyecek ve içecek vücut için lâz›m ise, rûhun g›dâs›
olan din de, rûha lâz›md›r. Din ortadan kalkarsa, insanlar
beyinsiz, kafas›z, hissiz ve düflüncesiz bir makine, bir otomat
haline girerler.

2- Din, insanlara iyi ahlâk, karfl›l›kl› sevgi, cesaret, sabr,
râhat ve huzûr kazand›r›r. ‹nsanlar› ayn› îmânda, ayn› ibâdet
ve ifllerde, anlay›fl ve fazîletlerde birlefltirerek, bölücülü¤e,
y›k›c›l›¤a engel olur. Birbirleriyle seviflen ve haklar›na sayg›
gösteren, annesine babas›na, âmirlerine ve devletine itâat
eden bir toplum meydana getirir.

3- Din, insanlarla yaratan› aras›nda kurulan bir ba¤d›r.
Dünya ifllerini de düzenleyen büyük bir ahlâk okuludur. ‹n-
sanlar› iyili¤e, dürüstlü¤e, hoflgörülü¤e, büyüklere karfl› say-
g› ve küçüklere karfl› flefkat göstermeye, Cenâb-› Hakk›n
emirlerine uymaya ve Ona teslim olmaya, k›saca insan› fay-
dal›, do¤ru yola koymaya yarayan en büyük âmildir.

4- Din, her zaman kötü niyetli olmay›, özel ç›karlar sa¤la-
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mak ve gizli ifller, mânâs›z olaylar için mukaddes (kutsal) de-
¤erleri âlet etmeyi yasak etmektedir. Nitekim, Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde Hadîd sûresi 9 ve 10. âyetlerinde: (Gizli
toplant›larda, günâh ifllemeyi, düflmanl›k etmeyi ve Peygam-
bere karfl› gelmeyi f›s›ldaflmay›n! Allaha karfl› gelmekten sa-
k›nmay› konuflun! Gizli toplant›lar, insanlar› üzmek ve kir-
letmek için, fleytân›n istedi¤i ve yapt›rd›¤› fleydir) buyuruyor.

‹SLÂM‹YYET VE D‹⁄ER D‹NLER

Allahü teâlâ birdir. Ona giden yol da birdir. Din, Allahü
teâlây› tan›tan yol oldu¤una göre, dünyada tek bir din olma-
s› gerekirdi. Halbuki, bugün dünyada birbirinden farkl› bir-
çok dinler ve inan›fllar mevcuttur. Bunlar›n içinde, «tek AL-
LAH»a inanan üç büyük din vard›r. Onlar da Yahudilik, H›-
ristiyanl›k ve ‹slâmiyyetdir. Bu üç dînin hepsi, Allahü teâlâ
taraf›ndan gönderilen ilâhî dinlerdir. Yahudilik ve H›risti-
yanl›k, zamanla bozularak de¤ifltirildi. Asl›, yok oldu, ‹nsan-
lar›n elinde oyuncak haline geldi. Allahü teâlâ, bütün dinle-
ri nesh etmifl, hükümlerini yürürlükden kald›rm›fl, k›yâmete
kadar hiç de¤iflmemek üzere ‹SLÂM dînini göndermifltir.

‹nsanlara en son bildirilen ‹slâm Dîni, Allahü teâlân›n
Cebrâil ismindeki melek vas›tas›yle sevgili Peygamberi Mu-
hammed aleyhisselâma gönderdi¤i (Kur’ân-› Kerîm) ile, in-
sanlar›n dünyada ve âhirette râhat ve mesut olmalar›n› sa¤-
layan usûl ve kurallard›r. Bütün üstünlükler, faydal› fleyler,
islâmiyyetin içindedir. ‹slâmiyyet, eski dinlerin, görünür gö-
rünmez bütün iyiliklerini kendinde toplam›flt›r. ‹slâmiyyetin
içinde, hiçbir zarar yoktur. ‹slâmiyyetin d›fl›nda da, hiçbir
menfaat yoktur ve olamaz.

‹slâm Dîninde, insanlar›n ilk görevi, “ÎMÂN” etmektir.
‹slâm›n birinci flart›, îmân olup kalb ile inanmak ve dil ile de
söylemektir. Îmân etmek, bütün insanlara lâz›md›r. Dinde
en önce lâz›m olan îmând›r. Îmân, Allahü teâlâya ve Pey-
gamberi Muhammed aleyhisselâma inanmakt›r. Bu da, onla-
r› sevmek ve sözlerini be¤enip, kabûl etmektir. Îmân›n flart-
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lar›, «Âmentü» de bildirilen alt› esast›r.

Do¤ru bir flekilde îmân ettikten sonra, islâmiyyetin emir-
lerini yapmak ve yasak etti¤i fleylerden kaç›nmak lâz›md›r.
Befl vakit (NAMAZ)› gevflek ve tembel olmaks›z›n, seve se-
ve k›lmal›d›r. Ramazan-› flerîf ay›nda hergün (ORUC) tut-
mal›, zengin olanlar da, her y›l mal›n›n (ZEKAT)›n› verme-
li ve ömründe bir kerre Kâ’be-i muazzamay› (HAC) etmeli-
dir.

Dinde, yap›lmas› yasak edilenlerden mümkün oldu¤u ka-
dar sak›nmal›d›r. Allahü teâlân›n râz› olmad›¤› fleyleri öldü-
rücü zehir bilmelidir. Kusurlar›n› düflünüp, bunlar› yapt›¤›na
mahcup olmal›, utanmal›d›r. Piflman olup üzülmelidir. Kul-
luk böyle olur. Her günâh› yapt›ktan sonra tevbe etmek, Al-
lahü teâlân›n emridir. Her günâh›n tevbesi kabûl olur. Tev-
beyi flartlar›na uygun yapmal›d›r.

Bu yafla erifldin ne amel k›ld›n?
Ömrün gelip geçdi, piflmân m› oldun?
fiimdi huzûruma ne yüzle geldin,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

‹ki yol gösterdim, hem ak›l verdim,
bir yolu seçmekde, serbest b›rakd›m.
Dînin emrlerini terk edip, nefsine uydun,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

So¤uk, s›cak dedin, abdest almad›n,
dünyâya dald›n, namaz k›lmad›n.
Cenâbet gezip, gusl etmedin,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

Niçin, abdest al›p, k›lmad›n namaz,
yalvar›p Hâl›ka, etmedin niyâz?
Gusl abdesti almak lâz›m k›fl ve yaz,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

– 14 –



‹K‹NC‹ BÖLÜM

ÎMÂNIMIZ NASIL OLMALIDIR?

ÎMÂN VE KÜFR NED‹R?

Allahü teâlâ, insanlar›n dünyada râhat, huzûr içinde yafla-
malar›n› ve âh›rette de sonsuz se’âdete kavuflmalar›n› istiyor.
Bunun için, se’âdete sebep olan faydal› fleyleri emretti. Felâ-
kete sebep olan, zararl› fleyleri de yasak etti.

Allahü teâlân›n birinci emri, «Îmân» etmektir. Birinci ya-
sak etti¤i fley ise «Küfr»dür. Îmân demek, Allahü teâlâya ve
Muhammed aleyhisselâm›n, Onun son Peygamberi oldu¤u-
na inanmakt›r. Resûlullah Efendimizin söylediklerinin hep-
sini be¤enip kalbin kabûl etmesine, ya’nî inanmas›na
“Îmân” denir. Böylece inanan insanlara, «Mü’min» ve
«Müslimân» denir. Peygamber Efendimizin sözlerinden biri-
ne bile inanmamaya veya iyi ve do¤ru oldu¤unda flüphe et-
meye «Küfr» denir. Böyle inanmayan kimselere de «Kâfir»
denir.

Allahü teâlâ, emirlerini ve yasaklar›n› bir melek vas›tas›
ile Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma bildir-
mifl, Peygamber Efendimiz de bunlar›n hepsini insanlara an-
latm›flt›r. Allahü teâlân›n bildirdiklerine Kur’an-› kerîm de-
nir. Kur’an-› kerîm, Muhammed aleyhisselâm›n sözü de¤il-
dir. Allah kelâm›d›r. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez
ve söyleyememifltir.

Kur’an-› kerîmde bildirilenlerin hepsine «‹slâmiyyet» de-
nir. Hepsine inanan insana «Mü’min» denir. Birini bile be-
¤enmemeye îmâns›zl›k, ya’nî küfr denir. Meselâ, k›yâmette
olacak fleylere, cinnin ve meleklerin var olduklar›na, Âdem
aleyhisselâm›n bütün insanlar›n babas› oldu¤una ve ilk Pey-
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gamber oldu¤una inanmak, yaln›z kalb ile olur. Bunlara
«‹`tikâd», ya’nî «Îmân» bilgileri denir. Beden ve kalb ile ya-
p›lacak ve sak›n›lacak fleylere ise, hem inanmak ve hem de
yapmak veya sak›nmak lâz›md›r. Bunlara «Amel» veya sa-
dece «Din» bilgileri denir. Bunlara inanmak da îmân olur.
Bunlar› yapmak ve sak›nmak, ibâdet olur. Görülüyor ki, ibâ-
detlerin, vazife oldu¤una inanmamak, ehemmiyet verme-
mek de küfrdür. Bunlara inan›p da yapmayan kâfir olmaz.
Îmân› gitmez, fakat günâhkâr olur.

MENKIBE

Îmân Günâhlar› Temizler

D›hye-i Kelbî, îmân etmeden önce zengin bir Arap tücca-
r› idi. ‹yi rumca bilirdi. Peygamber Efendimiz, onun müsli-
mân olmas›n› çok arzu ederdi. Zîrâ mevkii, itibar› ile etraf›n-
da ona ba¤l› yediyüzden daha fazla kifli vard›. Onlar›n da is-
lâmiyyet ile flereflenmeleri kendisine ba¤l›yd›.

D›hye-i Kelbî, müslimân olmak isteyince Cenâb-› Hak,
Resûl-i Ekreme bir sabah namaz›ndan sonra vahyederek:
(D›hye’nin kalbine îmân tohumunun at›ld›¤›n›) bildirdi. Bi-
raz sonra D›hye, Mescid-i Nebevîye girdi. Resûl-i Ekrem
omuzlar›ndaki elbisesini yere serdiler. Oraya oturmas›n› ifla-
ret buyurdular. Resûl-i Ekremin bu keremini gören D›h-
ye’nin gözlerinden yafllar bofland›. Hürmetle, sayg› ile “Efl-
hedü en lâ ilâhe illallah ve Eflhedü enne Muhammeden ab-
dühû ve Resûlühû” diyerek h›çk›ra h›çk›ra a¤lamaya baflla-
d›. Peygamber aleyhisselâm sordu:

- Niçin a¤l›yorsun?

- Yâ Resûlallah! Ben çok büyük günâhlar iflledim. Bu gü-
nâhlar›m›n keffareti nedir? Mal›m›n, mülkümün sadaka ola-
rak verilmesi mi, yoksa öldürülmem mi gerekiyor?

- Ey D›hye, nedir günâh›n?

- Yâ Resûlallah! Câhiliyet devrinin âdetine uyarak k›z ço-
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cuklar›m› öldürmüfltüm.

Tam o s›rada Cebrâil aleyhisselâm gelerek:

- “Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ müslimân olanlar›n câhili-
yet devrindeki günâhlar›n› afv etti” buyurdu.

MENKIBE

Îmân Etmek ‹steyince...

‹brâhim Havvas, ‹slâm âlimlerinin büyüklerinden ve evli-
yân›n üstünlerindendir. Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin talebesidir.
Hicrî 291 y›l›nda vefât etmifl olup, kabri Rey flehrindedir.
Kendisi bafl›ndan geçen bir hâdiseyi flöyle anlat›yor:

“Bir sene hacca gitmeye niyet ettim. Bu niyetle yola ç›k-
t›m. Maksad›m Kâbe-i flerîf taraf›na gitmek oldu¤u halde, is-
temiyerek ters yöne gidiyordum. Allahü teâlân›n irâdesi be-
ni bat› taraf›na çekiyordu. En sonunda ‹stanbul’a gitmeye
karar verdim. fiehre girdim. Yüksek bir köflk gördüm.Kap›
önünde bir k›s›m insanlar, bir araya toplanm›fllard›. Yaklafl-
t›m ve sordum:

- Niçin topland›n›z?

- Rum Kayseri’nin k›z› delirdi. Çare bulmak için doktor-
lar› toplad›.

Bunda bir hikmet olsa gerektir, dedim ve içeri girdim.
Orada Kayser’in k›z›n› ondürdüncü ay gibi gördüm. Bana
bakt› ve dedi ki:

- Hofl geldin, ey ‹brâhim Havvas!

- Beni nereden tan›yorsunuz?

- Can›m›, Cânâna teslim etmek istedim ve Hak teâlâdan
sevdi¤i bir kulunu yan›mda bulundurmas›n› niyâz ettim. Rü-
yâmda buyuruldu ki: “Yar›n ‹brâhim Havvas sana gelecek!”

- Hastal›¤›n›z nedir?

- Bir gece d›flar› ç›k›p ibret nazar›yla gökyüzüne bakt›m.
Kendimden geçtim. “Allahü ehad verresûlü Ahmed” keli-
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mesi dilime, mânâs› kalbime geldi. Bu kelimeyi dilimden dü-
flürmez oldum. Bu sebepten hâlime delilik alâmeti, bana da
deli dediler.

[Bu sözlerin mânâs›, “Allah birdir ve Peygamberi Ahmed
(ya’nî Muhammed)dir].

- Bizim diyâra gelmek ister misin?

- Sizin diyârda ne var?

- Mekke, Medine, ve Beytül-mukaddes (Mescid-i Aksa)
oradad›r.

- Sa¤ taraf›na bak!

Bakt›m bir düzlükte Mekke, Medine ve Beytül-mukad-
des karfl›mda duruyor gördüm. Az sonra dedi ki:

- Vakit yaklaflt›. ‹stek ve arzu haddi aflt›.

“Kelime-i fiehâdet” getirip rûhunu teslim etti.

________________

‹nsan için üç dürlü hayât vard›r: Dünyâ, kabr, âh›ret ha-
yât›. Dünyâda, beden rûh ile birlikdedir. ‹nsana hayât, canl›-
l›k veren rûhdur. Rûh bedenden ayr›l›nca, insan ölür. Beden
mezârda çürüyüp, toprak olunca veyâ yan›p kül olunca, yâ-
hud y›rt›c› hayvan yiyip yok olunca, rûh yok olmaz. Kabr ha-
yât› bafllar. Kabr hayât›nda his vard›r, hareket yokdur. K›yâ-
metde bir beden yarat›l›p, rûh ile bu beden birlikde Cennet-
de veyâ Cehennemde sonsuz yaflarlar.

Biz Allah› severiz,
her emrini dinleriz.
Befl vakt namaz k›lar,
Ona ›syân etmeyiz.

Mü’min iyi huyludur,
herkes ondan memnûndur.
Kimseye zulm eylemez,
kendi de huzûrludur.
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ÎMÂNIN fiARTLARI ALTIDIR

Âk›l ve bâli¤ olan bütün insanlara ‹slâm Dîni’ne girmesi
için îmân etmesi, zarurî olarak lâz›md›r. Îmân›n alt› flart›na
inanan herkes müslimân olur. Müslimânlar›n küçük çocukla-
r›, annesine, babas›na tâbi olarak müslimând›r. Bülû¤ ça¤›na
girince, anas›n›n ve babas›n›n dînine tâbi olmas› devam et-
mez. ‹slâmiyyeti bilmeyerek bülû¤ ça¤›na girince, dinden ay-
r›lm›fl olur.

Îmân edilecek fleyleri iflitip de, inanmam›fl kimse, Keli-
me-i tevhid söylese, ya’nî (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün
Resûlullah) dese, müslimân olmaz. (Âmentü)de bulunan al-
t› fleye inanan ve Allahü teâlân›n emirlerini ve yasaklar›n›
kabûl ettim diyen kimse, müslimân olur. Bir kâfir, Kelime-i
tevhid söyleyince ve bunun mânâs›na k›saca inan›nca, o an-
da müslimân olur. Fakat her müslimân gibi bunun da, im-
kân bulunca (Âmentü)’yü ezberlemesi ve mânâs›n› iyice ö¤-
renmesi lâz›md›r.

Her müslimân çocuklar›na, (Âmentü billâhi ve Melâike-
tihi ve Kütübihi ve Rusülihi vel yevmil-âh›ri ve bil-Kaderi
hayrihi ve flerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hak-
kun. Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve Eflhedü enne Muhamme-
den abdühû ve resûlühü) ezberletmeli, mânâs›n› iyice ö¤ret-
melidir. Çocuk bu alt› fleyi ö¤renmez ve inand›¤›n› söylemez-
se, bâli¤ oldu¤u zaman müslimân olmaz. Îmân›n alt› flart›
flunlard›r:

1- Allahü teâlân›n var oldu¤una, bir oldu¤una ve kemâl
s›fatlar› oldu¤una, noksan s›fatlardan uzak oldu¤una inan-
mak, Ondan baflka ibâdete lây›k ve hakk› olan kimse olma-
d›¤›na inanmak.

2- Meleklere inanmak,

3- Kitâblara inanmak,
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4- Peygamberlere inanmak, 

5- Âhirette olan fleylere inanmak,

6- Kazâ ve Kadere, ya’nî hay›r ve flerrin Allahü teâlâ ta-
raf›ndan yarat›ld›¤›na inanmak.

Îmân›n alt› esas› üzerinde, bu kitâb›m›zda k›sa ve do¤ru
bilgi vard›r. Çocuklar›m›z, gençlerimiz için okuyup ö¤ren-
meleri gerekli olanlar, madde madde izah edilecektir

ALLAHÜ TEÂLÂYA ‹NANMAK

ALLAHÜ TEÂLÂ VARDIR VE B‹RD‹R

Etraf›m›z› befl duyu organ›m›z ile tan›yoruz. Duyu organ-
lar›m›z olmasayd›, hiçbir fleyden haberimiz olmayacakt›.
Kendimizi bile bilemiyecektik. Yürüyemeyecek, birfley ya-
pamayacak, yiyemiyecek, içemiyecek, yaflayam›yacakt›k.

Duyu organlar›m›za etki eden herfleye «Varl›k» veya
«mevcut» diyoruz. Kum, su, günefl, birer varl›kt›r. Çünki,
bunlar› görüyoruz. Ses de, hava da, bir mevcuttur. Çünki, eli-
mizi aç›p yelpaze gibi sallay›nca, havan›n elimize çarpt›¤›n›
duyuyoruz. Rüzgâr da yüzümüze çarp›yor. Bunun gibi, s›-
cakl›k, so¤ukluk da birer mevcuttur. Çünki, derimizle bunla-
r› duyuyoruz. Elektrik, hararet, ya’nî ›s› ve m›knat›s gibi
enerjilerin (kudretlerin) de mevcut olduklar›na inan›yoruz.
Çünki, elektrik ak›m›n›n, ›s› ve m›knat›s veya kimyâ reaksi-
yonlar› meydana getirdi¤ini, ›s› gelince s›cakl›k oldu¤unu, ›s›
azal›nca so¤ukluk oldu¤unu ve m›knat›s›n demiri çekti¤ini
his ediyoruz, anl›yoruz. (Ben havan›n, ›s›n›n, elektri¤in mev-
cut olduklar›na inanmam. Çünki, bunlar› görmüyorum) sö-
züne yanl›flt›r diyoruz. Çünki, bunlar görülmezlerse de, ken-
dilerini veya yapt›klar› iflleri, duyu organlar›m›z ile anl›yo-
ruz. Bunun için de, görülemiyen birçok varl›klara inan›yo-
ruz. Göremedi¤imiz için, yok olmalar› lâz›m gelmez diyoruz.
Bunu gibi, (Ben Allaha inanmam, melek, cin gibi fleyler yok-
tur. Var olsalard› görürdüm. Göremedi¤im için bunlara
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inanmam) sözü de do¤ru de¤ildir. Akla, fenne uygun olma-
yan bir sözdür.

Cisimlerin yok olduklar›n›, baflka cisimlerin meydana gel-
diklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmufl-
lar, binâlar, flehirler yok olmufl. Bizden sonra da baflkalar›
meydana gelecek. Fen bilgilerine göre, bu muazzam de¤iflik-
likleri yapan kuvvetler vard›r. Allaha inanmayanlar, (Bunla-
r› tabiat yap›yor. Herfleyi tabiat kuvvetleri yarat›yor) diyor-
lar. Bunlara deriz ki, (Bir otomobilin parçalar›, tabiat kuv-
vetleri ile mi bir araya gelmifltir? Suyun ak›nt›s›na kap›lan,
sa¤dan soldan çarpan dalgalar›n tesiri ile bir araya y›¤›lan
çöp kümesi gibi biraraya y›¤›lm›fllar m›d›r? Otomobil tabiat
kuvvetlerinin çarpmalar› ile mi hareket etmektedir?) Bize
gülerek, (Hiç böyle fley olur mu? Otomobil, akl ile, hesap ile,
plân ile, birçok kimselerin, titizlikle çal›flarak yapt›klar› bir
sanat eseridir. Otomobil, dikkat ederek, akl, fikir yorarak,
hem de trafik kâidelerine uyarak, floför taraf›ndan yürütül-
mektedir) demezler mi? Tabiattaki her varl›k da, böyle bir
sanat eseridir. Bir yaprak parças›, muazzam bir fabrikad›r.
Bir kum tanesi, bir canl› hücre, fennin bugün biraz anlayabil-
di¤i bulufllar›, baflar›lar› diye ö¤ündüklerimiz, bu tabiat sa-
natlar›ndan birkaç›n› görebilmek ve taklit edebilmektir.

Bir otomobilin tabiat kuvvetleri ile, tesadüfen hâs›l olaca-
¤›n› kabûl etmiyen kimse, bafltan bafla bir sanat eseri olan bu
âlemi, tabiat yaratm›fl diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesap-
l›, plânl›, ilmli, sonsuz kuvvetli bir yarat›c›n›n yapt›¤›na inan-
maz m›? Tabiat yaratm›flt›r. Tesadüfen var olmufltur demek,
câhillik, akls›zl›k olmaz m›? O halde, ancak pek ufak bir par-
ças›n› gördü¤ümüz bu kâinat›n (evrenin) bir yarat›c›s›, bunu
kurabilen ve tam olarak anlamaya akl›m›z›n ermedi¤i pek
muazzam bir kudret sâhibi vard›r. Bu yarat›c›n›n hiç de¤ifl-
memesi ve sonsuz olarak var olmas› gerekir. ‹flte bu yarat›c›
“Allahü teâlâ”d›r. Dînimizde ilk îmân esas›, Allahü teâlân›n
varl›¤›na ve s›fatlar›na inanmakt›r. Müslimân ilk olarak, Al-
lahü teâlân›n varl›¤›na, büyüklü¤üne, tekli¤ine, do¤mad›¤›-
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na, do¤urmad›¤›na, sonsuz ve de¤iflmez oldu¤una bütün kal-
bi ile îmân eder. Bu inan›fl, ‹slâm›n ilk flart›d›r.

Cisimlerin maddelerin durmadan de¤iflmeleri, birbirle-
rinden hâs›l olmalar›, sonsuz olarak gelmifl de¤ildir. Ya’nî,
böyle gelmifl, böyle gider denilemez. Bu de¤iflmelerin bir
bafllang›c› vard›r. De¤iflmelerin bafllang›c› vard›r demek,
maddelerin var olufllar›n›n bafllang›c› vard›r demektir. Ya’nî
hiçbir fley yok iken, hepsi yoktan yarat›lm›fl demektir. ‹lk,
ya’nî birinci olarak maddeler yoktan yarat›lm›fl olmasalard›
ve birbirlerinden hâs›l olmalar›, sonsuz öncelere do¤ru uza-
sayd›, flimdi bu âlemin yok olmas› lâz›md›. Çünki âlemin
sonsuz öncelerde var olabilmesi için, bunu meydana getiren
maddelerin daha önce var olmalar›, bunlar›n da var olabil-
meleri için, baflkalar›n›n bunlardan önce var olmalar› lâz›m
olacakt›r. Sonrakinin var olmas›, öncekinin var olmas›na
ba¤l›d›r. Önceki var olmazsa, sonraki de var olmayacakt›r.
Sonsuz önce demek, bir bafllang›ç yok demektir. Sonsuz ön-
celerde var olmak demek, ilk, ya’nî bafllang›ç olan bir varl›k
yok demektir. ‹lk, ya’nî birinci varl›k olmay›nca, sonraki var-
l›klar da olamaz. Herfleyin her zaman yok olmas› lâz›m gelir.
Ya’nî, her birinin var olmas› için, bir öncekinin var olmas› lâ-
z›m olan sonsuz say›da varl›klar dizisi olamaz. Hepsinin yok
olmalar› lâz›m olur.

Âlemin flimdi var olmas›, sonsuzdan var olarak gelmedi-
¤ini, yoktan var edilmifl bir ilk varl›¤›n bulundu¤unu göster-
mekte oldu¤u anlafl›ld›. Ya’nî âlemin yoktan var edilmifl ol-
du¤unu, o ilk âlemde hâs›l ola ola, bugünkü âlemin var oldu-
¤unu anlad›k.

Âlemi yoktan var eden bir yarat›c›n›n bulundu¤unu ve bu
yarat›c›n›n hep var olmas›, hiç de¤iflmeden, sonsuz var olma-
s› lâz›m gelir. Herfleyi yaratan, yaln›z Allahü teâlâd›r. Ondan
baflka yarat›c› yoktur. Fakat, Allahü teâlân›n âdeti flöyledir
ki, herfleyi sebeplerle yaratmaktad›r. Böylece madde âlemi-
ne ve sosyal hayâta düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsayd›,
âlemdeki bu nizam, bu düzen olmazd›. Mikroplar hastal›¤a,
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bulutlar ya¤mura, günefl hayâta, katalizörler birçok kimyâ
reaksiyonlar›n›n h›zlanmas›na ve hayvanlar, bitkisel madde-
lerin et, süt, bal hâline gelmelerine, yapraklar organik mad-
delerin sentezine sebep olduklar› gibi, insanlar da, uçak, oto-
mobil, ilâç, elektrik motorlar›n›n ve daha nice fleylerin yap›l-
mas›na sebep olmaktad›r. Bütün bu sebeplere kuvvet veren,
tesir eden Allahü teâlâd›r. ‹nsanlara fazla olarak akl ve irâ-
de de vermifltir. Sebeplere, vas›talara yarat›c› demek do¤ru
olamaz.

Allahü teâlâ zât› ile vard›r. Varl›¤› kendi kendiyledir.
fiimdi var oldu¤u gibi, hep vard›r ve hep var olacakt›r. Var-
l›¤›n›n önünde ve sonunda da yokluk olamaz. Çünki Onun
varl›¤› lâz›md›r. Ya’nî (Vâcib-ül vücûd)dur. O makamda,
yokluk olamaz. Allahü teâlâ birdir. Ya’nî fleriki, benzeri yok-
tur. Vâcib-ül vücûd olmakta, ulûhiyyete ve ibâdet olunma¤a
hakk› olmakta orta¤› yoktur. Orta¤› olmak için, Allahü te-
âlân›n kâfi olmamas›, müstakil olmamas› lâz›md›r. Bunlar
ise kusurdur, noksanl›kt›r. Varl›k ve ulûhiyyet için noksanl›k
olamaz. O kâfidir, müstakildir. Ya’nî kendi kendinedir. O
halde flerike, orta¤a lüzum yoktur. Lüzumsuz olmak ise, bir
kusurdur ve vücûba ve ulûhiyyete yak›flmaz. Görülüyor ki,
fleriki oldu¤unu düflünmek, ortaklardan her birinin noksan
olaca¤›n› gösteriyor. Ya’nî ortak bulunmas›n› düflünmek, or-
tak bulunm›yaca¤›n› meydana ç›kar›yor. Demek ki, Allahü
teâlân›n fleriki, orta¤›, benzeri yoktur. Ya’nî birdir.

MENKIBE

‹nkârc› Doktor

Bizansl›lar devrinde, ‹stanbulda bir doktor yafl›yordu.
Hiçbir dîne inanmad›¤› gibi, Allahü teâlân›n varl›¤›n› da in-
kâr ediyordu. Her fley kendi kendine varolmufltur diyordu.
Âlemin bir yarat›c›s› oldu¤unu kabûl etmiyordu. Mesle¤inde
mütehass›s olup, sorulan her ilmden cevap veriyordu.

H›ristiyanlardan hiç kimse cevap veremez hâle gelmiflti.
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Yaln›z flu kadar var ki; “Dünyan›n bir yarat›c›s› oldu¤una de-
lil getirip beni iknâ eden olursa, ben bu davamdan vaz geçe-
rim” diyordu. Karfl›lafl›p münazara etti¤i herkesi ma¤lup edi-
yor, cevaps›z b›rak›yordu. Kendisini dinleyen herkese dinsiz-
li¤i afl›l›yor, fikirleri kar›flt›r›yordu.

Bu doktorun karfl›s›nda H›ristiyan âlemi âciz kalm›flt›.
Durumu krallar›na anlatt›lar. Buna ancak müslimânlar›n ce-
vap verebilece¤ini söylediler. Bizans kral›, Abbâsi halifesi
Me’muna bir elçi ile mektup gönderdi. Mektubunda: “Size
gönderdi¤imiz bu doktor, dehrîdir. Bir yarat›c› olmad›¤›na
inanmaktad›r. Sizin yan›n›zda, bununla münazara edecek ve
bunu iknâ edip, ma¤lup edecek bir âlim bulunursa çok iyi
olur” yazmaktayd›. Abbâsi halifesi âlimlerini ve müflâvirleri-
ni toplay›p, onlara dan›flt›. Orada bulunan ‹slâm âlimleri de-
di ki:

- Ey halife! Önce onu, mütehass›s oldu¤u t›p ilminde im-
tihan edelim, deneyelim. Sonra, duruma göre ne yapaca¤›-
m›za karar verelim.

Ertesi gün, üçysüz kiflilik bir kalabal›k halinde geldiler.
Doktor da oradayd›. Herkes bir flifleye, idrar›n› koyarak bir-
biriyle de¤ifltirdiler. Her fliflenin kime ait oldu¤unu bilmek
için de, özel iflaretler koydular. Hepsini getirip, bu inkârc›
doktorun önüne koydular. Doktor, önce fliflelere, ard›ndada
da orada bulunan insanlar›n yüzlerine bakt› ve hiç yanl›fll›k
yapmadan, bu falancan›n, bu da filancan›nd›r diye tek tek
sayd›. Üzerlerine iflâret koymufllard›. Bakt›lar ki, hepsi dedi-
¤i gibiydi. ‹ki kiflinin idrar›n› kar›flt›rd›klar› fliflelerdeki idra-
ra da bak›p, “Bu falanca ile filancan›n idrar›d›r. Onlarda flöy-
le flöyle hastal›klar vard›r. ‹laçlar› da flunlard›r” dedi. Hepsi-
ni do¤ru söylemiflti. Herkes onun ifline flafl›r›p, bilgisi karfl›-
s›nda âciz kalm›flt›. Sonra Ba¤dat’ta onunla münâzara ede-
cek bir kifli bilmiyoruz, dediler. ‹çlerinden birisi dedi ki:

- Büyük âlim evliyân›n üstünlerinden olan Niflapurlu Ah-
med Harb , dün gece buraya geldi. Hacca gidiyor. Umar›m
ki, bununla ancak o münâzara edebilir.
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Halife, Ahmed Harb hazretlerinin yan›na bir adam gön-
derip durumu ona bildirdi. O da buyurdu ki:

- Siz münazara meclisini falan saatte halifenin saray›nda
haz›rlay›n ve onu lâfa tutun! Ben biraz geç gelece¤im. Geldi-
¤im zaman, bana niçin geç kald›n›z dersiniz. Ben de cevap
veririm.

Dedi¤i gibi yapt›lar. Ahmed Harb hazretleri gelip oturun-
ca halife ona sordu:

- Niçin geç kald›n›z?

- Abdest için Dicle nehri kenar›na gittim. Tuhaf bir fley
gördüm. Ona bakarak geç kald›m.

- Ne gördünüz ki?

- Gördüm ki, topraktan bir a¤aç ç›kt›, büyüdü, kimse kes-
meden y›k›ld›. Kimse müdahale etmeden de tahta fleklini al-
d›. Bu tahtalar, kendili¤inden birleflip, marangozsuz, çivisiz
sandal oldu ve bir kay›kç› olmadan suyun üzerinde gitmeye
bafllad›. Bunu seyre dal›p geç kald›m.

‹nkârc› doktor, yerinden f›rlad› ve dedi ki:

- Bu saçma sapan konuflan ihtiyâr m› bizimle münâzara
etmeye geldi? Bu delidir. Bununla münâzara etmeye de¤-
mez.

Bunun üzerine âlimlerin büyüklerinden olan Ahmed
Harb Ona flöyle cevap verdi:

- Niçin saçma konufluyorum ve niçin deliyim?

- Olmayacak fleyler söylüyorsunuz. Koskoca a¤aç birden-
bire büyür, kesilir ve tahta olur, bu tahtalar marangozsuz
birbirine bitiflir ve sandal olur, kay›kç› olmadan su üzerinde
gider mi? Buna ancak akl› olm›yanlar inan›r.

- Ey do¤ruluktan uzak insan! Bir sandal için bu imkans›z
olunca, ya’nî ustas›, bir yap›c›s› olmadan bir sandal olamaz
ve su üzerinde gidemez ise, bu günefl, ay ve y›ld›zlarla, a¤aç-
larla ve çiçeklerle süslü ve intizaml› âlem bir yap›c›s› olma-
dan, bu dünya bu sa¤laml›¤› ile binlerce güzel yarat›klar, bu
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sanat erbâb›n› hayran b›rakan eflsiz tablolar› ile kendi kendi-
ne nas›l var olsunlar? As›l bunlar›n bir yap›c›s›, yarat›c›s›
yoktur diyen, böyle hezeyan söyleyen, saçmalayan odur. Ak-
l› olm›yan da odur.

‹nkârc› doktor, bu cevap karfl›s›nda flafl›p kalm›flt›. Bir an
düflündü. Bafl›n› kald›rd› ve kendi kendine “‹nsan bilgisine
güvenip böbürlenmemeli ve inkârc› olmamal›d›r. fiimdi ina-
n›yorum ki, Allah vard›r” deyip müslimân olmak istedi. Ah-
med Harb, Ona (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve Eflhedü enne
Muhammeden abdühû ve Resûlühû) kelime-i tayyibesini
ö¤retip, mânâs›n› aç›klad›. Böylece, bir insan›n inkârdan
kurtulup sonsuz se’âdete kavuflmas›na vesile oldu.

ALLAHÜ TEÂLÂYI TANIMAK

Allahü teâlây› tan›mak; Onun bir tek, eflsiz ve kimseden
do¤mufl olmad›¤›n›, benzeri, orta¤›, bir ikincisi bulunmad›¤›-
n›, yard›mc›s›, destekleyicisi olmad›¤›n›, fleksiz ve flüphesiz
bilmek ve Ondan baflka ibâdete lây›k kimse olmad›¤›n› bil-
mekdir. ‹bâdet olunacak sâdece O vard›r. Allahü teâlâ cisim
de¤ildir. Duyu organlar›yla anlafl›lan cevher de¤ildir. Allahü
teâlân›n zât›n›n hakîkat›, akl ile anlafl›lamaz. Çünki akl, son-
radan yarat›lm›flt›r. Onun zât› ise ezelîdir. Hep vard›r. Son-
radan olan, ezelî olan› kavr›yamaz. Bu sebeptendir ki, Resû-
lullah efendimiz, (Allahü teâlân›n ni’metlerini düflününüz.
Zât› hakk›nda düflünmeyiniz!) buyuruyor. Böyle düflünmek-
le, ni’metlerini gözönüne getirmekle, kul ona flükrünü yap-
m›fl olur. Ayn› zamanda Allahü teâlân›n zât› hakk›nda dü-
flünmemekle, akl ve îmân korunmufl olur. Çünki, Allahü te-
âlân›n zât›n› bilmek, Ondan baflkas› için imkâns›zd›r. Böyle-
ce, nas›l oldu¤u bilinmeyen, hiçbir fleye benzemeyen zât›n›
düflünmek de imkâns›z olur. Allahü teâlây› hiçbir fleye ben-
zemez, akl ile hiç anlafl›lamaz olarak aramal›, böyle bulmal›
ve böyle bilmelidir. Allahü teâlây› tan›mak, Onun dîni ile
bildirdi¤i ondört s›fat ile bilmektir. Bu s›fatlar, «Zâtî» ve
«Subûtî» s›fatlar olmak üzere ikiye ayr›l›r.
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MENKIBE

Küçük Çoban›n Îmân›

‹slâm âlimlerinin büyüklerinden Abdullah bin Mübârek,
bir kaç koyun otlatan bir çocuk gördü. Çocuk çobanl›k yap›-
yordu. Abdullah bin Mübârek, çocu¤a ac›d› ve “Zavall› Ço-
cuk!.. Küçük yaflta çobanl›k yap›yor. Büyüyünce Allahü te-
âlân›n ibâdet ve ma’rifetine nas›l kavuflur!” diye düflündü.
Gidip çocu¤a Allahü teâlây› tan›makta bir mesele ö¤rete-
yim, karar›n› verdi. Çocu¤un yan›na geldi ve aralar›nda flu
konuflmalar geçti:

- Evlâd›m, Allahü teâlây› bilir misin?

- Kul nas›l sâhibini bilmez!..

- Allahü teâlây› ne ile biliyorsun?

- Bu koyunlar ile.

- Bu koyunlar ile Onu nas›l biliyorsun?

- Bu bir kaç koyun çobans›z ifle yaramaz. Bunlar› koruyu-
cu birisi lâz›md›r ki, bunlara su ve ot versin! Kurttan ve di-
¤er tehlikelerden korusun. Bundan anlad›m ki, bu âlemdeki
her fley, insanlar ve cin, bu hayvanlar, canavarlar, kanatl›
kufllar bir koruyucusuz olamazlar. Bu binlerce çeflit yarat›k-
lar› korumaya gücü yeten Allahü teâlâdan baflkas› de¤ildir.
‹flte bu koyunlar ile, Allahü teâlây› böylece bildim.

- Allahü teâlây› nas›l bilirsin?

- Hiç bir fleye benzetmeden bilirim.

- Böyle oldu¤unu nas›l bildin?

- Yine bu koyunlardan.

- Nas›l ya’nî?

- Ben çoban›m. Onlar›n koruyucusuyum. Onlar benim
korumam ve tasarrufumdad›rlar. Onlara dikkatle bak›yo-
rum. Ne onlar bana benzerler ve ne de ben, onlara benzerim.
Buradan, bir çoban koyunlar›na benzemezse, Allahü teâlâ-
n›n elbette kullar›na benzemiyece¤ini anlad›m: “ Ona benzi-
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yen bir fley yok. O her fleyi iflitir ve görür.”

- ‹yi söyledin. ‹lmden bir fley ö¤rendin mi?

- Ben bu sahralarda, nas›l ilm ö¤renebilirim?

- Peki baflka ne ö¤renmiflsin?

- Üç ilm ö¤rendim! Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi.

- Bunlar nelerdir? Ben bunlar› bilmiyorum?

- Gönül ilmi fludur ki; bana kalb verdi. Kendini tan›mak
ve sevmek yeri yapt›. Bu kalb ile Onu bileyim. Onun sevdik-
lerine gönülde yer vereyim. Sevmediklerine yer vermiyeyim
ve böylelerinden uzak olay›m. Dil ilmi fludur ki; bana dil ver-
di. Dili zikir etmek, Onun ad›n› söylemek yeri yapt›. Bunun-
la Onu hat›rlay›p ad›n› söylemeyi, Ondan bahsedilmeyen
sözden onu korumay›, böyle sözden uzak olmay› istedi. Be-
den ilmi fludur ki, bana beden vermifltir. Onun ile kendine
hizmet olan her fleyi yapar›m. Hizmet olmayan fleyi ise bede-
nimden uzaklaflt›r›r›m.

- Ey evlâd›m, önceki ve sonraki ilmler, senin bana bu ö¤-
rettiklerindir. Bana nasîhat ver!

- Ey efendi! Âlim oldu¤un yüzünden belli oluyor. E¤er il-
mi Allah r›zâs› için ö¤rendiysen, insanlardan istemeyi kes!
Yok, dünya için ö¤renmiflsen, Cennet arzu ve iste¤ini kalbin-
den ç›kar.

ALLAHÜ TEÂLÂNIN SIFATLARI

Bütün varl›klar›n, her organ›n›n, her hücresinin yarat›c›-
s›, yoktan var edicisi, yaln›z Allahü teâlâd›r. Her fleyde, Al-
lahü teâlân›n yüksek zât›n›n›n hakîkat›n› kimse bilemez ve
bundan da bahsetmek, Ona ortak koflmak olur. Bu ise flirk-
tir, en büyük günâht›r. Akla hayâle gelenlerin hepsinden
uzakt›r. Hiçbiri o de¤ildir. Ancak Kur’ân-› Kerîmde, bizzat
kendisinin aç›klad›¤› s›fatlar›n›, isimlerini ezberleyip, ulûhi-
yetini, büyüklü¤ünü bunlarla tasdik ve ikrâr etmelidir. Âk›l
ve bâli¤ olan kad›n ve erkek her müslimân›n Allahü teâlân›n
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(ZÂTÎ) ve (SUBÛTÎ) s›fatlar›n› do¤ru bilmesi ve inanmas›
laz›md›r. Herkese ilk farz olan fley budur. Bilmemek özür ol-
maz, bilmemek büyük günâht›r.

ZÂTÎ SIFATLARI

Bunlar›n hepsi alt›d›r. Bu alt› s›fat›n hiçbiri, varl›klar›n
hiçbirinde yoktur. Yaln›z Allahü teâlâya mahsusturlar. Bun-
lar›n sonradan yarat›lan varl›klara hiçbir surette ba¤lant›lar›
da yoktur. Bunlar:

1- VÜCÛD: Allahü teâlâ vard›r. Varl›¤› ezelîdir. Vâcibül-
vücûddur. Ya’nî varl›¤› hep lâz›md›r.

2- KIDEM: Allahü teâlâ ezelîdir, ya’nî evveli yoktur.

3- BEKÂ: Allahü teâlâ ebedîdir, ya’nî sonu yoktur. Hiç
yok olmaz. Orta¤› olmak muhal oldu¤u gibi, zât ve s›fatlar›
için de yokluk muhaldir.

4- VAHDÂN‹YYET: Allahü teâlân›n zât›nda, s›fatlar›n-
da ve ifllerinde orta¤› yoktur.

5- MUHALEFETÜN-L‹L HAVÂD‹S: Allahü teâlâ, zâ-
t›nda ve s›fatlar›nda hiçbir mahlûkat›n zât ve s›fatlar›na ben-
zemez.

6- KIYÂM B‹-NEFS‹HÎ: Allahü teâlâ, zât› ile kâimdir.
Durmak için bir yere muhtaç de¤ildir. Zîra, her ihtiyaçtan
münezzehtir. Bu kâinat› yokluktan varl›¤a getirmeden önce,
zât› nas›l ise sonsuz olarak, hep öyledir.

SÜBÛTÎ SIFATLARI

Bunlar›n hepsi sekiz tanedir. Bu s›fatlar, Allahü teâlân›n
varl›¤›n› göstermekte, zât›nda, s›fatlar›nda ve ifllerinde ke-
mâl, üstünlük bulundu¤unu ve hiçbir kusur, kar›fl›kl›k ve de-
¤ifliklik olmad›¤›n› bildirmektedir.

1- HAYÂT: Allahü teâlâ diridir. Hayât›, yaratt›klar›n›n
hayât›na benzemeyip, zât›na lây›k ve ona mahsustur. Bu ha-
yât, ezelî ve ebedîdir.
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2- ‹LM: Allahü teâlâ herfleyi bilir. Bilmesi, yaratt›¤› var-
l›klar›n bilmesi gibi de¤ildir. Bilmesinde de¤ifliklik olmaz.
Ezelî ve ebedîdir.

3- SEM’: Allahü teâlâ iflitir. Vas›tas›z, ortams›z iflitir. Kul-
lar›n iflitmesine benzemez. Bu s›fat› da, her s›fat› gibi ezelî ve
ebedîdir.

4- BASAR: Allahü teâlâ görür. Âletsiz ve flarts›z olarak
gizli ve âflikâr olan herfleyi görür.

5- ‹RÂDE: Allahü teâlân›n dilemesi vard›r. Diledi¤ini
yarat›r. Her fley, Onun dilemesi ile olur. ‹râdesine engel ola-
cak hiçbir kuvvet yoktur. Onun irâdesi, irâde-i külliyyedir.
Kullar›na da irâde vermifldir. Kullar›n irâdesi (irâde-i cüz’iy-
ye)dir.

6- KUDRET: Allahü teâlân›n gücü yeticidir. Hiçbir fley
Ona güç gelmez.

7- KELÂM: Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi âlet,
harfler, sesler ve dil ile de¤ildir. Kur’ân-› kerîm, Onun kelâ-
m›d›r.

8- TEKVÎN: Allahü teâlâ yarat›c›d›r. Ondan baflka yarat›c›
yoktur. Her fleyi O yarat›r. Ondan baflkas›na yarat›c› dememe-
li, kullar› için (yaratt›), yaratt›n kelimelerini kullanmamal›d›r.

Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n hakîkatlerini anlamak da
mümkün de¤ildir. Akl ile anlamak imkâns›zd›r. Hiç bir kimse
ve her fley, Allahü teâlân›n s›fatlar›na ortak ve benzer olamaz.

MENKIBE

Vâli ve Kad›n

Bir zamanlar vâlilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi
vard›. Rengârenk çiçeklerle donat›lm›fl, tam bir zevk ve sefâ
yeriydi. Bir gün vâli, bu bahçeye geldi. Orada bahç›van›n ha-
n›m›n› gördü. Kad›n çok güzeldi. Vâli, bir bahane ile kad›n›n
kocas› olan bahç›van›, bir ifl için d›flar›ya gönderdi. Kad›na
da dedi ki:
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- Bahçenin kap›lar›n› kapat. Hiçbir kap› aç›k kalmas›n!

Kad›n, akll› ve namuslu idi. Vâlinin kendisine kötü niyet
tafl›d›¤›n› anlad›. Gidip bir a¤ac›n arkas›na sakland› ve biraz
sonra gelip dedi ki:

- Kap›lar› kapatt›m. Yaln›z bir tanesi kald›. Onu kapat-
maya gücüm yetmiyor. Ne kadar u¤raflsam da kapatam›yo-
rum.

- O, hangi kap›d›r?

- Bu kap›, Allahü teâlân›n (Basar) s›fat›yla bizi gördü¤ü
kap›d›r.

Vâli, bu sözü duyunca, piflman olup tevbe etti. Bir daha
akl›na böyle kötülükler getirmemek için, Allahü teâlân›n
sevgili kullar›ndan birinin bulundu¤u yere gidip, onun soh-
betinde yetiflti. Allahü teâlân›n sevgili kullar›ndan biri oldu.

MENKIBE

Süte Su Katmad›

Hazret-i Ömer, halifeli¤i s›ras›nda bir gece asayifli kontrol
için Medine sokaklar›nda dolafl›yordu. Gecenin karanl›¤›nda
önünden geçmekte oldu¤u bir evden yüksek sesler iflitti.
Durdu ve dinlemeye bafllad›. Bir anne k›z›na flöyle diyordu;

- K›z›m, yar›n sataca¤›m›z süte su kar›flt›r!

- Anne, Halife süte su kar›flt›rmay› yasak etmedi mi?

- K›z›m, gecenin bu saatinde Halifenin nereden haberi
olacak, O flimdi yata¤›nda uyuyor.

- Anne! Anne! Halife uyuyor, haberi olmaz diyorsun!
Herfleyi bilen, gören ve herfleye kâdir olan Allahü teâlâ bizi
görüyor, hâlimizi biliyor! Hîlemizi insanlardan gizleyebiliriz,
fakat herfleyi bilen ve gören Allah’tan nas›l gizlersin?

Hazret-i Ömer, bu k›z›n güzel ahlâk›na çok hayran kald›.
Bu durumu han›m›na da anlatt›. Sonra da, o k›z› o¤lu Âs›m’a
nikâh etti.
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ALLAH SEVG‹S‹

Allahü teâlây› sevmek, sevgilerin en yücesi ve makamla-
r›n en yükse¤idir. ‹nsan, her ni’meti gönderen Allaha karfl›
flükretmelidir. Allaha flükretmek, Onu sevmenin bir ifâdesi-
dir. fiükretmek de, Onun emir ve yasaklar›na uymakla olur.
Allahü teâlây› sevmek, Onu daha iyi bilmek ve Onu daha iç-
ten duymakla olur.

Allah sevgisi bizi, di¤er insanlar› ve Allahü teâlân›n ya-
ratm›fl oldu¤u herfleyi sevmeye yöneltir. Bu sevgi insanda,
Allaha karfl› kulluk vazifeleri olan ibâdetlerini yapma arzu-
sunu ço¤alt›r. Cenâb-› Hak, Kur’ân-› kerîmde Âl-i ‹mrân sû-
resinin otuzbirinci âyetinde meâlen, (Ey sevgili Peygambe-
rim, onlara de ki: E¤er Allahü teâlây› seviyorsan›z, bana tâ-
bi’ olunuz! Allahü teâlâ bana tâbi’ olanlar› sever ve günâhla-
r›n›z› afv eder) buyuruyor.

Allah sevgisi sâyesinde insan, Peygamberini, büyüklerini,
milletini ve devletini de sever. Bunun içindir ki, Allah sevgi-
si her türlü sevginin kayna¤›d›r. Sevgili Peygamberimiz bu-
yuruyor ki:

(Allahü teâlây› ve Resûlünü her fleyden çok sevmiyenin
îmân› sa¤lam de¤ildir.)

(Kul, Allahü teâlây› ve Resûlünü çoluk ve çocu¤undan,
mal›ndan ve bütün mahlûkattan çok sevmedikçe, tam ve ol-
gun mü’min olamaz.)

(Allah sevgisinin yeri gönüllerdedir. Bu sevgi ço¤ald›kça,
kifli Allaha yaklafl›r. Ondan kendisini uzaklaflt›racak herfley-
den sak›n›r.)

Büyük ‹slâm âlimi ve evliyân›n üstünlerinden olan Cü-
neyd-i Ba¤dâdî buyuruyor ki: (Yunus aleyhisselâm gözleri
görmeyinceye kadar a¤lad›. Beli bükülünceye kadar namaz-
da ayakta kald›. Kuvvetsiz kal›ncaya kadar namaza devam
etti. Sonra “Yâ Rabbî, e¤er seninle aram›zda ateflten deniz
olsa da, onu aflar ve sana gelme¤e çal›fl›r›m” dedi. ‹flte sevgi
böyle olur!)

– 32 –



S›rrî Sekâtî hazretleri buyurdu ki:

“K›yâmette herkesi peygamberi ile ça¤›r›rlar. Meselâ, ey
Musâ’n›n ümmeti, ey Îsa’n›n ümmeti gibi.. Fakat Allahü te-
âlây› sevenler için: “Ey Allah›n sevgili kullar›!” diye hitâb
edilir.)

Allahü teâlâ buyurur ki: (Ey kullar›m! Beni sevdi¤iniz
için, ben de sizleri seviyorum.)

Sevgi, iyi olan birfleye karfl› kendili¤inden hâs›l olan bir
meyildir. Bu meyil, kuvvetli olursa “Aflk” denir. Düflmanl›k
da, iyi olmayan bir fleye karfl›, kendili¤inden hâs›l olan nef-
rettir. ‹yilik ve kötülü¤ün olmad›¤› yerde , sevgi ve düflman-
l›k da bulunmaz. Allahü teâlâdan baflkas›n›n sevilmesi, an-
cak Onunla olan münasebeti sebebiyle uygun olabilir. ‹nsa-
n›n annesini, babas›n›, kardefllerini sevmesi böyledir. Birini
Allah için seven kimse ise, onu Allahü teâlâya itâat etti¤i ve
yaln›z Onu sevdi¤i için sever. Hattâ Allahü teâlân›n kulu ol-
du¤u, yarat›¤› oldu¤u için sever. Çünki Allahü teâlây› çok
sevdi¤i için böyle sevgiye kavuflmufltur. Nihayet aflk derece-
sine ç›k›nca, âfl›klar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini,
evinin duvarlar›n› da sever. Hattâ sevdi¤inin köyünün kö-
peklerini, di¤er köpeklerden daha çok sever. Muhakkak ki,
Allahü teâlây› sevmenin kuvveti, îman kuvveti derecesinde-
dir. Îmân ne kadar kuvvetli olursa, sevgi de o kadar kuvvet-
li olur. K›sacas›, Allahü teâlâya isyân edip karfl› geleni, ken-
dine yapm›fl gibi kabûl edip, muhalefeti miktar›nca onu sev-
mez. Emirlere uymas› kadar da onu sever. Ona karfl› böyle
oldu¤u, onunla görüflmede, oturmada, kalkmada ve konufl-
mada belli olur. Bunun için sevgili Peygamberimiz buyurdu
ki:

(Îmân›n temeli ve en kuvvetli alâmeti; müslimânlar› sev-
mek, müslimânlara düflmanl›k edenleri sevmemektir.)

Cenâb-› Hak, Îsâ aleyhisselâma buyurdu ki: (E¤er gökte
ve yerlerde bulunan bütün mahlûklar›n ibâdetlerini yapsan,
dostlar›m› sevmedikçe ve düflmanlar›mdan uzaklaflmad›kça,
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hiç faydas› olmaz.)
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, vefât ede-

ce¤i zaman, k›z› ve Peygamber efendimizin han›m› olan Âi-
fle-i S›ddîka vâlidemiz içeri girdi ve dedi ki:

- Babac›¤›m, iflte y›kanm›fl temiz bir kefen getirdim.

Babas› flöyle cevap verir:

- Yavrum, y›kanm›fl kefeni b›rak, müslimân oldu¤um ilk
gün üzerimde bulunan kaba elbisemi bana kefen yap! Çünki
çok zamanlar, Allah sevgisinin verdi¤i korku ile a¤lar, göz-
yafllar›m› o elbiseye silerdim. Allahü teâlâ o gözyafllar›m›n
hürmetine belki bana rahmet eder.

Allahü teâlây› sevmek, çok k›ymetli bir cevherdir.Sevgili-
den flikayet olunmaz. Bunun için sevgiliden gelen her fleyi
gülerek, sevinerek karfl›lamak lâz›md›r. Ondan gelenlerin
hepsi tatl› gelmelidir. Sevgilinin sert davranmas›, afla¤›lama-
s›, ikrâm, ihsân ve yükseltmek gibi olmal›d›r.Hattâ kendi
nefsinin böyle isteklerinden daha tatli olmal›d›r. Seven böy-
le olmazsa, sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi ya-
lanc›l›k olur.

Hakîkî Allah sevgisine kavuflmak için de, önce Kur’an-›
kerîmde ve hadis-i flerîflerde bildirildi¤i ve Îslâm âlimlerinin
kitâblar›nda yaz›l›p aç›kland›¤› gibi îmân etmelidir. Sonra
bütün sözlerini, ifllerini, onlar›n bildirdiklerine uydurmal›d›r.
‹slâmiyyetin emirlerine yap›flmal›, yasaklardan sak›nmal›d›r.
Çünki Allahü teâlân›n sevgisine ulaflt›ran yolun esas› budur.
Bu esaslardan akla uyarak hiç de¤ifliklik yapmamal›d›r.

Allah sevgisinin en yücesine kavuflan kimse, bütün insan-
lara karfl› sevgi dolu, merhametli ve flefkatlidir. Herkese yar-
d›m ve iyilik etmeyi sever. ‹nsanlarda kusur aramaz. Hep
kendi kusurlar›n› görür. Herkese karfl› tatl› dilli ve güler yüz-
lüdür. Arkadafllar›nda ve sevdiklerinde fâni olur. Ya’nî onla-
r› kendisine tercih eder. Allahü teâlân›n emir ve yasaklar›n›
yerine getirmekte hiç zorluk çekmez. Kâmil, tam ve olgun
insan da ancak böyle olur.
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MENKIBE

Bülbülün Feryad›

‹brâhim aleyhisselâm› atefle att›klar› zaman bütün melek-
ler, vahfli hayvanlar ve kufllar a¤laflt›lar ve etraf›nda toplan›p,
‹brâhim aleyhisselâma bir yard›m yapabilmenin çâresini ara-
d›lar.

Bunlar›n aras›nda zay›f bir bülbül yavrusu vard›. Kendini
atefle ataca¤› s›rada Hak teâlâ, Cebrâil aleyhisselâma emre-
dip buyurdu ki:

- O kuflu tut ve ne dile¤i oldu¤unu sor?

Cebrail aleyhisselâm kuflu tutup istedi¤ini sorunca, kufl
dedi ki:

- Halilullah’› atefle at›yorlar. Madem ki kurtarma¤a kâdir
de¤ilim, bâri onunla beraber yanay›m.

Cebrâil aleyhisselâm, kuflun bu cevab›n› Hak teâlâya arz
edince; buyuruldu ki:

- O kuflun benden dile¤i nedir?

Bülbül flöyle arzetti.

Benim dünyada, Hak teâlân›n ad›n› anmaktan baflka ar-
zum yoktur.Binbir ismi oldu¤unu iflittim. Yüzbirini biliyo-
rum. Dokuz yüz ism-i flerîfini de bilmek isterim.

Hak teâlâ kuflun dile¤ini yerine getirdi.

fiimdi sahralarda feryat eden bülbül, Hak teâlân›n ismini
söylemektedir.

Nemrud’un atefli, ‹brâhim aleyhisselâma gülistan olunca,
bülbül gelip gül a¤ac›nda na¤meye bafllad›. O zamandan k›-
yâmete kadar, gül a¤ac›na muhabbet etti, âfl›k oldu.

Arad›¤›n hazînenin niflân›n› verdim sana!
belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da!
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MELEKLERE ‹NANMAK

MELEKLER‹N VARLI⁄I

Melekler, Allahü teâlân›n her emrini yerine getiren ve hiç
günâh ifllemiyecek flekilde yarat›lan k›ymetli kullar›d›r. Me-
lek, kelimesinin anlam›, elçi, haber verici veya kuvvet de-
mektir. Melekler, diri varl›klar olup, hem de akll›d›rlar. ‹n-
sanlardaki kötülükler, meleklerde yoktur. Çünki onlarda,
kötülük ifllemeye sebep olan nefs-i emmâre yarat›lmam›flt›r.
Bunun için, yeme¤e ve içme¤e de ihtiyaçlar› yoktur. Kötü
huylardan hiçbiri bunlarda bulunmaz. Melekler nurdan ya-
rat›lm›flt›r.

Meleklerin cisimleri, gaz hâlinden daha lâtiftirler. Her
flekle girebilirler. Gazlar, s›v› ve kat› oldu¤u gibi ve kat› olun-
ca flekil ald›¤› gibi, melekler de güzel flekiller alabilirler. Me-
lekler, büyük insanlar›n bedeninden ayr›lan rûhlar de¤ildir-
ler. Cisimdirler. Enerji, kuvvet gibi maddesiz de de¤ildirler.

Melekler, her canl›dan önce yarat›ld›. K›yâmet gününde,
birinci sûrun üfürülmesinden önce dört büyük melekten ve
Hamele-i Arfltan baflka, bütün melekler yok olacakt›r. Bun-
dan sonra Hamele-i Arfl ve daha sonra dört melek de yok
olacakt›r. Sûrun ikinci üfürülmesinde, önce bütün melekler
dirilecektir. Hamele-i Arfl ile dört büyük melek, sûrun ikinci
üfürülmesinden önce dirilecektir. Demek ki, bu melekler,
bütün canl›lardan önce yarat›ld›klar› gibi, her canl›dan sonra
yok olacaklard›r.

MELEKLERE ÎMÂN NASIL OLMALIDIR?

Melekler, Allahü teâlân›n kullar›d›r. Ortaklar› de¤ildir.
K›zlar› da de¤ildir. Allahü teâlâ, meleklerin hepsini sever.
Allahü teâlân›n emirlerine itâat ederler. Hiç günâh ifllemez-
ler. Melekler için Tahrîm sûresi 6. âyetinde, (Allah, onlara
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ne emretti ise, Ona isyân etmezler ve emir edildikleri fleyi
yaparlar) buyuruluyor. ‹bâdet yapmakta tenbellik, gevfleklik
ve usanma göstermezler. Enbiyâ sûresi 20. âyetinde, (Gece
ve gündüz hep Allahü teâlây› tesbih ederler, usanmazlar)
buyuruldu.

Melekler, emirlere karfl› gelmezler. Erkek ve difli de¤il-
dirler. Evlenmezler. Çocuklar› olmaz. Hayât sâhibidirler.
Diridirler. Meleklerin kanatlar› vard›r. Baz›s›n›n iki, baz›s›-
n›n dört veya daha çok kanad› vard›r. Her hayvan›n kanad›
ve uçaklar›n kanatlar›, kendilerinin yap›s›nda olup, birbirine
benzemedi¤i gibi, meleklerin kanad› da kendi cinslerinden-
dir. ‹nsan, görmedi¤i ve bilmedi¤i bir fleyin ad›n› iflitince, bu-
nu bildi¤i fleyler gibi san›p, aldan›r. Meleklerin kanatlar› var-
d›r. Fakat nas›l oldu¤u bilinmez. Kiliselerde ve baz› mecmu-
a ve filmlerde, melek diye görülen kanatl› kad›n resimleri
uydurmad›r.

Meleklerin varl›¤›n› inkâr etmek, onlara düflman olmak,
Allahü teâlâya karfl› gelmek olur. Bakara sûresi 92. âyetinde,
(Kim ki, Allaha, meleklerine, Peygamberine, Cebraîle ve
Mikâîle düflman olursa, bilsin ki, Allah kâfirlerin düflman›-
d›r) buyuruldu.

MELEKLER‹N VAZÎFELER‹

Say›s› en çok olan varl›k, meleklerdir. Bunlar›n say›lar›n›
Allahü teâlâdan baflka kimse bilmez. Göklerde, meleklerin
ibâdet etmedikleri bofl bir yer yoktur. Göklerin her yeri rü-
kûda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yer-
lerde, otlarda, y›ld›zlarda, canl›larda, cans›zlarda, ya¤mur
damlalar›nda, a¤açlar›n yapraklar›nda, her harekette ve her
olan fleyde meleklerin vazifeleri vard›r. Her yerde, Allahü
teâlân›n emirlerini yaparlar. Allahü teâlâ ile yaratt›¤› varl›k-
lar› aras›nda vas›tad›rlar.

Baz› melekler, baflka meleklerin âmiridir. Baz›lar›, insan-
lar›n kalblerine iyi düflünce getirir ki, buna «ilham» denir.
Baz›lar›n›n, insanlardan ve bütün varl›klardan haberi yok-
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tur. Allahü teâlân›n cemâli (güzelli¤i) karfl›s›nda kendilerin-
den geçmifllerdir. Her birinin belli bir yeri vard›r. Oradan ay-
r›lmazlar. Cennet melekleri, Cennettedir. Bunlar›n büyükle-
rinin ad›, «R›dvan»d›r. Cehennem meleklerine de «Zebâni»
denir. Bunlar, Cehennemde emir olunan vazifelerini yapar.
Cehennem atefli bunlara zarar vermez. Deniz, bal›¤a zararl›
olmad›¤› gibidir. Cehennem Zebânîlerinin büyükleri ondo-
kuzdur. En büyü¤ünün ad› «Mâlik»dir.

Her insan›n hay›r ve fler,bütün ifllerini yazan, ikisi gece,
ikisi gündüz gelen dört mele¤e, «Kirâmen kâtibin» veya
«Hafaza melekleri» denir. Hafaza meleklerinin, bunlardan
baflka oldu¤u da bildirilmifltir. Sa¤ taraftaki melek, soldaki-
nin âmiridir ve iyi iflleri yazar. Soldaki, kötülükleri yazar.
Kabrlerde, kâfirlere ve âsî müslimânlara azâp edecek melek-
ler ve kabrde suâl soracak melekler vard›r. Suâl meleklerine
«Münker ve Nekîr» denir. Mü’minlere soranlara «Mübeflflir
ve Beflîr» de denir.

Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vard›r. En üstünle-
ri dörttür. Bunlar›n isimleri ve vazifeleri flöyledir:

1- Cebrâil “aleyhisselâm”: Bunun görevi, peygamberlere
«vahy» getirmek, emir ve yasaklar› bildirmektir.

2- ‹srâfîl “aleyhisselâm”: K›yâmette «sûr» denilen boruyu
üfürecektir. Birincisinde, Allahü teâlâdan baflka her diri öle-
cektir. ‹kincisinde, hepsi tekrar dirilecektir.

3- Mikâîl “aleyhisselâm”: Ucuzluk, pahal›l›k, k›tl›k, bol-
luk, ya’nî ekonomik düzeni ayarlamak, ferahl›k ve huzûr ge-
tirmek ve her maddeyi hareket ettirmek bunun görevidir.
Emrinde say›s›z melekler vard›r.

4- Azrâîl “aleyhisselâm”: ‹nsanlar›n rûhunu alan bu me-
lektir. (Farsça dilinde rûha, can denir).

Bu dört melekten sonra, üstün olan dört s›n›f daha vard›r:

1- Hamele-i Arfl: Bu melekler dört tanedir. K›yâmette se-
kiz olacakt›r.

2- Mukarrebîn: Allahü teâlân›n huzûrunda bulunan ve bir
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an ayr›lmayan meleklerdir.

3- Kerûbiyân: Azap edici meleklerin büyükleridir.

4- Rûhâniyân: Rahmet melekleridir.

Bunlar›n hepsi, meleklerin üstünleridir. Bunlar, peygam-
berlerden baflka, bütün insanlardan daha üstündür. Müsli-
mânlar›n sâlihleri, iyileri ve velîleri, meleklerin afla¤›lar›ndan
daha üstündür. Meleklerin afla¤›lar›, müslimânlar›n âsî ve
günâhkâr olanlar›ndan daha üstündür. Kâfirler ise, her var-
l›ktan daha afla¤›d›r.

MENKIBE

Melek ve fieytân

Eshâb-› kirâmdan D›hye-i Kelbî, çok güzeldi. Cebrâil
aleyhisselâm çok defa onun fleklinde Resûlullah’a gelirdi. Yi-
ne bir gün, bu flekilde geldi¤inde hazret-i Hasan ile hazret-i
Hüseyin, D›hye zannedip yan›na kofltular, ceplerine ellerini
sokup bir fley bulamad›lar. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:

- (Ey Cebrâil kardeflim! Torunlar›m›n bu hareketini ka-
bal›k ve edebsizlik sayma! Onlar seni D›hye sand›lar. D›hye
ne zaman gelse hediye getirirdi. Bunlar da hediyelerini al›r-
lard›. Bunlar› böyle al›flt›rd›..)

Cebrâil aleyhisselâm bunu duyunca çok üzüldü ve “D›h-
ye, bunlar›n yan›na hediyesiz gelmiyor da, ben nas›l gelirim”
deyip, hemen Cennet ni’metlerinden bir salk›m üzüm ile bir
nar› getirip çocuklara verdi. Çocuklar hediyelerini al›nca oy-
namaya devam ettiler. Bu s›rada Mescidin kap›s›na ihtiyâr,
ak sakall›, elinde baston, toz toprak içerisinde biri geldi ve
dedi ki:

- Kaç gündür aç›m. Bana yiyecek bir fley verin.

Hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin ellerindeki meyvele-
ri götürüp verirken, Cebrâil aleyhisselâm aya¤a kalkt› ve:

- “Vermeyin o mel’ûna! O fleytând›r. Cennet ni’metleri
ona yasakt›r, buyurdu. fieytân da oradan kayboldu.
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MENKIBE

Melekler de ‹mrenir

Sevgili Peygamberimiz, Allah sevgisinden konuflulan,
dinden bahsedilen yerlere meleklerin de imrendi¤ini beyân
buyurmufldur. Bununla ilgili olarak, imâm-› Rabbânî hazret-
leri, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cild, ikiyüzüçüncü mektû-
bunda, buyuruyor ki:

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹nsanlar›n yapd›klar›n› ya-
zan meleklerden baflka melekler de vard›r. Yollarda, sokak
bafllar›nda dolafl›rlar. Allahü teâlây› zikr edenleri ararlar.
Zikr edenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. Buraya geli-
niz, buraya geliniz derler. Kanadlar› ile, onlar› sararlar. O
kadar çokdurlar ki, göke var›rlar. Kullar›n›n her iflini bilici
olan Allahü teâlâ, meleklere sorarak: Kullar›m› nas›l buldu-
nuz, buyurur? Yâ Rabbî! Sana hamd ve senâ ediyorlar ve se-
nin büyüklü¤ünü söylüyorlar ve senin ayblardan ve kusûrlar-
dan temiz oldu¤unu söylüyorlar, derler. Onlar, beni gördüler
mi, buyurur? Hay›r görmediler, derler. Görselerdi, nas›l
olurlard›, buyurur? Dahâ çok hamd ederlerdi ve dahâ çok
tesbîh ederlerdi ve dahâ çok tekbîr söylerlerdi, derler. Onlar,
benden ne istiyorlar, buyurur? Yâ Rabbî! Cennetini istiyor-
lar, derler. Onlar, Cenneti gördüler mi, buyurur? Görmedi-
ler, derler. Görselerdi, nas›l olurlard›, buyurur? Dahâ çok
yalvar›rlard›, dahâ çok isterlerdi. Yâ Rabbî! Bu kullar›n Ce-
hennemden korkuyorlar. Sana s›¤›n›yorlar, derler. Onlar
Cehennemi gördüler mi, buyurur? Hay›r görmediler, derler.
Görselerdi, nas›l olurlard›, buyurur? Görselerdi, dahâ çok
yalvar›rlard› ve ondan kurtulmak yoluna dahâ çok sar›l›rlar-
d›, derler. Allahü teâlâ, meleklere, flâhid olunuz ki, onlar›n
hepsini afv eyledim, buyurur. Yâ Rabbî! O zikr edenlerin ya-
n›nda, filân kimse zikr etmek için gelmemifldi. Dünyâ ç›kar›
için gelmifldi, derler. Onlar benim müsâfirlerimdir. Beni zikr
edenlerle berâberim. Onlar›n yan›nda bulunanlar da, zarar
etmezler, buyurur). 
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Bu müjdeye kavuflmak için, birkaç kifli toplan›nca, zaruri
din bilgilerinden konuflmak, okumak lâz›md›r. F›rsat› ganî-
met bilmelidir.

MENKIBE

Melekler Y›kad›

Eshâb-› kirâmdan Hanzala hazretlerinin henüz yeni ev-
lendi¤i günün gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz, eshâb›n›
toplayarak ‹slâma sald›rmak ve yok etmek için bütün savafl
haz›rl›klar›n› tamamlayan Mekkeli müflriklere karfl› harp ya-
p›lmas› karar›n› vermifllerdi. Harbe kat›lacak bütün kimseler
tek tek evinden ça¤›r›ld›. Harp haberini duyuran haberci,
Hanzala’n›n evine u¤rad›. Bu karar ve Resûlullah Efendimi-
zin emri ona da ulaflt›. Emri duyan Hanzala, boy abdesti al-
ma f›rsat›n› bulmadan Uhud’a gitmek üzere hemen sahâbe-
nin arkas›ndan koflmaya bafllad› ve eshâb›n aras›na kat›ld›.

Daha sonra Mekkeli müflrikler ile müslimânlar aras›nda
Uhud harbi bafllad›. fiehîdler verildi. Bu flehîdler aras›nda bir
günlük evli olmas›na ra¤men, sevgili Peygamberimizin emri-
ne uyan ve harbe ifltirak eden hazret-i Hanzala da vard›.

Harp sona erince müslimânlar Medine’ye dönmeye bafl-
lad›lar. Harbe ifltirak edenlerin yak›nlar› acaba bizden geri-
ye dönen olacak m›? heyecan› içerisinde yollara s›ralanm›fl-
lard›. Bunlar›n aras›nda henüz bir günlük evli olup, gece ya-
r›s› sevgili Peygamberimizin emrine uyarak harbe giden ve
flehîdlik flerbeti içen hazreti Hanzala’n›n dul han›m› da var-
d›. Herkes büyük bir heyecenla harpten dönenlere yak›nla-
r›n› soruyor, fakat hiç kimse kimseye cevap vermiyordu. An-
cak sorulan sorular› sevgili Peygamberimiz “aleyhisselâm”
cevapl›yordu.

Soru sorma s›ras›, flehîd olan Hanzala’n›n han›m›na gel-
miflti. Resûlullah Efendimize yaklaflarak;

- Ey! Allah›n Resûlü! Hanzala nerede? demesi üzerine
sevgili Peygamberimiz cevab›nda:
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- “Hanzala flehîd oldu”, buyurdu.

Bunun üzerine Hanzala’n›n han›m›;

- Yâ Resûlallah, flu anda söyleyece¤im bir aile s›rr›d›r.
Sizler de biliyorsunuz ki, kocamla daha henüz ilk evlendi¤i-
miz geceydi. Kocam Hanzala, sizin mübârek emrinize uya-
rak boy abdestini alamadan harbe kat›ld›. Bildi¤iniz gibi fle-
hîd oldu. Bu sebeple, emir veriniz de kocam› bulsunlar ve y›-
kas›nlar, Yâ Resûlallah! dedi.

Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz yar› hüzünlü bir fle-
kilde: (Sen Hanzala için hiç merak etme! Ben Hanzala’y›
rahmet sular› ile melekler taraf›ndan y›kan›rken gördüm.)

Bunun üzerine bütün Sahâbiler Uhud yolunu tuttu ve
herkes Hanzala’y› aramaya bafllad›.

Daha sonra Sahâbiler, Hanzala’n›n henüz vücûdu kuru-
mam›fl ve bafl› ›slak bir flekilde buldular. Sevgili Peygamberi-
mizin efendimizin müjdesini bizzat gözleriyle gördüler. Bu-
nun için Ona «Gasîlül-melâike» ya’nî (Meleklerin gusl ettir-
di¤i Hanzala) denir.

________________

fieyh-ül-islâm Ahmed Nâm›kî Câmî, (Miftâh-ün-necât)
kitâb›nda buyuruyor ki: Bir kimse tevbe ve istigfâr eder ve
flartlar›n› yaparsa, her geçdi¤i sokak ve her oturdu¤u yer if-
tihâr eder. Ay, günefl, y›ld›zlar, onun için düâ eder. Kabri
Cennet ba¤çesi olur. Böyle tevbe nasîb olm›yan kimse, böy-
le tevbe yapanlarla berâber olmal›d›r. Hadîs-i flerîfde (‹bâ-
detlerin en k›ymetlisi, evliyây› sevmekdir) buyuruldu ve
(Tevbe ve istigfâr edenin bütün günâhlar› afv olur) buyurul-
du.
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K‹TÂBLARA ‹NANMAK

K‹TÂBLARA ÎMÂN

Allahü teâlân›n emirlerini ve yasaklar›n›,îmân ve ibâdet
esaslar›n›, güzel ahlâk› içine alan ilâhî kitâblara inanmak, dî-
nimizin üçüncü temel flart›d›r. Allahü teâlâ bu ilâhî kitâbla-
r›, baz› peygamberlere, melekle okutarak, baz›lar›na ise ya-
z›l› olarak, baz›lar›na da, meleksiz iflittirerek indirdi. Bu ki-
tâblar›n hepsi, Allahü teâlân›n sözleridir. Ebedî ve ezelîdir-
ler. Sonradan yarat›lm›fl de¤ildirler. Bunlar, meleklerin icâd
etti¤i veya peygamberlerin kendi sözleri de¤ildir. 

Allahü teâlân›n kelâm› (sözü), bizim yazd›¤›m›z ve zihin-
lerimizde tuttu¤umuz ve söyledi¤imiz söz gibi de¤ildir. Yaz›-
da, sözde ve zihinde bulunmak gibi de¤ildir. Harfli ve sesli
de¤ildir. Allahü teâlân›n ve Onun s›fatlar›n›n nas›l oldu¤unu
insan, akl› ile anl›yamaz. Fakat Onun kelâm›n›, insanlar
okur. Zihinlerde saklan›r ve yaz›l›r. Allahü teâlân›n insanla-
ra tebli¤ etti¤i bu kitâblardan Tevrat ‹brânîce, ‹ncil Süryâni-
ce ve Kur’ân-› kerîm de Arapça olarak indirilmifltir. Allahü
teâlân›n indirdi¤i kitâblar›n hepsi hakd›r, do¤rudur. Yalan,
yanl›fl olmaz. Eksiklik de yoktur.

MUKADDES K‹TÂBLAR

‹nsanl›k tarihinin bafllang›c› olan ilk insan hazret-i Âdem,
ayn› zamanda insanlara gönderilen ilk peygamberdir. Han›-
m›, hazret-i Havva ile evlenip çocuklar› ço¤al›nca, onlara
peygamber olarak gönderildi. Allahü teâlâ insanlara, her bin
senede bir «Resûl» ve her yüz senede bir de «Nebî» olarak
peygamberler göndermifltir. Bunlardan baz›lar›na “kitâb ve
suhuf” verilmifltir. Kutsal kitâblar›n, Kur’ân-› kerîmde bildi-
rileni yüzdörttür. Bunlar›n dört tanesi büyük kitâbd›r. Yüz
tanesi suhuftur. Suhuf; küçük kitâb, kitâbc›k, risâle demektir.
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BÜYÜK K‹TÂBLAR

1- TEVRAT: Hazret-i Musâya gönderilmifltir.

2- ZEBUR: Hazret-i Dâvüda gönderilmifltir.

3- ‹NC‹L: Hazret-i Îsâya gönderilmifltir.

4- KUR’ÂN-I KERÎM: Muhammed aleyhisselâma gön-
derilmifltir.

10 Suhuf: Âdem aleyhisselâma gönderilmifltir.

50 Suhuf: fiit aleyhisselâma gönderilmifltir.

30 Suhuf: ‹dris aleyhisselâma gönderilmifltir.

10 Suhuf: ‹brâhim aleyhisselâma gönderilmifltir.

KUR’ÂN-I KERÎM

Kur’an-› kerîm Allah Kelâm›d›r.
Kur’ân-› kerîm, nazm-› ilâhîdir. Naz›m, lügatta, incileri ip-

li¤e dizme¤e denir. Kelimeleri de inci gibi, yanyana dizmeye
naz›m denilmifltir. fiiirler, birer naz›md›r. Kur’ân-› kerîmin
kelimeleri Arapçad›r. Fakat, bu kelimeleri yanyana dizen,
Allahü teâlâd›r. Bu kelimeler, insan dizisi de¤ildir. Bu arabî
kelimeler, Allahü teâlâ taraf›ndan dizilmifl olarak âyetler ha-
linde gelmifltir. Cebrâil «aleyhisselâm» bu âyetleri, bu keli-
melerle ve harflerle okumufl, Muhammed «aleyhisselâm» da
mübârek kulaklar› ile ifliterek, ezberlemifl ve hemen Eshâb›-
na okumufltur. Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ildir. Kur’ân-› ke-
rîm, Muhammed aleyhisselâm›n mu’cizelerinin en büyü¤ü-
dür ve insan sözüne benzememektedir.

Peygamber Efendimiz, kimseden bir fley okumam›fl, ö¤-
renmemifl, hiç yaz› yazmam›fl iken ve seyahat etmeyen ve
geçmifllerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar
aras›nda yetiflmifl iken, Tevrat’ta ve ‹ncilde ve bütün baflka
kitâblarda yaz›l› fleyleri bildirdi. Geçmifllerin hâllerinden ha-
ber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini
hüccetler, sa¤lam deliller söyleyerek susturdu. En büyük
mu’cize olarak Kur’ân-› kerîmi ortaya koydu ki, alt›binikiyü-
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zotuzalt› (6236) âyetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye
meydan okudu¤u halde, kimse bindörtyüz bu kadar seneden
beri, dünyan›n her taraf›ndan bütün ‹slâm düflmanlar› elele
vererek, mallar, servetler dökerek u¤raflt›klar› halde, söyle-
yemedi. fiimdi de, gayr-i müslimler milyarlar dökerek bütün
güçleriyle çal›flt›klar› halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman
Araplarda fliir, edebiyat, fesahat ve belâgat, her fleyden ileri
gidip en güvendikleri baflar›lar› oldu¤u halde, Kur’ân-› ke-
rîm karfl›s›nda, birfley söyleyemediler. Kur’ân-› kerîme böy-
le galebe çalamay›nca, çoklar› insafa gelip, müslimân oldu.
Îmân etmeyenleri de, islâmiyyetin yay›lmas›n› önlemek için,
savaflmaya mecbur oldu.

Kur’ân-› kerîm de kimsenin yapamayaca¤›, söyleyemiye-
ce¤i fleyler say›lam›yacak kadar çoktur. Burada alt›s›n› bildi-
relim:

Birincisi: Î’caz ve belâgatt›r. Ya’nî az söz ile pürüzsüz ve
kusursuz olarak, çok fley anlatmakt›r.

‹kincisi: Harfleri ve kelimeleri, Arap harflerine ve keli-
melerine benzedi¤i halde, âyetler, ya’nî sözler ve cümleler,
onlar›n sözlerine ve fliirlerine hiç benzemiyor. Kur’ân-› ke-
rîm, insan sözü de¤ildir. Allah kelâm›d›r. Kur’ân-› kerîmin
yan›nda onlar›n sözleri, cam parçalar›n›n elmasa benzemesi
gibidir. Dil mütehass›slar› bunu pek iyi görüyor ve teslim
ediyor.

Üçüncüsü: Bir insan, Kur’ân-› kerîmi ne kadar çok okur-
sa okusun b›km›yor, usanm›yor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve
flevki art›yor. Halbuki, Kur’ân-› kerîmin tercümelerinin ve
baflka flekillerde yazmalar›n›n ve di¤er bütün kitâblar›n
okunmas›nda, böyle arzu ve lezzet artmas› olmuyor. Usanç
hâs›l oluyor. Yorulmak baflkad›r, usanmak baflkad›r.

Dördüncüsü: Geçmifl insanlar›n hâllerinden bilinen ve bi-
linmeyen birçok fley Kur’ân-› kerîmde bildirilmektedir.

Beflincisi: ‹lerde olacak fleyleri bildirmektedir ki, bunlar-
dan ço¤u, zamanla meydana ç›km›fl ve ç›kmaktad›r.
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Alt›nc›s›: Kimsenin hiçbir zamanda, hiçbir sûretle bilemi-
yece¤i ilmlerdir ki, Allahü teâlâ ilmlerin evvelini ve sonunu
Kur’ân-› kerîmde bildirmifltir.

MENKIBE

Batmayan Gemi

Ebû Müslim-i Saftar, evliyân›n büyüklerinden biriydi.
Birgün gemi ile yola ç›kt›. Yan›nda çok kimseler de vard›.
Âniden ters yönden bir rüzgâr ç›kt›. Dalgalar yükseldi.
Gemi batacak gibi oldu. Gemide olan yükü denize att›lar.
Yard›m istediler. Ebû Müslim diyor ki:

- Bizimle beraber gemide bir köylü vard›. Yan›nda bir
mushaf› vard›. Oradan kalkt› ve mushaf› elinin üzerine koy-
du ve flöyle yalvararak duâ etti:

“Yâ Rabbî! E¤er bir kimsenin elinde dünya sultan›ndan
bir mektup bulunuyorsa, hiç kimse ona sald›ramaz, zarar ve-
remez, belâlardan emin olur. Mushaf› kald›rd› ve Yâ Rabbî!
Bu Senin kitâb›nd›r, bunu bize verdin. Ellerinde Senin kitâ-
b›n bulunan kullar›n› suda bo¤mak keremine yak›flmaz.”

Derhal dalgalar döndü ve deniz süt limân oldu ve sa¤ sâ-
lim gittiler.

Kur’ân-› Kerîmin Toplanmas› ve Yaz›lmas›

Cebrâil “aleyhisselâm”, her sene bir kere gelip, o âna ka-
dar inmifl olan Kur’ân-› kerîmi,Levh-il mahfuzdaki s›ras›na
göre okur, Peygamber Efendimiz de dinler ve tekrar ederdi.
Âhirete teflrif edece¤i sene iki kerre gelip, tamam›n› okudu-
lar. Sevgili Peygamberimiz Muhammed “aleyhisselâm” ve
Eshâb›ndan ço¤u, Kur’ân-› kerîmi tamamen ezberlemiflti.
Baz›lar› da, baz› k›s›mlar›n› ezberlemifl, birçok k›s›mlar›n›
yazm›fllard›. Muhammed “aleyhisselâm” âhirete teflrif etti¤i
sene, halife Ebû Bekir “rad›yallahü anh” ezber bilenleri top-
lay›p ve yaz›l› olanlar› getirtip, bir heyete, bütün Kur’ân-› ke-
rîmi, kâ¤›t üzerine yazd›rd›. Böylece, (Mushaf) veya (M›s-
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haf) denilen bir kitâb meydana geldi. Otuzüçbin Sahâbi bu
Mushaf›n her harfinin tam yerinde oldu¤una söz birli¤i ile
karar verdi. Sûreler belli de¤ildi. Üçüncü halife Osman “ra-
d›yallahü anh”, hicretin yirmibeflinci (25) senesinde, sûreleri
birbirinden ay›rd›. Yerlerini s›ralad›. Alt› tane daha Mushaf
yazd›r›p, Bahreyn, fiam, Basra, Ba¤dat, Yemen, Mekke ve
Medine’ye verdi. Bugün, dünyada bulunan Mushaflar, hep
bu yedisinden yaz›l›p, ço¤alm›flt›r. Aralar›nda bir nokta far-
k› bile yoktur.

Kur’ân-› kerîmin Âyet ve Sûreleri
Âyet; lügatta alâmet, niflan, ibret, delil ve hârikulâde mâ-

nâlar›na gelir. Kur’ân-› kerîmde, bir mânây› veya hükmü ifâ-
de eden uzun veya k›sa cümlelerden herbirine “ayet” denir.

Sûre ise, lügatta yüksek rütbe, fleref, yüksek olarak yap›l-
m›fl binâ mânâlar›na gelir. Kur’ân-› kerîmde, âyetlerden
meydana gelen bölümlere “sûre” denir.

Cüz, Kur’ân-› kerîmin yirmi sahifelik herbir bölümüne
denir.

Kur’ân-› kerîmde 114 sûre ve 6236 âyet vard›r. Âyetlerin
say›s›n›n 6660 dan az veya daha çok oldu¤u da bildirildi ise
de bu ayr›l›klar, büyük bir âyetin, birkaç küçük âyet say›lma-
s›ndan veya birkaç k›sa âyetin, bir büyük âyet say›lmas›ndan
ileri gelmifltir. Kur’ân-› kerîmin tamam› 30 cüzdür. Kur’ân-›
kerîmin ondört yerinde Secde âyeti vard›r. Bunlar (A’raf,
Ra’d, ‹srâ, Meryem, Neml, Sad, F›ss›let, Hac, Furkan, Secde,
Nahl, Necm, ‹nfl›kak ve Alak) sûreleridir.

Kur’ân-› kerîmin Tefsiri
Kur’ân-› kerîm, hiçbir dile, hattâ Arapçaya da tam tercü-

me edilemez. Herhangi bir fliirin, kendi diline bile, tam ter-
cümesine imkân yoktur. Ancak izâh edilebilir, aç›klanabilir.
Kur’ân-› kerîmin mânâs›, tercümesi okunmakla anlafl›lmaz.
Bir âyetin mânâs›n› anlamak demek, Allahü teâlân›n, bu
âyette ne demek istedi¤ini anlamak demektir. Bu âyetin her-
hangi bir tercümesini okuyan kimse, murâd-› ilâhîyi ö¤rene-
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mez. Tercüme edenin, bilgi derecesine göre anlam›fl oldu¤u-
nu ö¤renir. Din bilgisi olmayan birinin yapt›¤› tercümeyi
okuyan da Allahü teâlân›n dedi¤i sanarak, kendi kafas›ndan
anlatmak istedi¤ini ö¤renir.

Köylüye ait bir kanunu, hükümet, do¤ruca köylüye gön-
dermez. Çünki, köylü okuyabilse bile, anlayamaz. Bu kanun
önce, vâlilere gönderilir. Vâliler, iyi anlay›p, izâh›n› ekliye-
rek, kaymakamlara, bunlar da daha aç›klayarak muhtarlara
anlat›r. Muhtar, yaln›z okumakla anl›yamaz. Muhtar da an-
cak, köylü dili ile, köylüye anlat›r, söyler. ‹flte, Kur’ân-› ke-
rîm de, ahkâm-› ilâhiyyedir. Kanun-› rabbânîdir. Allahü teâ-
lâ, Kur’ân-› kerîmde kullar›na se’âdet yolunu göstermifl ve
kelâm›n› insanlar›n en yükse¤ine göndermifltir. Kur’ân-› ke-
rîmin mânâs›n› , yaln›z Muhammed aleyhisselâm tam anlar.
Baflka kimse, tam anl›yamaz. Eshâb-› kirâm ana dili olarak
arabî bildikleri, edip ve beli¤ olduklar› halde, baz› âyetleri
anl›yamaz, Resûlullaha sorarlard›.

Hazret-i Ömer «rad›yallahü anh», bir gün geçerken, Re-
sûlullah›n hazret-i Ebû Bekir-i S›ddîka bir fley anlatt›¤›n›
gördü. Yanlar›na gidip dinledi. Sonra, baflkalar› da gördü ise
de, gelip dinleme¤e çekindiler. Ertesi gün hazret-i Ömer’i
görünce: (Yâ Ömer, Resûlullah dün size bir fley anlat›yordu.
Bize de söyle ö¤renelim.) dediler. Çünki, dâima, (Benden
duyduklar›n›z›, din kardefllerine de anlat›n›z! Birbirinize du-
yurunuz) buyururdu. Hazret-i Ömer, (Dün Ebû Bekir,
Kur’ân-› kerîmden anl›yamad›¤› bir âyetin mânâs›n› sormufl,
Resûlullah ona anlat›yordu. Bir saat dinledim, dinledikle-
rimden birfley anl›yamad›m) dedi. Çünki, hazret-i Ebû Be-
kir`in yüksek derecesine göre anlat›yordu. Hazret-i Ömer, o
kadar yüksek idi ki, Resûlullah Efendimiz, Onun hakk›nda,
(Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra pey-
gamber gelmiyecektir. E¤er, benden sonra peygamber gel-
seydi, Ömer peygamber olurdu.) buyurdu. Böyle yüksek ol-
du¤u ve Arapçay› çok iyi bildi¤i halde, Kur’ân-› kerîmin tef-
sirini bile anlayamad›. Çünki Resûlullah herkese, derecesine
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göre anlat›yordu. Hazret-i Ebû Bekir’in derecesi, ondan çok
daha yüksekti. Fakat, bu da, hattâ Cebrâil aleyhisselâm dahi
Kur’ân-› kerîmin mânâs›n›, esrâr›n› Resûlullaha sorard›. 

Kur’ân-› kerîmin mânâs›n› yaln›z Muhammed aleyhisse-
lâm anlam›fl ve hadîs-i flerîfleri ile bildirmifltir. Kur’ân-› kerî-
mi tefsir eden Odur. Do¤ru tefsir kitâb› da, Onun hadîs-i fle-
rîfleridir. Din âlimlerimiz, uyum›yarak, dinlenmiyerek, isti-
râhatlar›n› fedâ ederek, bu hadîs-i flerîfleri toplay›p, tefsir ki-
tâblar›n› yazm›fllard›r. Bu tefsir kitâblar›n› da anl›yabilmek
için, uzun seneler durmadan çal›fl›p, yirmi ana ilmi iyi ö¤ren-
mek lâz›md›r. Bu yirmi ana ilmin kollar›, seksen ilmdir. Bu
genifl ilmleri bilmiyenlerin, Kur’ân-› kerîme bugünkü Arap-
çaya göre mânâ vererek yapt›klar› tercümeler, Kur’ân-› ke-
rimin hakîkî mânâs›ndan bambaflka birfley oluyor.

Kur’ân-› Kerîmde Bildirilen ‹lmler
Kur’ân-› kerîmde bildirilen ilmler, befl bölümde toplana-

bilir:

1-Mahlûklar› inceleyerek, Allahü teâlân›n var oldu¤unu
ve bir oldu¤unu anlamay› göstermektedir. Fen bilgileri bu
k›s›mdad›r. ‹çindeki bilgilerden ancak bir k›sm› bugünkü in-
sanlar taraf›ndan bulunabilmifltir. Halbuki bu ilmî ve fennî
esaslar, 1400 sene evvel Kur’ân-› kerîmde bildirilmifltir. Bun-
lardan birkaç› flöyledir:

Dünyan›n nas›l meydana geldi¤i hakk›ndaki modern bil-
giler, 50-60 sene öncesine kadar bilinmiyordu. Kur’ân-› ke-
rîmde Enbiyâ sûresi 30-33. âyetlerinde: (‹nkâr edenler, gök-
ler ve yer küresi birbirlerine yap›fl›k iken onlar› ay›rd›¤›m›z›
bilmezler mi?) ve Yasîn sûresinde (Geceyi, gündüzü, günefli
ve ay’› yaratan Odur. Bunlar›n her biri bir yörüngede yürür)
buyuruluyor. Demek oluyor ki, modern bilginlerin ancak 50-
60 sene evvel meydana ç›karabildikleri dünyan›n kurulufl
prensibini Cenâb-› Hak, bundan tam 1400 sene evvel insan-
lara bildirilmifltir.

Modern biyologlar, hayât›n kayna¤›n› flöyle anlat›yorlar:
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(Bugün kesin olarak hayât›n nas›l meydana geldi¤ini flöyle
aç›kl›yoruz: Dünyan›n ilk havas›nda amonyak, oksijen ve
karbonik asit vard›. Bunlardan y›ld›r›mlar›n etkisiyle amino-
asitler meydana geldi. Milyonlarca sene evvel ilk defa su
içinde protoplazma husûle geldi. Bunlardan ilk amipler mey-
dana ç›kt›. Hayât suda bafllad›. Sudan karaya ç›kan canl›lar,
havadan aminoasitleri alarak proteinli bünyeler meydana
getirdiler. Görüldü¤ü gibi, bütün canl›lar sudan gelmektedir
ve ilk canl›lar suda teflekkül etmifltir. [Bir canl› türünden bafl-
ka bir canl› türü meydâna gelmemifldir. Ya’nî Evrim yokdur.
Her canl› kendi türü içinde geliflmifldir.]).

Onlar›n ancak k›sa bir zaman evvel bulduklar› bu hakî-
kat, Kur’ân-› kerîmde 1400 sene evvel aç›klanm›flt›r:

Enbiyâ sûresi, 30: (‹nkâr edenler, bütün canl›lar› sudan
yaratt›¤›m›z› bilmezler mi?)

Furkan sûresi, 54: (‹nsan› sudan yaratarak, soy sop veren
Allaht›r.)

Yasîn sûresi, 36: (Yerin yetifltirdiklerinden ve kendilerin-
den ve bilmedikleri birçok fleylerden çift çift (ya’nî bol bol)
yaratan Allah›n ismini üstün tut.)

Buradan bitki ve hayvanat bilgilerine, fakat bunlar›n ya-
n›nda (Bilmedikleri fleyler) diye insanlar›n ancak zamanla ve
yavafl yavafl bulabildikleri atom enerjisi gibi yeni kaynaklar›
inceleyen ilm adamlar›na îmâlar vard›r. Nitekim Cenâb-›
Hak, Rûm sûresinde (1-4) flöyle buyuruyor: (Gökleri ve yer-
leri yaratmas›, renklerinizin ve dillerinizin ayr› olmas›, Onun
varl›¤›n›n belgelerindendir. Do¤rusu, burada bilenler (ilm
adamlar›) için dersler vard›r).

Bu sözler, bugün genetik [Kal›t›m] ile u¤raflan ilm adam-
lar›na bir iflârettir. Demek oluyor ki, (dil ve renk farklar›n-
da) henüz bizim bugün daha bulamad›¤›m›z baz› incelikler
vard›r. Zamanla meydana ç›kacakt›r.

2- Tarihi inceleyerek îmân edenlerin, islâmiyyete uyanla-
r›n mesut olduklar›n›, îmâns›zlar›n ise dünyada azap içinde
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yaflad›klar›n› anlatmaktad›r.

3-Âhiretteki ni’metleri ve azaplar› bildirerek, îmânl› ol-
maya teflvik etmektedir.

4-Dünyada ve âhirette se’âdete kavuflmak için, nas›l yafla-
mak lâz›m oldu¤unu ö¤retmektedir.

5-Müflriklerle (inanmayanlar), münâf›klarla (inanm›fl gö-
rünenler), Yahudilerle, H›ristiyanlarla nas›l harp yap›laca¤›
bildirilmektedir.

Kur’ân-› Kerîm Okumak
Kur’ân-› kerîm okuyup ona uygun îmân eden hidâyet

üzere olur. Do¤ru yolda bulunur. Allahü teâlâya kavuflturan
do¤ru yolu bulur. Cehennem azâb›ndan kurtulur. Hattâ bu-
nun sevâb› dedelerine, çocuklar›na ve torunlar›na tesir eder.
‹tikâd› düzgün bir kimse Kur’ân-› kerîmi okuyup, sâlih müs-
limânlar›n yazd›¤› ilmihâl kitâblar›nda bildirildi¤i üzere amel
etti¤i, ibâdet yapt›¤› takdirde büyük sevâblara kavuflur. Sev-
gili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:

(Hoca çocu¤a besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü
teâlâ çocu¤un anas›n›n, babas›n›n ve hocas›n›n Cehenneme
girmemesi için senet yazd›r›r.)

(Ümmetimin yapt›¤› ibâdetlerin en k›ymetlisi, Kur’ân-›
kerîmi mushafa bakarak okumakt›r.)

(Namazda okunan Kur’ân-› kerîm, namaz d›fl›nda oku-
nan Kur’ân-› kerîmden daha sevâbt›r.)

(Kur’ân-› kerîm okunan evden arfla kadar nur yükselir.)
Ebû Hureyre “rad›yallahü anh” flöyle bildiriyor:

(Kur’ân-› kerîm okunan eve, bereket, iyilik gelir. Melekler
oraya toplan›r. fieytânlar oradan kaçar. Kur’ân-› kerîm
okunmazsa bunun aksi olur). Kur’ân-› kerîmi okumak mü-
him sünnettir. Tecvid ilmine uygun olarak ve hürmet ile
okunan Kur’ân-› kerîmi dinlemek farz-› kifâyedir. Dinle-
yenlere de, okuyanlara verilen sevâblar›n ayn›s› verilir.

Böyle k›ymetli olan Kur’ân-› kerîme çok hürmet etmeli-
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dir. Ondan yere düflmüfl bir parça bulunca hemen kald›rma-
l›d›r. Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki:

(Üzerinde besmele yaz›l› bir kâ¤›d› ta’zim ile bas›lmas›n
diye yerden kald›ran kimseyi Allahü teâlâ s›ddîklardan ya-
zar ve müflrik olsalar bile anne ve babas›n›n azâb›n› hafifle-
tir.)

Hazret-i Lokman Hakîm, üzerinde besmele yaz›l› bir kâ-
¤›t görünce, yerden kald›r›p hürmet gösterirdi. Allahü teâlâ
ona hikmetli söz ve güzel nasîhat› ikrâm etti.

MENKIBE

Yerdeki Besmele

Biflr-i Hafi evliyân›n büyüklerinden bir zâtt›r. Gençli¤i
günâh iflleri yapmakla geçmiflti. Bir gün, yolda sarhofl bir hal-
de giderken, üstünde Besmele yaz›l› bir kâ¤›t buldu. ‹çi s›z-
lay›p yerden ald›. Öptü, çamurlar›n› silip, temizledikten son-
ra, güzel kokular sürüp, evinde duvara ast›.

O gece âlim bir zât bir rüyâ gördü. Rüyâda,'' Git, Biflr'e
söyle! ‹smimi temizledi¤i gibi onu temizlerim. ‹smimi büyük
tuttu¤u gibi büyültürüm. ‹smimi güzel kokulu yapt›¤› gibi,
onu güzel ederim. ‹zzetime yemin ederim ki, onun ismini
dünyada ve âhirette temiz ve güzel eylerim'' denildi. Bu rü-
yâ, üç defa tekrar etti. 

Rüyâ gören kimse, sabah olunca, Biflr-i Hafi'yi aray›p
meyhanede buldu. Mühim haberim var diye içeriden ça¤›rd›.
Biflr geldi¤inde, gelen zâta dedi ki: 

- Kimden haber vereceksin? 

- Sana Allahü teâlâdan haber verece¤im. 

Bunu duyan Biflr, a¤lamaya bafllad› ve sordu: 

- Bana k›z›yor mu, fliddetli azap m› yapacak? 

Rüyây› sonuna kadar dinleyince arkadafllar›na dönüp
flöyle söyledi: 
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- Ey arkadafllar›m! Beni ça¤›rd›lar, bundan sonra bir da-
ha beni buralarda göremiyeceksiniz. 

O zât›n yan›nda hemen tevbe etti. Bu anda aya¤›nda
ayakkab› bulunmad›¤› için, hiç ayakkab› giymedi. Sebebini
soranlara,''Söz verdi¤im zaman yal›nayakt›m, flimdi giyme¤e
hayâ ederim'' derdi. Ayakkab› giymedi¤i için kendisine
''Hafi'' (yal›nayak)denilmifltir.

Kur’ân-› kerîm okurken uyulacak edebler vard›r. Bafll›ca-
lar› flunlard›r:

1- Abdestli ve k›bleye karfl› okumal›d›r.

2- A¤›r a¤›r okumal›d›r.

3- A¤layarak okumal›d›r.

4- Her âyetin hakk›n› vermeli, ya’nî azap âyetini okurken
korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tesbih âyetlerini
kalbiyle tesbih ederek okumal›, Kur’ân-› kerîmi okumaya
bafllarken «E’ûzü ve Besmele» çekilmelidir.

5- Namaz k›lana mâni oluyorsa, yavafl sesle okumal›d›r.
Mushafa bakarak okumak, ezber okumaktan daha çok se-
vâbt›r. Çünki gözler de ibâdet etmifl olur.

6- Kur’ân-› kerîmi güzel sesle ve tecvid üzere okumal›d›r.
Harfleri, kelimeleri bozarak teganni etmek harâm, harfler
bozulmazsa mekrûh olur.

7- Kur’ân-› kerîmi, Allahü teâlân›n kelâm› oldu¤unu bile-
rek okumal›d›r.

8- Kur’ân-› kerîmi okumadan evvel, bunu söyleyen Alla-
hü teâlân›n büyüklü¤ünü düflünmelidir. Kimin sözü söyleni-
yor, ne ehemmiyetli ifl yap›l›yor, diye düflünmelidir. Kur’ân-›
kerîme dokunmak için temiz el lâz›m oldu¤u gibi, onu oku-
mak için de temiz kalb laz›md›r.

9- Okurken baflka fleyler düflünmemelidir.

10- Okurken biliyorsa mânâs›n› düflünmelidir.

11- Kur’ân-› kerîme abdestsiz olarak dokunmak harâm-
d›r. Cünüp olarak okumak harâmd›r. Abdestsiz olarak ez-
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berden okunabilir ise de, abdestli olarak okumak çok sevâb-
t›r. Kur’ân-› kerîmi günâh meclislerinde, ya’nî harâm ifllenen
yerlerde okumak harâmd›r. Böyle yerlerde para kazanmak
için veya güzel sesini duyurmak için okumak ve bunu dinle-
mek, Kur’ân-› kerîme hakâret etmek olur.

Kur’ân-› kerîmin her âyeti, her kelimesi, her harfi maddi
ve ma’nevî her derde flifâd›r. Ehl-i sünnet itikâd›nda olan ve
günâhlar›na tevbe eden sâlih bir müslimân›n, yukarda bildi-
rilen flartlar›na uyarak, ihlâs ile okudu¤u Kur’ân-› kerîmin
her hangi bir âyeti ve bilhassa Fâtiha sûresi ile flifa âyetleri,
okuyan›n ve üzerine okunan›n dertlerine flifa oldu¤u çok gö-
rülmüfl ve iflitilmifltir. Din kitâblar›nda misâlleri çoktur.

Kur’ân-› kerîm Hakk›nda Ne Dediler?

Kur’an-› kerîm hakk›nda dünyan›n en meflhur ediplerin-
den olan Goethe (1749-1832) (Bat›-Do¤u Dîvan›) adl› ese-
rinde flu sözü söylemifltir: “Kur’ân›n içinde pek çok tekrarlar
vard›r. Onu okudu¤unuz zaman, bu tekrarlar bizi usand›ra-
cak san›l›yor. Fakat biraz sonra bu kitâb bizi kendisine çeki-
yor. Bizi hayranl›¤a ve sonunda büyük sayg›ya götürüyor.”

Goetheden baflka birçok büyük düflünürler de, Kur’ân-›
kerîme hayran olmufllard›. Prof. Edouard Monte: “Allah›n
birli¤ini en temiz,en yüksek, en kutsal ve inand›r›c› ve baflka
hiç bir din kitâb›n›n üstün gelemiyece¤i bir dil ile anlatan ki-
tâb Kur’ân” d›r demektedir.

Kur’ân-› kerîmi Frans›zcaya çeviren Dr. Maurice,
“Kur’ân insanl›¤a hediye edilen din kitâblar›n›n en güzeli-
dir.” der.

Gaston Kar, “Îslâm dîninin kayna¤› olan Kur’ânda cihan
medeniyetinin dayand›¤› bütün temeller bulunmaktad›r. O
kadar ki, bugün bizim uygarl›¤›m›z›n Kur’ân’›n bildirdi¤i te-
mel kurallardan kuruldu¤unu kabûl etmemiz gerekir.” de-
mektedir.

Bir ‹ngiliz râhibi olan Beoworth-Simith, (Muhammed ve
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Muhammed’e Ba¤l› Olanlar) adl› eserinde «Kur’ân uslûp te-
mizli¤i, ilm, felsefe ve hakîkat mu’cizesidir» diye yazmakta-
d›r. Kur’ân-› ‹ngilizceye tercüme eden Alberry ise, «Ne za-
man ezan dinlesem, o bana bir mistik müzik gibi tesir eder.
Akan na¤melerin alt›nda, sanki davula vuruluyormufl gibi
bir ses duyar›m. Bu vurufl sanki kalbimin vuruflu gibidir.» de-
mektedir. Marmaduke Pisthall ise, Kur’ân-› kerîm için, «En
taklit olunmaz bir senfoni, en sa¤lam bir ifâde. ‹nsanlar› a¤-
lamaya veya coflmaya sevk eden bir kudret» ifâdesini kullan-
m›flt›r. Prof. Carlyle (Konferans) adl› eserinde: “Kur’ân oku-
dukça onun alelâde (gelifligüzel) bir edebî eser olmad›¤›n›
hemen hissedersiniz. Kur’ân, kalbten gelen ve bütün di¤er
kalblere hemen nüfûz eden bir eserdir. Di¤er bütün eserler
bu muazzam eser yan›nda çok sönük kal›r. Kur’ân›n göze
çarpan ilk karakteri, Onun do¤ru ve mükemmel bir yol gös-
terici, dürüst bir rehber olmas›d›r. ‹flte, bence Kur’ân›n en
büyük meziyeti budur. Bu meziyet di¤er birçok meziyetlere
de yol açmaktad›r”.

Frans›z kaptan Dr. Cousteau ise, flöyle demektedir. «Mo-
dern ilmin ondört as›r geriden takip etti¤i Kur’ân, ben fleha-
det ederim ki, Allah kelâm›d›r».

________________

Yüzü¤ünde ne yaz›l›yd›, bilsen Süleymân›n:
Sak›n aldanma, yokdur vefâs› dünyân›n!
Mes’ûd, o kimsedir ki, bütün kazand›¤›n›,
yiye. B›rak›p, sevindirmeye düflmân›n.
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PEYGAMBERLERE ‹NANMAK

PEYGAMBERL‹K NED‹R?

‹nsanlar›, Allahü teâlân›n be¤endi¤i yola kavuflturmak,
onlara do¤ru yolu göstermek için gönderilen kimselere
“Peygamber” denir. Peygamber, gönderilmifl kifli ve haberci
demektir. Yeni bir din getiren peygamberlere «Resûl» denir.
Yeni din getirmeyip, insanlar› önceki dîne da’vet eden pey-
gamberlere de «Nebî» denir. Emirleri tebli¤ etmekte, duyur-
makta ve insanlar›, Allah›n dînine ça¤›rmakta, Resûl ve Ne-
bî aras›nda bir ayr›l›k yoktur. Peygamberlere îman etmek,
aralar›nda hiçbir fark görmeyerek, hepsinin do¤ru sözlü ol-
du¤una inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kim-
se, hiçbirine inanmam›fl olur.

Peygamberlik; çal›flmakla, açl›k, s›k›nt› çekmekle ve çok
ibâdet yapmakla ele geçmez. Yaln›z Allahü teâlân›n ihsân›,
seçmesi ile olur. ‹nsanlar›n dünyadaki ve âhiretteki ifllerinin
düzgün ve faydal› olmas› için ve yanl›fl, zararl› ifllerden koru-
yup, selâmete, hidâyete, râhata ve se’âdete kavuflturmak
için, peygamberlerle din gönderilmifltir. Düflmanlar› çok ol-
du¤u ve alay ettikleri, üzdükleri halde, Allahü teâlân›n,inan-
mak için ve yapmak için olan emirlerini insanlara tebli¤ et-
mekte, bildirmekte, düflmanlardan korkmam›fl, göz k›rpma-
m›fllard›r. Allahü teâlâ, peygamberlerin do¤ru söylediklerini
göstermek için onlar› mu’cizelerle kuvvetlendirdi. Hiç kimse
bu mu’cizelere karfl› gelemedi. Peygamberi kabûl edip ina-
nan kimseye, o peygamberin «ümmeti» denir. K›yâmet gü-
nünde, ümmetlerinden, günâh› çok olanlara flefâat etmeleri
için izin verilecek ve flefâatlar› kabûl olacakt›r. Ümmetlerin-
de, âlim, sâlih, velî olanlar›na da, flefâat etmeleri için Allahü
teâlâ izin verecek ve flefâatlerini kabûl buyuracakt›r. Pey-
gamberler, mezarlar›nda bizim bilmedi¤imiz bir hayât ile di-

– 56 –



ridir. Mübârek vücutlar›n› toprak çürütmez. Bunun içindir
ki, hadîs-i flerîfte: (Peygamberler, mezarlar›nda namaz k›lar-
lar ve hac ederler) buyuruldu.

MU’C‹ZE VE KERÂMET NED‹R?

Allahü teâlâ, herfleyi bir sebep ile yaratmaktad›r. Bu se-
beplere ifl yapabilecek tesiri, kuvveti vermifltir. Bu kuvvetle-
re; tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kanunlar› denir.
Bir ifl yapmak, bir fley elde etmek için, bu sebeplere yap›fl›l-
mas› lâz›md›r. Meselâ bu¤day hâs›l olmas› için tarlay› sür-
mek, ekmek, ekini biçmek lâz›md›r. ‹nsanlar›n bütün hare-
ketleri, iflleri, Allahü teâlân›n bu âdeti içinde meydana gel-
mektedir.

Allahü teâlâ, sevdi¤i insanlara iyilik, ikrâm olmak için,
kendisine ve Peygamberine düflman olanlar› aldatmak için,
âdetini bozarak, sebepsiz fleyler yarat›yor. Meselâ, mu’cize
ve kerâmet böyledir. Peygamberlerden ilâhî, âdetinin d›fl›n-
da ve ilâhî kudretiyle yaratt›¤› fleylere «Mu’cize» denir. Pey-
gamberlerin mu’cize göstermesi lâz›md›r. Mu’cize, Peygam-
berlerin do¤rulu¤unu göstermek hususunda, Allahü teâlân›n
bir flehâdetidir. Mu’cizenin flartlar› vard›r:

1- Allahü teâlân›n, al›fl›lm›fl (mutad) sebepler olmadan
mu’cizeyi yaratmas›d›r. Çünki, Onun peygamberini tasdik
ettirecektir.

2- Mu’cize, âdet d›fl› olmal›d›r. Âdet olan fleyler, meselâ
güneflin hergün do¤udan do¤mas›, ilkbaharda çiçeklerin aç-
mas› mu’cize olmaz.

3- Bunu, baflkalar›n›n yapamamas› lâz›md›r.

4- Peygamber oldu¤unu bildiren kimsenin istedi¤i zaman
meydana gelmelidir.

5- Peygamberin iste¤ine uygun olmal›d›r. Meselâ flu ölü-
yü diriltece¤im deyince, baflka hârika meydana gelirse, me-
selâ da¤ ikiye ayr›l›rsa mu’cize olmaz.

6- ‹steyip de meydana gelen mu’cize, kendisini yalanla-
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mamal›d›r. Meselâ, flu hayvan ile konuflaca¤›m deyince, hay-
van (Bu yalanc›d›r) derse mu’cize olmaz.

7- Mu’cize, peygamber oldu¤unu söylemeden önce mey-
dana gelmemelidir. Îsâ aleyhisselâm›n beflikte konuflmas› ve
sevgili Peygamberimizin bafl› üstünde bulutun dolaflmas› hâ-
diselerine «‹rhâs» denir.

Her peygamber mu’cize göstermifltir. Kur’ân-› kerîmde,
baz› peygamberlerin gösterdi¤i mu’cizeler haber verilmekte-
dir. Meselâ, Nuh aleyhisselâm›n gemisinin tufandan kurtul-
mas›, ‹brâhim aleyhisselâm›n Nemrud’un ateflinde yanma-
mas›, Îsâ aleyhisselâm›n babas›z do¤mas›, Sevgili Peygambe-
rimizin Mi’râc gecesi mi’râca ç›kmas›, iflâret etmesi ile ay›n
ikiye ayr›lmas› bunlardan baz›lar›d›r.

Allahü teâlân›n, Peygamberine tâbi olan ümmetindeki
evliyâda da âdet d›fl› olarak ilâhî kudreti ile yaratt›¤› fleylere
de «Kerâmet» denir. Kerâmet, hakt›r. Evliyân›n gösterdi¤i
kerâmet, ümmeti oldu¤u peygamberin mu’cizesidir. Evliyâ-
n›n kerâmet göstermesi lâz›m de¤ildir. Onlar, kerâmet gös-
termek istemez. Allahü teâlâdan utan›rlar.

Sâlih, dindar olan hakîkî müslimânlardan meydana gelen
hârikulâde fleylere de «Firaset» denir. Sevgili Peygamberi-
miz buyurdu ki: (Mü’minin firasetinden korkunuz! Çünki o,
Allahü teâlân›n nûru ile bakmaktad›r).

Kâfirlerden ve aç›kca günâh iflleyenlerden meydana ge-
len âdet d›fl› fleylere «Sihir, büyü» ve «‹stidrac» denir. Bun-
lar›n dinde k›ymeti yoktur.

PEYGAMBERLER N‹Ç‹N GÖNDER‹LM‹fiD‹R?

Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›makta, onlar›n dünyada râ-
hat ve huzûr içinde yaflamalar›n›, âhirette de sonsuz se’âde-
te kavuflmalar›n› istemektedir. Bunun için, insanlar aras›n-
dan seçti¤i en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapm›fl,
bunlara kitâblar göndererek huzûr, se’âdet yolunu göster-
mifltir. Se’âdete kavuflmak için, önce kendisine ve peygam-
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berlerine inanmak lâz›m oldu¤unu bildirmifl, sonra kitâbla-
r›ndaki tekliflere uymay› emir etmifltir. Böyle inanan ve tek-
lifleri be¤enen insana «Mü’min» ve «Müslimân» denir.

Allahü teâlâ, insanlar› olgunlaflt›rmak ve kalblerindeki
hastal›klar›n› tedâvi etmek için, ezelde merhamet ederek,
peygamberler göndermeyi dilemiflti. Peygamberlerin, bu va-
zifelerini yapabilmeleri için, itaât edenlere müjde bildirme-
leri lâz›md›r. Âh›rette, inanm›yanlar için azap, itaât edenler
için sevâb bulundu¤unu haber vermeleri lâz›md›r. Çünki in-
san, kendine tatl› gelen fleylere kavuflmak ister. Bunlara ka-
vuflabilmek için, do¤ru yoldan sapar, günâh ifller. Baflkalar›-
na kötülük yapar. ‹nsanlar› kötülük yapmaktan korumak,
dünyada ve âhirette râhat ve huzûr içinde yaflamalar›n› sa¤-
lamak için peygamberlerin gönderilmesi lâz›md›r. Dünya
hayât› k›sad›r. Âhiret hayât› sonsuzdur. Bunun için, âh›ret
hayât›ndaki se’âdeti sa¤lamak önce gelmektedir.

Allahü teâlâ, kullar›na kurtulufl yolunu göstermek için
peygamberlerini göndermifltir. Onlardan dördüne büyük ki-
tâb göndermifltir. Bunlar Zebur, Tevrat, ‹ncil ve Kur’ân-› ke-
rîmdir. Kitâblar›n›n hiçbirinde çarp›k, sap›k ve bozuk birfley
yoktur. Onun son Peygamberi Muhammed aleyhisselâma in-
dirdi¤i kitâb› Kur’ân-› kerîmdir. Kur’ân-› kerîmde, kullara
lâz›m olacak herfley bildirilmifltir. Bunlara inanmayanlar
azap ile korkutulmufl, ‹slâm›n emirlerini yapan ve yasakla-
r›ndan kaçanlar› ise Cennet ile müjdelenmifltir.

Allahü teâlâ kullar›n›n dinlerini, Muhammed aleyhisselâ-
m› göndermekle tamamlad›. ‹slâm Dîninde olanlardan râz›
olaca¤›n› bildirdi. Geçmifl zamanlarda da, aç›k âyetleri ve
büyük mu’cizeleri bulunan peygamberleri kullar›na gönder-
di. Muhammed aleyhisselâmdan sonra hiçbir peygamber
gelmeyece¤ini Kur’ân-› kerîmde bildirdi. A’mâ (kör) olanla-
r›n yol göstericiye teslim olmalar› gibi ve çaresizlikten flafl›r-
m›fl olan hastan›n merhametli doktorlara kendini teslim et-
mesi gibi, insanlar›n da akl›n eremiyece¤i faydalara kavufla-
bilmeleri ve felâketlerden kurtulabilmeleri için, gönderdi¤i
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peygamberlere teslim olmalar›n› diledi.

Muhammed aleyhisselâm›, peygamberlerinin en üstünü,
en merhametlisi yapt›. Onun milletini, en âdil ümmet eyledi.
Onun dînini, hepsinden olgun eyledi. Onun dîni, bütün din-
leri nesh etmifl, hükümlerini yürürlükden kald›rm›fld›r. Onun
hâlinde afl›r›l›k ve noksanl›k olmad›¤›n›, derecesinin üstünlü-
¤ünü ve bütün varl›klar›n Peygamberi oldu¤unu Kur’ân-› ke-
rîmde, çeflitli âyetlerde bildirdi. Birli¤ini ve hiçbir fleye ben-
zemedi¤ini anlatmak için ve kullar›n›n bilgilerinin ve iflleri-
nin düzenlenmesi ve hasta kalblerinin tedâvisi için, Onu kul-
lar›na son Peygamber olarak gönderdi.

PEYGAMBERLER‹N SIFATLARI

Peygamberler, insanl›k ihtiyaçlar› bak›m›ndan di¤er in-
sanlar gibidirler. Do¤arlar, yerler, içerler, hastalan›rlar ve
ölürler. Evlenirler ve çocuklar› vard›r. Fakat peygamber
olan kifli, yarat›l›fl›, huyu, ilmi ve akl›, zaman›nda bulunan in-
sanlardan üstün, k›ymetli ve muhteremdir. Hiçbir kötü hu-
yu, be¤enilmeyecek hâli yoktur. Peygamber oldu¤u bildiril-
meden önce ve bildirildikten sonra, küçük ve büyük hiçbir
günâh ifllemez. Peygamber oldu¤u bildirildikten sonra, Pey-
gamber oldu¤u yay›l›ncaya, anlafl›l›ncaya kadar körlük, sa-
¤›rl›k ve benzerleri, ay›p ve kusurlar› da olmaz. Her peygam-
berde yedi s›fat (özellik) bulundu¤una inanmak lâz›md›r:

1- Emânet (Güvenilir olmak): Peygamberler her bak›m-
dan güvenilir kiflilerdir. Aslâ emânete h›yânet yapmazlar.
Herkesin güvenini kazan›rlar. Peygamberli¤i bildirilmeden
önce de böyledirler. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, kendi-
sine peygamberlik bildirilmeden evvel de, “Muhammed’ül-
emîn” ad› ile tan›n›yordu.

2- S›dk (Do¤ruluk): Peygamberler, sözlerinde, ifllerinde
ve her türlü davran›fllar›nda do¤ru ve dürüst insanlard›r. On-
lar aslâ yalan söylemezler. Ne söylemifllerse hepsi do¤rudur.
Allahü teâlâdan kullar›na ulaflt›rd›klar› her emir ve yasak
hakt›r, do¤rudur.

– 60 –



3- Tebli¤ (Bildirmek, aç›klamak): Peygamberlerin bildir-
dikleri emir ve yasaklar›n, güzel ahlâk ile ilgili hükümlerin
hepsi, Allahü teâlâdan gelen vahiyden ve kendilerine ulaflan
haberlerden baflkas› de¤ildir. ‹nsanlara bildirdiklerinde,
aç›klad›klar›nda hiçbir noksanl›k ve fazlal›k yoktur. Bir kim-
senin hat›r› için kendilerinden bir ilâve veya de¤ifliklik yap-
mazlar.

4- Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hiç zulm, haks›zl›k
yapmazlar. ‹nsanlar içinde her hükmü do¤ru olan peygam-
berlerdir. Hakemlikte, insanlar aras›ndaki ihtilâflar› çöz-
mekte, en do¤ru hükmü verirler. Kimsenin hat›r› için adâlet-
sizlik yapmazlar.

5- ‹smet (Günâh ifllememek): Peygamberler, küçük ve
büyük hiçbir günâh ifllemezler. Hiçbir kötü huylar› yoktur.
Be¤enilmeyen, insan› küçük düflüren ve insanlar›n nefret et-
tikleri fleylerden hiçbiri peygamberlerde bulunmaz. Peygam-
berli¤i bildirilmeden önce ve peygamberli¤i bildirildikden
sonra da günâhs›zd›rlar.

6- Fetânet: Peygamberler, çok akll› ve çok anlay›fll› kim-
selerdir. ‹nsanlar aras›nda afla¤› olan kimselerden peygam-
ber olmam›flt›r. Körlük, sa¤›rl›k, topall›k gibi ay›p ve kusur-
lar› bulunan kimselerden, kölelerden ve kad›nlardan pey-
gamber gelmemifltir.

7- Emnü’l-azl: Peygamberler, peygamberlikten dünyada
ve âhirette azil olmazlar. Peygamberlik görevinden at›lmaz-
lar. Önce gelen peygamberlerin getirdi¤i dinler, yürürlükten
kalkmakla, peygamberlikten azil lâz›m gelmez. Çünki, pey-
gamberlik onlara Allahü teâlâ taraf›ndan ihsân edilmifldir.
Çal›flmakla elde edilmez. Evliyâl›k ise çal›flmakla kazan›l›r.
Elden ç›kabilir.

PEYGAMBERLER‹N SAYILARI

Peygamberlerin say›lar› belli de¤ildir. 124.000 den çok ol-
duklar› meflhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi «Re-
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sûl»dür. Bunlar›n içinde de alt›s› daha yüksektir. Bunlar
«“Ulûl-azm» peygamberlerdir. Bu büyük peygamberler
Âdem, Nuh, ‹brâhim, Mûsâ, Îsâ, Muhammed «aleyhimüsse-
lâm» d›r. 

Peygamberlerin içinde otuzüç adedi meflhurdur. Bunlar›n
ad›; Âdem, ‹dris, fiît (veya fiist), Nûh, Hud, Sâlih, ‹brâhim,
Lût, ‹smâil, ‹shak, Ya’kûb, Yûsüf, Eyyûb, fiu’ayb, Mûsâ, Ha-
run, H›d›r, Yûfla’ bin Nûn, ‹lyas, Elyesa’, Zülkifl, fiem’un, ‹fl-
moil, Yûnüs bin Metâ, Dâvüd, Süleymân, Lokman, Zekeriy-
yâ, Yahyâ, Üzeyr, Îsâ bin Meryem, Zülkarneyn ve Muham-
med “aleyhimüsselâm”d›r.

Bunlardan yaln›z yirmisekizinin isimleri Kur’ân-› kerîm-
de bildirilmifltir. fiît, H›d›r, Yûfla, fiem’ûn ve ‹flmoil bildiril-
memifltir. Bu yirmisekizden Zülkarneyn, Lokman ve
Uzeyr’in peygamber olup olmad›klar› belli de¤ildir. Zülkifl
aleyhisselâm›n ikinci ad› Hark›ld›r. Bunun ‹lyas ve ‹dris ya-
hut Zekeriyya oldu¤unu söyliyenler de vard›r.

‹brâhim aleyhisselâm, “Halîlullah”d›r. Çünki bunun kal-
binde Allah sevgisinden baflka, hiçbir mahlûkun sevgisi yok-
tu. Mûsâ aleyhisselâm, “Kelimetullah”d›r. Çünki, Allahü
teâlâ ile konufltu. Îsâ aleyhisselâm “Rûhullah”d›r. Çünki ba-
bas› yoktur. Yaln›z (OL) kelime-i ilâhiyyesi ile anas›ndan
dünyaya geldi. Bundan baflka, Allahü teâlân›n hikmet dolu
kelimelerini, va’z vererek, insanlar›n kulaklar›na ulaflt›r›rd›.

Bütün varl›klar›n yarat›lmas›na sebep olan ve Âdem
o¤ullar›n›n en üstünü, en flereflisi, en k›ymetlisi bulunan Mu-
hammed aleyhisselâm, “Habîbullah”d›r. Onun Habîbullah
oldu¤unu ve büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü gösteren fleyler pek
çoktur. Bunun için Ona, ma¤lup olmak, bozguna u¤ramak
gibi sözler söylenemez. K›yâmette, herkesten önce kabrden
kalkacakt›r. Mahfler yerine gidecektir. Cennete herkesten
önce girecektir. Güzel ahlâk›, say›lmakla bitmez ve insan gü-
cü yetiflmez.
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MENKIBE

‹ftira Edilmiflti

Yûsuf aleyhisselâm büyük ve çok güzel bir Peygamberdi.
Gençli¤inde bir iftira sebebiyle, hapse at›ld›. Fakat orada bi-
le, güzel ahlâk› ile etraf›ndakilere, kendisini hemen sevdirdi.
Hem ibâdet, hem de herkese yard›m ediyordu. Okuma-yaz-
ma ö¤retir, hastalar› ziyâret eder, üzüntülü olanlar› teselli
ederdi. Onlara sabr etmelerini ve sevdiklerine bir gün kavu-
flacaklar›n› söyleyerek yumuflat›rd›. Mahpuslar›n rüyâlar›n›
''tâbir'' ederdi. Çok iyi rüyâ “tâbir”cisiydi: 

Birgün yan›na, iki genç yaklaflt›. Biri Kral›n flerbetçisi,
öbürü de ekmekçisi idiler. Rüyâ görmüfllerdi. Önce flerbetçi
söyledi: 

- Rüyâmda kendimi, flerbet yapar halde gördüm! 

Sonra ekmekçi: 

- Ben de rüyâmda kendimi, bafl›mda ekmek götürürken;
y›rt›c› bir kufl geldi ve o ekme¤i yerken gördüm dedi. 

Bunlar›n ikisi de ''Kral› öldürmeye çal›flmak'' suçundan,
zindana at›lm›fllard›. 

Hazreti Yûsuf dedi ki: 

- Ey benim zindan arkadafllar›m!

fierbetçi kurtulacak ve saraydaki ifline yeniden girecek.
Ekmekçi olan›n›z ise suçludur. Bafl›n›n etini, kufllar yiyecek.
Muhakemeleri s›ras›nda ekmekçi gerçekten suçlu bulundu.
As›ld›, bafl›n›n etini y›rt›c› kufllar yedi. fierbetçi suçsuz bulun-
du¤u için saraya geri al›nd›. ‹fline devam etti.

Hapisten ç›karken hazret-i Yûsuf flerbetçiye: 

- Kral›na benden bahset ki, suçsuz oldu¤um halde hapis
günlerimin uzad›¤›n› anlas›n, dedi.

Fakat fierbetçi, Saraya kavuflman›n heyecan› s›ras›nda,
hazret-i Yusuf'un ricâs›n› unuttu. Tâ hükümdar bir rüyâ gö-
rünceye kadar! Hükümdar “Reyan bin Velid” gördü ki:
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''Yedi zay›f inek, yedi kuvvetli ine¤i yiyorlar! Yedi yeflil
bu¤day bafla¤› yan›nda yedi tane kuru baflak bulunmakta!..''

M›s›rdaki bütün âlim, kâhin ve rüyâ tâbircisi kimseler rü-
yây› tâbir iflinin içinden ç›kamad›lar. ‹flte o anda fierbetçinin
akl›na, zindandaki hazret-i Yûsuf geldi.

Hükümdara vaziyeti arzetti. Reyan bin Velid: 

- Hemen getirin, emrini verdi.

fierbetçi sevinerek, hapishaneye kofltu. Hazret-i Yûsuf'a: 

- Seni sarayda bekliyorlar! Art›k hürsün!..

Müjdesini verdi. Fakat Yûsuf Peygamber: 

- Hükümdar›n afv› ile, bu zindandan ç›kmam. Ancak suç-
suzlu¤um isbat olunursa ç›kar›m. Çünki''adâlet'' bunu ge-
rektirir, dedi.fierbetçi çok flafl›rd›. Hemen neticeyi Hüküm-
dara arzetti: 

‹yi bir insan olan Reyan bin Velid, hemen tahkikat ve
muhakemenin yap›lmas›n› temin etti.

Hazret-i Yûsuf suçsuz oldu¤unu kendisi bildi¤i halde, hâ-
kimin karar›n› herkesin ö¤renmesini istedi. Berâat etti.Sara-
ya gitti. Hükümdar›n rüyâs›n› tâbir etti: 

- Yedi sene ülkenizde, bolluk olacak. Ekinlerinizi ekin,
fazlas›n› iyice saklay›n. Çünki arkas›ndan yedi y›l da, k›tl›k
olacakt›r! 

Hükümdar, Onun ilmine ve ahlâk›na hayran kald›. So-
nunda Hazret-i Yûsuf'a M›s›r'›n hazinelerini ve Devlet Mü-
hürünü teslim etti. 

Peygamberlerin hepsi, güzel ahlâkl›d›r. Biz de onlar gibi,
do¤ru ve ahlâkl› olmaya çal›flal›m.

‹LK ‹NSAN VE ‹LK PEYGAMBER

ÂDEM “aleyhisselâm”

Allahü teâlân›n yaratt›¤› ilk insan ve gönderdi¤i ilk Pey-
gamber, Âdem aleyhisselâmd›r. Bütün insanlar›n babas›d›r. 
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Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’i yeryüzünde yaratt›. Çeflitli
memleketlerden getirilen topraklar› melekler su ile çamur
yap›p, insan flekline koydu. Hazret-i Âdem, bu halde Mekke
ile Tâif aras›nda k›rk y›l yat›p (salsâl) oldu. Piflmifl gibi kuru-
du. Önce Muhammed aleyhisselâm›n nûru aln›na kondu.
Sonra Muharrem ay›n›n onuncu Cum’a günü rûh verildi.
Her fleyin ismi ve faydas› kendisine bildirildi.

Allahü teâlân›n emri ile bütün melekler hâzret-i Âdem’e
do¤ru secde etti. Meleklerin hocas› olan ‹blîs, Allahü teâlâ-
n›n emrini dinlemedi ve secde etmedi. Bu yüzden ebedî ola-
rak Allah›n la’netine u¤rad›. Âdem aleyhisselâm k›rk yafl›n-
da iken (Firdevs) ad›ndaki Cennet'e götürüldü. Cennet'te
iken hazret-i Havvâ yarat›ld›. Allahü teâlâ bunlar› nikâh et-
ti.Hazret-i Âdem ve Havvâ Cennet'te bin y›l kadar yaflad›-
lar.Allahü teâlâ bunlara Cennet’te bir a¤ac›n meyvas›ndan
yemelerini yasak etmiflti. Bu emri unutarak, yasak edilen
a¤açtan önce hazret-i Havvâ, sonra da hazret-i Âdem yedi-
ler. Bu sebeple Cennet'ten ç›kar›ld›lar. Âdem aleyhisselâm
Hindistanda Seylân (Serendip) adas›na, hazret-i Havvâ ise
Cidde'ye indirildi. ‹kiyüz sene a¤lay›p yalvard›lar. Sonra Al-
lahü teâlâ tevbelerini ve duâlar›n› kabûl edip hacca gelmele-
ri emretti. Hazret-i Âdem ile hazret-i Havvâ, Arafat ovas›n-
da bulufltular.

Hazret-i Âdem Mekkede Kâ’be'yi yapt›. Her y›l hac yap-
t›. Bir müddet burada kald›ktan sonra fiam’a geldiler. Haz-
ret-i Âdem’in burada yirmi defa ikiz evlâd›, bir defa da yal-
n›z fiit «aleyhisselâm» oldu. Neslinden k›rkbin kifliyi gördü.

Hazret-i Âdem, çok güzeldi. Siyah saçl› ve bu¤day renk-
liydi. Hazret-i Havvâ da böyleydi. Hazret-i Âdem’in hiç sa-
kal› yoktu. ‹nsanlarda ilk sakal› ç›kan hazreti fiit aleyhisse-
lâmd›r. Hazret-i Âdem bir rivâyete göre, ikibin yafl›na gelin-
ce, onbir gün hasta olup, Cum’a günü vefât etti. Hazret-i
Havvâ ise, 40 sene sonra Ciddede vefât etti. Kabrleri Ku-
düs’te veya Minada Mescid-i Hifde veya Arafat’tad›r.

Hazret-i Âdem’in boyu ve yafl› kesin olarak bildirilme-
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mifltir. Hazret-i Âdem, binbeflyüz yafl›nda iken evlâd›na Pey-
gamber oldu. Evlâd› çeflitli dil ile konufltu. Cebrâil aleyhisse-
lâm, Hazret-i Âdem’e oniki kerre gelmifltir. Allahü teâlâ,
Ona on suhuf (risâle, küçük kitâb) indirdi. Hazret-i Âdem’e
oruc tutmak, hergün bir vakit namaz k›lmak, gusl abdesti
emredildi. Kitâb gelip fizik, kimyâ,t›p,eczac›l›k, matematik
bilgileri ö¤retildi. Süryânî, ‹brânî ve Arabî diller ile kerpiç
üstüne çok yaz› yaz›ld›.

‹lk insanlar,baz› târihçilerin zannetti¤i gibi ilmsiz,fen-
siz,görgüsüz,ç›plak ve vahflî kimseler de¤ildi.Bugün As-
ya,Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlar›nda tunç devrin-
dekilere benziyen vahflîler yaflad›¤› gibi,ilk insanlarda da bil-
gisiz basit yaflayanlar vard›.Bundan dolay› ne bugünkü,ne de
ilk insanlar›n hepsi için vahflîdir denilemez.Hazret-i Âdem
ve ona inananlar flehirlerde yaflarlard›.Okuma-yazma bilir-
lerdi.Demircilik,dokumac›l›k,çiftçilik,ekmek yapmak gibi
san'atlar› vard›.Alt›n üzerine para dahi bas›lm›fl,mâden
ocaklar› iflletilip,çeflitli aletler yap›lm›flt›.

SON PEYGAMBER MUHAMMED “aleyhisselâm”

Muhammed aleyhisselâm bütün peygamberlerin en üstü-
nü ve en sonuncusudur. Allahü teâlân›n Resûlüdür. Habîbi-
dir. Babas› Abdullahd›r. Annesinin ad› Âminedir. Mîlâd›n
beflyüzyetmiflbir (571) senesi Nisan ay›n›n yirmisine rastla-
yan, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci Pazartesi gecesi, sabaha
karfl›, Mekkede do¤du. Babas›, O do¤madan iki ay kadar ön-
ce ölmüfltü. Alt› yafl›nda iken annesi, sekiz yafl›nda iken de-
desi Abdülmuttalib öldü. Sonra, amcas› Ebû Tâlibin yan›n-
da büyüdü. Yirmibefl yafl›nda iken, Hadîce-tül-Kübrâ ile ev-
lendi. Bundan 6 çocu¤u oldu.Dördü k›z, ikisi erkekti. ‹lk ço-
cu¤unun ad› Kâs›md›r. Bundan dolay›, kendisine «Ebül-Kâ-
s›m» (Kâs›m’›n babas›) da denir. K›rk yafl›nda iken, bütün
insanlara ve cinne Peygamber oldu¤u bildirildi. Üç sene son-
ra, herkesi îmâna ça¤›rmaya bafllad›.

Elliiki yafl›nda iken, bir gece Mekkeden Kudüs’e ve ora-
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dan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculu¤una «Mi’râc»
denir. Mi’râcda, Cennetleri, Cehennemleri ve Allahü teâlây›
gördü. Befl vakit namâz, bu gece farz oldu. [Mi’râc için,
541.ci sahîfeye bak›n›z!]

Mîlâd›n 622 y›l›nda, Allahü teâlân›n emri ile, Mekkeden
Medîne’ye gitti. Bu yolculu¤una «Hicret» denir. O y›l, Medî-
ne flehrine geldi¤i Eylül ay›n›n yirminci günü müslimânlar›n
tarih bafllang›c› oldu. Müslimânlar›n «Hicrî kamerî» seneleri
de, o y›l›n Muharrem ay›ndan bafllar. Hicretin onbirinci ve
mîlâd›n 632.nci senesinde, Rebi-ulevel ay›n›n onikinci Pazar-
tesi günü, ö¤leden evvel vefât etti. Sal›’y› Çarflamba’ya ba¤-
layan gece yar›s›, vefât etmifl oldu¤u odaya defnedildi. Vefâ-
t›nda, kamerî seneye göre (63), mîlâdî seneye göre de (61)
yafl›ndayd›.

Muhammed “aleyhisselâm” beyâzd›r. Bütün insanlarn en
güzeliydi. Onun güzelli¤ini bir kerre gören, hattâ rüyâda gö-
ren kimsenin ömrü, lezzet ve nefl’e ile geçmektedir. O, her
zamanda, dünyân›n her yerinde olan ve gelecek olan her in-
sandan, her bak›mdan üstündür. Akl›, fikri, güzel huylar›,
bütün organlar›n›n kuvveti her insandan çoktu.

Muhammed aleyhisselâm 9 veya 12 yafl›nda iken amcas›
Ebû Tâlib ile fiam taraf›ndan Busra’ya kadar, 17 yafl›nda di-
¤er amcas› Zübeyr ile Yemen taraf›na, 20 yafl›nda hazret-i
Ebû Bekir ile fiam taraf›na ve 25 yafl›nda iken yine Ticaret
için hazret-i Hatice’nin mallar›n› satmak üzere fiam taraf›na
olmak üzere dört defa seyahate ç›kt›. Bu seyahatlerinden
baflka hiçbir yere seyahat yapmad›. Ümmî idi. Ya’nî hiç
mektebe gitmedi. Kimseden ders almad›. Fakat, herfleyi bili-
yordu. Ya’nî herneyi düflünse, herneyi bilmek istese Allahü
teâlâ ona bildiriyordu. Cebrâîl “aleyhisselâm” ad›ndaki me-
lek gelip ona her istedi¤ini söylüyordu. Mubârek kalbi, gü-
nefl gibi, nur saç›yordu. Onun saçt›¤› ilm, ma’rifet nûrlar›,
radyo dalgalar› gibi, yerlere, göklere, heryere saç›l›yordu.
fiimdi, kabrinde de yaymaktad›r. Yayma kuvveti, her an art-
makdad›r. Elektromanyetik dalgalar› almak için, radyo al›c›-
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s› lâz›m oldu¤u gibi, onun nurlar›n› almak için de, ona ina-
nan ve seven ve gösterdi¤i yolda giderek temizlenen kalb lâ-
z›md›r. Allahü teâlâ, bedenimizi, maddemizi, hayât›m›z›, ye-
tifltirmek için günefl enerjisini sebep k›ld›¤› gibi rûhlar›m›z›,
kalblerimizi olgunlaflt›rmak, insanl›kta yükseltmek için de,
Muhammed aleyhisselâm›n kalbini, oradan f›flk›ran nûrlar›
sebep k›lm›flt›r. ‹nsan› besliyen, yap›s›n› ve enerjisini sa¤l›-
yan bütün besin maddeleri, günefl enerjisi,özümleme ile hâ-
s›l olduklar› gibi, kalbe, rûha g›dâ olan, evliyân›n sohbetleri,
sözleri ve yaz›lar› da, hep Resûlullah›n mubârek kalbinden
f›flk›ran nûrlarla hâs›l olmufltur.

Allahü teâlâ, Cebrâîl “aleyhisselâm” ad›ndaki bir melek
ile, Muhammed aleyhisselâma (KUR’ÂN-I KERÎM)i gön-
derdi. ‹nsanlara dünyâda ve âh›rette lüzumlu, faydal› olan
fleyleri emretti. Zararl› olanlar› yasak etti. Bu emrlerin ve ya-
saklarn hepsine «‹slâm Dîni» veyâ «‹slâmiyyet» denir.

Muhammed aleyhisselâm›n her sözü do¤rudur, k›ymetli-
dir, faydal›d›r. Böyle oldu¤una inanan kimseye «Mü’min» ve
«Müslimân» denir. Muhammed aleyhisselâm›n sözlerinden
birine inanm›yan, be¤enmiyen kimseye «Kâfir» denir. Alla-
hü teâlâ, mü’min olan› sever. Bunu Cehennemde sonsuz ola-
rak b›rakmaz. Ya Cehenneme hiç sokmaz, Yahut, kabahati
için, soksa da, sonra Cehennemden ç›kar›r. Kâfir olan kim-
se, Cennete giremez. Do¤ru Cehenneme girer ve oradan hiç
ç›kmaz. Ona inanmak, Onu sevmek, bütün se’âdetlerin, râ-
hatl›klar›n, iyiliklerin bafl›d›r.

Muhammed aleyhisselâm›n seyyid-ül-enbiyâ oldu¤unu,
ya’nî peygamberlerin en üstünü oldu¤unu gösteren say›s›z
fleylerden birkaç› flöyledir:

K›yâmet günü, bütün Peygamberler Onun sanca¤› alt›nda
gölgeleneceklerdir. Allahü teâlâ, her peygambere emir bu-
yurdu ki, mahlûklar›n içinde, seçip sevdi¤im, habîbim Mu-
hammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤u zamana eriflirse-
niz, Ona îmân ediniz ve yard›mc› olunuz. Bütün peygamber-
ler de, ümmetlerine böyle vasiyyet ve emir eyledi.
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Muhammed aleyhisselâm, «Hâtem-ül-enbiyâ»d›r. Ya’nî
ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. Mübârek rûhu,
her peygamberden önce yarat›ld›. Peygamberlik makam›, en
önce Ona verildi. Peygamberlik, Onun dünyaya teflrif etme-
si ile tamamland›. Îsâ aleyhisselâm, k›yâmete do¤ru, hazret-
i Mehdi zaman›nda gökten fiam’a inecek ise de, yeryüzüne,
Muhammed aleyhisselâm›n dînini yayacakt›r. Onun ümme-
tinden olacakt›r.

Muhammed aleyhisselâm, peygamberlerin üstünü, âlem-
lerin rahmetidir. Onsekizbin âlem, Onun rahmet deryas›n-
dan faydalanmaktad›r. Sözbirli¤i ile, bütün insanlar›n ve cin-
nin Peygamberidir. Baflkalar›, belli bir memlekette, belli bir
kavme peygamber gönderilmifllerdi. Resûl-i ekrem “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” ise, bütün âlemlere, canl›, cans›z her
mahlûka Peygamberdir. Allahü teâlâ baflka peygamberleri
isimleri ile söylemifltir. Muhammed aleyhisselâm› ise, ey Re-
sûlüm, ey Peygamberim diyerek taltif buyurmufltur. Baflka
peygamberlerin herbirine verilen her mu’cizenin benzeri,
kendisine de ihsân buyurulmufltur. Âlemlerin Rabbi olan
Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine, o kadar çok ikrâmda bu-
lunmufltur, o kadar çok mu’cize vermifltir ki, baflka hiçbir
peygamberine böyle vermemifltir. Mübârek parma¤› ile iflâ-
ret buyurunca, ay›n ikiye ayr›lmas›, Mi’râca ç›kmas› ve mü-
bârek avucuna ald›¤› tafllar›n tesbih etmesi (Allahü teâlân›n
ismini söylemesi), a¤açlar›n (Yâ Resûlallah) diyerek, kendi-
sine selâm vermesi, Resûlullah yan›ndan ayr›ld›¤› için daya-
narak hutbe okudu¤u “Hannâne” denilen kuru odunun ses-
li a¤lamas›, mübârek parmaklar› aras›ndan saf su akmas›,
âhirette (Makam-› Mahmud), (fiefa’at-i kübrâ), (Kevser ha-
vuzu), (Vesîle) ve (Fâdile) ad›ndaki makamlar verilmesi,
Cennete girmeden önce, cemâl-i ilâhîyi görmekle flereflen-
mesi ile ve dünyada hulk-› azim, dinde yakîn, ilm, hilim, sabr,
flükür, zühd, iffet, adâlet, mürüvvet, hayâ, flecâ’at, tevâzu,
hikmet, edeb, semahat (iyilik etmek), merhamet, re’fet (ka-
y›rmak) ve bitmez tükenmez fazîletleri ve flereflerle, bütün
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peygamberlerin üstüne ç›kar›lm›flt›r.

‹ki cihân se’âdetine kavuflmak, ancak ve yaln›z dünya ve
âh›retin efendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi olma-
¤a ba¤l›d›r. Ona tâbi olmak için, îmân etmek ve islâmiyyetin
emir ve yasaklar›n› ö¤renmek ve yapmak lâz›md›r. Onun
Peygamber oldu¤una inanmamak ise, bütün felâketlerin, s›-
k›nt›lar›n, kötülüklerin bafl›d›r.

Âhirette, Cehennemden kurtulmak, yaln›z Muhammed
aleyhisselâma tâbi olanlara mahsustur. Dünyada yap›lan bü-
tün iyilikler, bütün keflfler, bütün hâller ve bütün ilmler, Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yolunda bulunmak
flart› ile, âhirette ifle yarar. Yoksa, Allahü teâlân›n Peygam-
berine tâbi olmayanlar›n yapt›¤› her iyilik, dünyada kal›r ve
âhiretin harap olmas›na sebep olur.

Can›m kurban olsun senin yoluna,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed! «aleyhisselâm»
Gel flefâat eyle kemter kuluna,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed! «aleyhisselâm» 
Mü’min olanlar›n çoktur cefâs›,
Âhirette olur zevk-u safâs›,
Onsekizbin âlemin Mustafâs›,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed! «aleyhisselâm» 
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsînin üstünde cevlân eyleyen,
Mi’râcda, ümmetin Hakdan dileyen,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed! «aleyhisselâm» 
(Yûnus) neyler iki cihân› sensiz,
Sen hak Peygambersin fleksiz flüphesiz!
Sana uym›yanlar, gider îmâns›z,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed! «aleyhisselâm»
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MENKIBE

Siz Peygamber misiniz?

Emir-ül Mü'minin hazret-i Ali ''rad›yallahü anh'' ordusu
ile harbe giderken bir konak yerinde su bulamad›. Her ne
kadar sa¤a sola kofltular ise de, su bulamad›lar. Nihayet
uzakta bir kilise görüp yan›na vard›lar. Oradan su sordular.
Kilisedekiler dediler ki: 

- Buradan 10 mil uzakta su vard›r. 

Ordu gitmek istemiflse de, hazret-i Ali, ''Oraya gitmeye
lüzum yoktur ''buyurup, geri taraf› iflâret ederek oray› kaz-
malar›n› söyledi. Biraz kazd›lar, büyük bir tafl görüldü. Bü-
tün u¤raflmalara ra¤men tafl› kald›ramad›lar. Hazret-i Ali
''rad›yallahü anh'' at›ndan inerek mübârek parmaklar›n› ta-
fl›n alt›na sokup kald›rd›. Oradan saf, tatl› ve so¤uk bir su
ç›kt›. Ordu bu sudan içti ve kaplar dolduruldu. 

Kilisenin Râhibi uzaktan bu durumlar› gördü. Sevinç için-
de hazret-i Ali'nin huzûruna gelip merakla sordu: 

- Sizin peygamber oldu¤unuzu san›yorum. Acaba yan›l›-
yor muyum? 

- Hay›r ben peygamber de¤ilim, ama son Peygamberin
dâmâd› ve halifesiyim! 

Râhib hemen kelime-i flehâdet getirerek müslimân oldu.
Hazret-i Ali, müslimân olufl sebebini sorunca, râhib dedi ki: 

- Ey mü'minlerin emiri! Bu kiliseyi, bu tafl› kald›ran zât›
bekleyip görmek için yapm›fllard›r. Biz kitâblar›m›zda oku-
ruz, âlimlerimizden de duyduk ki, burada bir kuyu vard›r.
Üzerindeki tafl› Peygamber veya onun Halifesi kald›rabilir.
Bu tafl› sizin kald›rd›¤›n›z› görünce, y›llard›r bekledi¤im ar-
zuya kavufltum. Hazret-i Ali buyurdu ki: 

- Allahü teâlâya hamd olsun! 

Bu râhib orduya kat›l›p, çok savaflt› ve flehîd olmak
se’âdetine kavufltu. Namaz›n› hazret-i Ali k›ld›rd›. Kilisede
câmi hâline getirildi. 
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MENKIBE

Kazd›¤› Kuyuya Düfltü

Birgün Ebû Cehil, Peygamber Efendimize bir tuzak ha-
z›rlayarak evinin önüne bir kuyu kazd›r›r. Peygamber Efen-
dimizi evine da'vet eder. Peygamber Efendimiz da'vet üzeri-
ne Ebû Cehil’in evine gelir. Cebrâil aleyhisselâm gelip, Ebû
Cehil'in, evinin önünde tuzak için bir kuyu kazd›¤›n› söyler.
Bu durum karfl›s›nda Peygamber Efendimiz tekrar kendi ev-
lerine dönece¤i s›rada, Ebû Cehil ise, geri dönmesine bir mâ-
nâ veremiyerek kendisine sormak için arkas›ndan kofltu¤un-
da, kap›n›n önündeki kuyuyu unutarak, ad›m›n› atar atmaz,
kendi eliyle kazd›¤› kuyuya düfler.

Ç›karmak için ip uzatt›klar›nda, bir türlü ipe kavuflamaz.
‹pler uzad›kça kuyu derinleflir. Bu hâl üzerine Ebû Cehil ka-
ranl›k kuyuda ç›ld›racak gibi olur. Peygamber Efendimize
haber verilerek, kendisinin ç›kar›lmas›n› ister. Durumu Pey-
gamber Efendimize bildirirler.Hemen kuyu bafl›na gelerek
seslenir:

- Seni kuyudan ç›kar›rsam îmân eder misin?

O da kabûl eder görünüp der ki:

- Beni bu kuyudan ç›kar›rsan îmân edece¤im. 

Peygamber Efendimiz mübârek ellerini uzatarak Ebû
Cehil’i kuyudan ç›kar›r. Ebû Cehil kuyudan ç›k›nca der ki:

- Hayât›mda senin kadar güçlü sihirbaza rastlamad›m, der
ve îmân etmez

PEYGAMBERLER, SAHÂBÎLER VE
‹SLÂM ÂL‹MLER‹

‹nsanlar içinde rûhlar› en yüksek ve en olgun olanlar›,
peygamberlerdir. Bunlar, hatâ etmekten, flafl›rmaktan, gaf-
letten, h›yânet etmekten, taassup ve inattan, nefse uymaktan
ve kin ba¤lamaktan korunmufllard›r. Ma’sum kimselerdir.
Hiç günâh ifllemezler. Peygamberler, Allahü teâlân›n kendi-
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lerine bildirdi¤i fleyleri söylerler ve aç›klarlar. Onlar›n bildir-
dikleri din bilgileri, emir ve yasaklar hep do¤rudur. Hiçbiri
bozuk de¤ildir. Bunlara uyanlar, dünyada ve âhirette râhat
ve huzûr içinde yaflarlar.

Peygamberlerden sonra insanlar›n en yüksek ve en olgun
olanlar›, peygamberlerin sahâbîleridir. Kad›n veya erkek,
çocuk veya büyük bir müslimân, Resûlullah Efendimizi, çok
az olsa da bir kere görürse, kör olan bir kere konuflursa ve
îmân ile vefât ederse, buna «Sahâbî» denir. Birkaç kifli olur-
sa «Eshâb» denir.

Eshâb-› kirâm›n hepsi, Resûlullah Efendimizin sohbetin-
de bulunmakla, nefslerinin isteklerinden tamamen kurtulup,
kin, düflmanl›k gibi kötü huylardan temizlendiler. Her biri,
din büyü¤ü ve islâm›n gözbebekleri olup, islâmiyyeti kuvvet-
lendirmek ve insanlar›n en iyisine yard›m etmek için bütün
güçleri ile çal›flt›lar. ‹slâmiyyeti yükseltmek için, mallar›n› fe-
dâ ettiler. Resûlullah Efendimize olan afl›r› sevgileri u¤run-
da, evlerini, evlâdlar›n›, han›mlar›n›, tarlalar›n›, akarsular›n›,
vatanlar›n› terk ve fedâ ettiler. Bütün bunlar›n sevgisini, hat-
tâ canlar›n›n sevgisini b›rak›p, Resûlullah›n sevgisini seçtiler.
Onunla konuflmak, Onunla beraber bulunmak flerefine ka-
vufltular. Onun sohbeti bereketi ile çok büyük üstünlüklere
erifltiler. Fizik ve kimyâ kanunlar›n›n üstünde olan hârikala-
ra ve mu’cizelere flâhit oldular. Baflkalar›n›n iflittikleri fleyler,
onlara aç›kça gösterildi. Vahyin gelmesini, mele¤i görmekle
flereflendiler.

Sonra gelenleri hiçbirine nasip olmayan yak›nl›klar, üs-
tünlükler, onlara ihsân edildi. Öyle yükseldiler, öyle sevildi-
ler ki, baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n sadaka vermekle kazan-
d›klar› dereceler, bu büyüklerin bir avuç arpa vermekle ka-
zand›klar› derecelerin yar›s› kadar olmad›¤› bildirildi. Alla-
hü teâlâ, onlar› Kur’ân-› kerîmde medh ve senâ eyledi. On-
lardan râz› olduklar›n›, onlar›n da Allah'tan râz› olduklar›n›
bildirdi.

Eshâb-› kirâm›n hiçbirisi gösterifli sevmez, görünüfle bak-
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mazd›. Hepsinin düflüncesi, kalblerini temizlemek idi. Hakî-
kate ve mânâya bakarak edebi gözetirlerdi. Gösterifle ve sö-
ze ba¤lanmazlard›. Onlar›n birinci düflünceleri ve arzular›,
Resûlullah›n emirlerini yapmak ve Onu incitecek en ufak
fleyden sak›nmakt›.

Eshâb-› kirâm›n en üstünleri “Hulefâ-i râflidin” denilen
dört büyük halife olup, hazret-i Ebû Bekir, hazret-i Ömer,
hazret-i Osman ve hazret-i Alidir “rad›yallahü anhüm ec-
ma’în”. Kendi aralar›ndaki yükseklikleri de, hilâfetleri s›ras›
iledir.

Resûlullah Efendimiz, (Ümmetimin en merhametlisi Ebû
Bekirdir. Allahü teâlân›n emirlerini yapmakta en fliddetlisi
Ömerdir. Hayâs› en çok olan› Osmand›r. Dindeki zorluklar›
en çok çözen Alidir) buyurmufllard›r.

Bu din büyüklerini sevmek, Peygamber Efendimizin sev-
gisinden dolay›d›r. Bir hadîs-i flerîfte, (Onlar› seven, beni
sevdi¤i için sever. Onlara düflmanl›k eden, bana düflman ol-
du¤u için eder) buyurmufllard›r.

Bunlar›n da bildirdiklerinin, aç›klad›klar›n›n hepsi do¤ru-
dur. Bunlar da yukar›da bildirilen kötülüklerden korunmufl-
lard›r. Taassup, inat ile birbirlerinin sözlerine karfl› gelme-
mifller, nefslerine uymam›fllard›r. Bunlar›n âyet-i kerîmeleri
ve hadîs-i flerîfleri aç›klamalar›, Allahü teâlân›n dînini Onun
kullar›na bildirmek için ictihad etmeleri, Allahü teâlân›n
Peygamberimizin ümmetine büyük bir ihsân›d›r, iyili¤idir.
‹ctihadlar›, hakt›r, hepsi do¤rudur.

Bu üstünlükler; sevdiklerini terk etmek, baflkalar›ndan
daha önce müslimân olmak, Resûlullaha son derece uymak,
Onun sünnetine s›ms›k› sar›lmak, dînini yayma¤a u¤raflmak,
küfrü, fitneyi, fesad› önlemek demektir.

Bunlardan sonra, Eshâb-› kirâm›n en üstünleri “Aflere-i
mübeflflere”den, ya’nî Cennet ile müjdelenmifl on kifliden
olanlard›r. Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha,
Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa’d ‹bni Ebî
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Vakkâs, Sa’îd bin Zeyd ve Ebû Ubeyde bin Cerrahd›r. Bun-
lardan sonra, Bedir harbinde bulunan 313 kifli üstündür. On-
lardan sonra Uhud harbinde 700 arslan›n aras›nda bulunan-
lar›n hepsi, daha sonra da ”Bî’at-ür-r›dvan”, ya’nî a¤aç alt›n-
da Resûlullaha söz veren 1400 kifli üstündür.

Sevgili Peygamberimizin yolunda, canlar›n›, mallar›n› fe-
dâ eden, Ona yard›m eden Eshâb-› kirâm›n isimlerini, sayg›
ile, sevgi ile söylemekli¤imiz, bize lâz›md›r. Onlar›n büyük-
lü¤üne yak›flmayan sözler söylemek, iftira etmek aslâ do¤ru
de¤ildir. ‹simlerini sayg›s›zca söylemek sap›kl›kt›r.

Peygamber Efendimizi seven kimsenin, Onun Eshâb›n›n
hepsini de sevmesi lâz›md›r. Çünki bir hadîs-i flerîfte buyu-
ruldu ki, (Eshâb›m› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlar› sev-
meyen kimse, beni sevmemifl olur. Onlar› inciten beni incitir.
Beni inciten de, Allahü teâlây› incitmifl olur. Allahü teâlây›
inciten kimse, elbette azap görecektir.) Baflka bir hâdis-i fle-
rîfte, (Allahü teâlâ benim ümmetimden bir kuluna iyilik yap-
mak isterse, onun kalbine, Eshâb›m›n sevgisini yerlefltirir.
Onlar›n hepsini can› gibi sever) buyurdu.

Eshâb-› kirâmdan sonra, insanlar›n en üstünleri, Eshâb-›
kirâm› görenler ve onlar›n sohbetinde yetiflen müslimânlar-
d›r. Bu büyük alimlere “Tâbi’în” denir. Bunlar, bütün bilgi-
lerini Eshâb-› kirâmdan alm›fllard›r. Tâbiînden sonra, insan-
lar›n en üstünleri, bunlar› gören ve onlar›n sohbetinde yeti-
flen, dîn-i islâm› onlardan ö¤renen müslimânlard›r. Bunlara
da “Tebe-i Tâbiîn” denir. Tâbiîn ve Tebe-i tâbiîn zaman›n-
da yetiflen yüksek din âlimlerine “Mezheb ‹mâm›” denir.
(Mezheb), bir din âliminin Kur’ân-› kerîmden ve Peygambe-
rimizin hadîs-i flerîflerinden anlay›p ortaya ç›kard›¤› din bil-
gileridir. Böyle yüksek bir âlime “Müctehid” denir.

Bunlardan sonra gelen as›rlarda, k›yâmete kadar bulunan
insanlar›n en üstünleri, en iyileri de, bunlara tâbi olan, bun-
lar›n bildirdiklerini ö¤renip yollar›nda bulunan hakîkî müsli-
mânlard›r.
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MENKIBE

Bir Damla Su!...

Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerinden hazret-i Huzeyfe an-
lat›yor: Yermük muharebesinde idi. Çarp›flman›n fliddeti
geçmiflti ve m›zrak darbeleri ile yaralanan müslimânlar düfl-
tükleri s›cak kumlar›n üzerinde can veriyorlard›. Bu arada
ben de, güç belâ kendimi toparlayarak , amcam›n o¤lunu
aramaya bafllad›m. Son anlar›n› yaflayan yaral›lar›n aras›nda
biraz dolaflt›ktan sonra, nihayet arad›¤›m› buldum. Fakat ne
çare!.. Bir kan seli içinde yatan amcam›n o¤lu, göz iflaretleri
ile bile zor konuflabiliyordu. Daha evvel haz›rlad›¤›m su k›r-
bas›n› göstererek dedim ki:

- Su istiyor musun?

Belli ki istiyordu. Çünki dudaklar› hararetten âdeta kav-
rulmufltu. Göz iflareti ile de''Çabuk hâlimi görmüyor mu-
sun?'' der gibi bana bak›yordu. 

Ben k›rban›n a¤z›n› açt›m suyu kendisine do¤ru uzat›r-
ken, biraz ötedeki yaral›lar›n aras›ndan hazret-i ‹krime'nin
sesi duyuldu:

- Su! su! Ne olur, bir tek damla olsun su!

Amcam›n o¤lu Hâris, bu feryâd› duyar duymaz göz ve kafl
iflaretiyle suyu hemen hazret-i ‹krime'ye götürmemi istedi. 

K›zg›n kumlar›n üzerinde yatan flehîdlerin aralar›ndan
kofla kofla hazret-i ‹krime'ye yetifltim ve hemen k›rbam› ken-
disine uzatt›m. ‹krime hazretleri elini k›rbaya uzat›rken haz-
ret-i Iyafl'›n iniltisi duyuldu:

- Ne olur bir damla su verin! Allah r›zâs› için bir damla su!

Bu feryad› duyan hazret-i ‹krime, elini hemen geri çeke-
rek suyu Iyafl'a götürmemi iflaret etti. Suyu o da içmedi. 

Ben k›rbay› alarak flehîdlerin aras›ndan dolafla dolafla
hazret-i Iyafl'a yetiflti¤im zaman kendisinin son nefesinde
Kelime-i fiehâdeti söyledi¤ini duydum.
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Benim getirdi¤im suyu gördü. Fakat vakit kalmam›flt›...
Bafllad›¤› Kelime-i fiehâdeti ancak bitirebildi. 

Derhal geri döndüm, kofla kofla hazret-i ‹krime'nin yan›-
na geldim; k›rbay› uzat›rken bir de ne göreyim! Onun da fle-
hîd oldu¤unu müflahede ettim.

Bâri dedim, amcam›n o¤lu hazret-i Hâris'e yetifltireyim. 

Kofla kofla ona geldim, ne çâre ki o da atefl gibi kumlar›n
üzerinde kavrula kavrula rûhunu teslim etmiflti.

DÖRT MEZHEB ‹MÂMI

Yeryüzünde bulunan bütün müslimânlara do¤ru yolu
gösteren ve Muhammed aleyhisselâm›n dînini de¤iflmeden,
bozulmadan ö¤renmemize önderlik eden, dört büyük âlim
olmufltur. Bunlar; ‹mâm-› A’zam Ebû Hanife, ‹mâm-› Mâlik,
‹mâm-› fiâfi’î ve ‹mâm-› Ahmed bin Hanbeldir.

1- ‹mâm-› A’zam Ebû Hanife (Nu’man bin Sâbit): ‹slâm
âlimlerinin en büyüklerindendir. Ehl-i sünnetin reisidir. Hic-
retin 80. senesinde Kûfede do¤du ve 150 de Ba¤dat’ta vefât
etti. ‹mâm-› A’zam›n Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîfler-
den anlay›p aç›klad›¤› din bilgilerine, onun “mezhebi” denir.
Buna uyan müslimânlara da “Hanefi” denir.

2- ‹mâm-› Mâlik bin Enes: Çok büyük alimdir. Hicretin
95. y›l›nda Medinede do¤du ve 179 da orada vefât etti. Bu
büyük âlime uyanlara da “Mâlikî” denir.

3- ‹mâm-› Muhammed bin ‹dris fiafi’î: ‹slâm âlimlerinin
gözbebe¤idir. 150 senesinde Filistinde, Gazzede do¤du. ‹ki-
yüzdört (204)de M›s›rda vefât etti. Bu zât›n gösterdi¤i yolda
bulunanlara “fiafiî” denir.

4- ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel: Hicretin 164. senesinde
Ba¤dat’ta do¤du ve 241de orada vefât etti. ‹slâm binâs›n›n
temel dire¤idir. Bunun aç›klad›¤› din bilgilerine uyarak iflle-
rini ve ibâdetlerini yapanlara da “Hanbelî” denir.

Bu dört imâm›n ve talebelerinin, Eshâb-› kirâmdan ö¤re-
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nip bildirdikleri do¤ru yola “EHL-‹ SÜNNET VEL-CE-
MAÂT MEZHEB‹” denir. Bugün bu dört imâmdan birine
uymayan bir kimse büyük tehlikededir. Do¤ru yoldan sap-
m›flt›r. Bunlardan baflka din imâmlar› da vard›. Onlar›n da
do¤ru mezhebleri vard›. Fakat, zamanla, mezhebleri unutul-
du. Kitâblara geçirilemedi. Meselâ “Fukahâ-i seb’a” denilen
Medinedeki yedi büyük âlim ve Ömer bin Abdülazîz, Süfyan
bin Uyeyne, ‹shak bin Râheviye, Dâvüd-i Tâî, Âmir bin fie-
râhil-i fia’bî, Leys bin Sa’d, A’mefl, Muhammed bin Cerîr et-
Taberî, Süfyân-› Sevrî ve Abdürrahman Evzâî bunlardand›r.
[Daha genifl bilgi için, 551.ci sahîfeye bak›n›z!]

Hak teâlâ, ilmi çok yerde övdü, Kur’ânda,
Resûlün, ilmi emr eden sözleri, meydânda.

‹slâm›n en büyük düflman›d›r, bil, cehâlet,
çünki, cehl mikrobunun hastal›¤›, Felâket!

Cehâlet olan yerden, din gider dedi, Nebî,
Dîni seven, o hâlde ilmi, fenni sevmeli!

Cennet, k›l›nc gölgesinde, demedi mi hadîs,
atom gücü, jet uçufluna bu emr, pek vecîz!

‹slâm›n zilletine cehldir, bütün illet!
Ey derdi cehâlet, sana düflmekle, bu millet!

Bir hâle getirdin ki, ne din kald›, ne nâmûs,
ey sine-i islâma çöken, kapkara kâbus.

Ey, biricik düflman, seni öldürmeli evvel,
sensin, bize kâfirleri, üstün ç›karan el!

Ey, millet, uyan cehline kurban gidiyorsun!
‹slâm gerilikdir, diye bir damga yiyorsun!

Allahdan utan, bâri b›rak, dîni elinden,
gir, lefl gibi, topraklara kendin, gireceksen!

Lâkin bu sözüm de, te’sîr etmez ki câhile,
Allahdan utanmak da, olur elbet, ilm ile.

– 78 –



ÂHIRET GÜNÜNE ‹NANMAK

Bütün canl›lar›n hayât›, belli bir ömür ile s›n›rland›r›lm›fl-
t›r. Yarat›lan bütün varl›klar›n, mutlaka sonu gelecektir. Her
fleyi yaratan ve onlar›n sâhibi olan Yüce Rabbimiz, yaratt›¤›
varl›klar›n, fâni oldu¤unu ve her canl›n›n ölümü tadaca¤›n›
haber vermektedir. Zaten biz de, etraf›m›zda görebildi¤imiz
bütün canl›lar›n, teker teker yok olup gittiklerini fark etmek-
teyiz. Dünyan›n da içindekilerle birlikte yok olaca¤› bir an
da gelecektir. Herkes için dünya hayât› sona erecek, arkas›n-
dan sonsuz bir hayât bafllayacakt›r.

Dünya, imtihan yeridir ve âhiretin tarlas›d›r. Ölümden
sonra insanlar, önce kabr hayât›, sonra da hiç sona ermeye-
cek olan bir hayât yaflayacaklard›r. Âhiret; insan›n ölümü ile
bafllay›p, k›yâmetin kopmas›, insanlar›n tekrar diriltilmesi,
mahflerde hesâba çekilerek, ifllerine ve ibâdetlerine göre
Cennete veya Cehenneme gönderilmesinden sonra, sonsuz
devam edecek olan bir hayâtd›r.

ÂHIRET GÜNÜ NED‹R?

Âhiret, bu dünya hayât›n›n sona erdi¤i gün demektir. Bu
zaman›n bafllang›c›, insan›n öldü¤ü gündür. K›yâmetin sonu-
na kadard›r. Son gün denilmesi, arkas›ndan gece gelmedi¤i
veyahut dünyadan sonra geldi¤i içindir. K›yâmet, insanlar›n
ve bütün canl›lar›n, öldükten sonra tekrar diriltilmesidir. Öl-
dükten sonra dirilmeye inanmak lâz›md›r. Kemikler, etler
çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra, hepsi yine bir araya
gelecek, rûhlar bedenlerine girip, herkes mezardan kalka-
cakt›r. Bunun için bu zamana «K›yâmet Günü» denir.

Mühim Aç›klama

Bitkiler havadan karbondioksit gaz›n› ve topraktan su ile
tuzlar›, ya’nî toprak maddelerini al›p bunlar› birlefltiriyorlar.
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Organik cisimleri, organlar›m›z›n yap› tafllar›n› meydana ge-
tiriyorlar. Senelerle uzun süren bir kimyâ reaksiyonunun,
(katalizör) kullanarak, saniyeden az bir zamanda hemen
oluverdi¤i, bugün bilinmektedir. ‹flte bunun gibi, Allahü teâ-
lâ, mezarda, su, karbondioksit ve toprak maddelerini birlefl-
tirerek organik maddeleri ve canl› uzuvlar› bir anda yarata-
cakt›r. Böyle dirilece¤imizi, her sözü do¤ru olan sevgili Pey-
gamberimiz haber veriyor. Fen yolu ile de, bunun dünyada
zaten yap›lmakta oldu¤u görülebiliyor.

ÖLÜM VE KABR HAYÂTI

Ölüm, rûhun bedene olan ba¤l›l›¤›n›n sona ermesidir.
Rûhun, bedenden ayr›lmas›d›r. Ölüm, insan›n bir hâlden,
baflka bir hâle dönmesidir. Bir evden, baflka bir eve göç et-
mek gibidir. Kur’ân›-› kerîmde, (Her canl› ölümü tadacakt›r)
buyurulmaktad›r. Bir fleyi tatmak, hayâtda kalmak ile müm-
kündür. Ölüm ile dünyâ hayât› sona ermekde, yeni bir hayât
bafllamakdad›r. Bu hayât, kabr hayât›d›r.

Kabr hayât›na inanmak lâz›md›r. Kabr, bir konakt›r. Ha-
dîs-i flerîfte, (Kabr, âhiret konaklar›n›n birincisidir. Ondan
kurtulana sonraki konaklardan geçmek kolay olur. Kabrden
kurtulamayana, ondan sonraki konaklar daha zor olup,
azaplar› da daha fliddetlidir) buyuruldu. Sevgili Peygamberi-
miz yine buyurdu ki: (Kabr, Cennet bahçelerinden bir bahçe
yahut Cehennem çukurlar›ndan bir çukurdur). Kabrde,
îmân edenlere ve ibâdetlerinde kusuru olmayanlara mükâ-
fat, iyilik ve ni’metler verilece¤i gibi, kâfirlere ve günâh iflle-
yen müslimânlara da azaplar yap›laca¤›n› haber verdi. Kabr
azâb›, hakt›r. Üzerine idrar s›çratanlara, birbirini çekifltiren
müslimânlara kabr azâb› olacakd›r.

Kabr Suâlleri: Ölen kimse, kabre konunca, bilinmeyen
bir hayâtla dirilecek, râhat veya azâp görecektir. “Münker”
ve “Nekir” ad›ndaki iki mele¤in, bilinmeyen korkunç insan
fleklinde mezara gelip, suâl soracaklar›n› hadîs-i flerîfler aç›k-
ça bildirmektedir. Kabr suâli, bütün îmân bilgilerinden veya-
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hut baz›lar›ndan olacakt›r. Bunun için çocuklar›m›za, kabr
suâlleri ve cevaplar› olarak flunlar› ezberletmelidir:

- Rabbin kim? Allahü teâlâd›r.

- Dînin hangi dindir? ‹slâmiyyettir.

- Peygamberin kimdir? Muhammed aleyhisselâmd›r.

- Kitâb›n nedir? Kur’ân-› kerîmdir.

- K›blen neresidir? Kâ’be-i flerîftir.

- ‹tikâdda mezhebin nedir? Ehl-i sünnet vel-cemâattir

- Amelde mezhebin nedir? ‹mâm-› A’zam Ebû Hanifedir.
[Di¤er üç hak mezhebde olan da onu söyliyecekdir.]

Bu suâllere güzel cevap verenlerin kabri geniflleyecek,
Cennetten bir pencere aç›lacakt›r. Sabah ve akflam, Cennet-
teki yerlerini görüp, melekler taraf›ndan iyilikler yap›lacak,
müjdeler verilecektir. ‹yi cevap veremezse, demir tokmak-
larla öyle vurulacak ki, ba¤›rmas›n› insandan ve cinden bafl-
ka her varl›k iflitecektir. Kabr o kadar daral›r ki, kemiklerini
birbirine geçirecek gibi s›kar. Cehennemden bir delik aç›l›r
Sabah ve akflam, Cehennemdeki yerini görüp, mezarda
mahflere kadar, ac› azaplar çeker.

KIYÂMET NE ZEMÂN KOPACAKDIR?

Öldükten sonra dirilmek, muhakkak olacakt›r. K›yâme-
tin ne zaman kopaca¤›n›, Allahü teâlâ kimseye bildirmedi.
Bunun böyle oldu¤unu âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler
haber veriyor. Kur’ân-› kerîmde, A’râf sûresi 86’nc› âyetin-
de: “Ey Sevgili Peygamberim! Sana k›yâmet ne zaman ko-
par diye sorarlar! Onlara de ki: -Onu ancak Rabbim bilir.
Kimse onu bilemez. Vakti gelince, onu ancak Allahü teâlâ
meydana ç›kar›r. Gökte ve yerde, meleklerin, insanlar›n ve
cinlerin dehfletli k›yâmet gününü bilmesi a¤›r oldu. O size
ans›z›n gelir” ve Lokman sûresi 34’ncü âyetinde: (fiüphesiz
ki, k›yâmetin ne zaman kopaca¤›n› Allahü teâlâ bilir) buyu-
ruldu. Fakat Peygamberimiz, k›yâmetin birçok alâmetlerini

– 81 –



ve bunlar›n bafllang›c›n› haber verdi. Önce küçük alâmetler
meydana ç›kar. Arkas›ndan büyük alâmetler ortaya ç›k›p,
ans›z›n k›yâmet kopar.

Küçük Âlametler

K›yâmet gününün yaklaflmakta oldu¤unu haber veren be-
lirtilerdir. Bunlar›n say›lar› çok olup, baz›lar› flunlard›r:

- ‹nsanlar aras›nda ilm ö¤renmek kalk›p, câhillik ço¤al›r.
Câhil olan kimseler, insanlar›n bafl›na geçip onlara hükme-
der, dediklerini yapt›r›r.

- ‹nsanlar aras›nda emin (güvenilir) kifliler bulunmaz
olur.

- ‹nsanlar içinde en afla¤›, baya¤› kimseler, yüksek tutu-
lup, insanlar›n bafl›na geçerler. Her yerde söz sâhibi olurlar.

- ‹bâdet edenler azald›¤› gibi, bunlar›n ço¤u, din bilgile-
rinden habersizdir. Âdet üzere ibâdet ederler.

- ‹lm sâhibi olanlar aras›nda; zulm, haks›zl›k ve günâh
yapmaya bafllayanlar artar. Zarar›ndan kurtulmak için, kötü
insanlara ikrâm olunur.

- Âile reisi olan erkekler, han›mlar›na uyup, anne ve ba-
balar›na isyân ederler. Han›mlar, erkeklerinin sözünü dinle-
mez olurlar. Hürmet, sayg› göstermezler.

- Erkek ve kad›nlar aras›nda günâha vas›ta olanlar ço¤a-
l›r. Zinâ, livata, eroin kullanmak ve günâh ifllemek moda hâ-
lini al›r.

- Övülen kimselerde zerre kadar îmân olmaz.

- Adam öldürmek ve her türlü fitne, fesat her tarafa yay›-
l›r.

- Memleketlerin her köflesinde, zâlimler ve eflkiyâlar ço-
¤al›p, insanlar›n mallar›n› zorla ellerinden al›rlar.

- ‹nsanlar aras›nda, birbirlerine karfl› sevgi kalmaz. Bü-
yüklere sayg› ve küçüklere flefkat, ac›ma duygusu ortadan
kalkar.
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- Do¤ru söyleyenler, her yerden kovulurlar. ‹flinden at›l›r-
lar.

- ‹slâmiyyete uygun ifller, ay›p ve kusur say›l›p terk olu-
nur.

- Azg›nl›klar ve taflk›nl›klar ço¤al›p, islâmiyyetin emir ve
yasaklar›na uyan kalmaz.

- ‹slâmiyyetin sadece ismi, Kur’ân-› kerîmin de resmi ka-
l›r. Kur’ân-› kerîm okuyanlar ve din adam› olanlar aras›nda
mal, mülk ve servet toplama heveslileri artar.

Büyük Alâmetler

K›yâmetin yaklaflt›¤›n› haber veren küçük alâmetlerin ta-
mam›n›n ortaya ç›kmas›ndan sonra, on büyük alâmet daha
meydana gelir. Bunlar meydana ç›kmadan k›yâmet kopmaz.
Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (On büyük alâmet görül-
meyince k›yâmet kopmaz). Bu alâmetleri bildiren hadîs-i fle-
rîfte buyuruldu ki: (Atefl, Deccal, Dâbbetül-erd, Güneflin ba-
t›dan do¤mas›, Îsâ aleyhisselâm›n gökten inmesi, Ye’cüc ve
Me’cüc’ün ç›kmas›, do¤uda-bat›da ve Arabistanda ay tutul-
mas› olacak, bunlardan sonra Yemenden bir atefl ç›k›p halk›
bir araya getirecektir.)

K›yâmetin büyük alâmetlerinden biri de, k›yâmet kop-
madan önce hazret-i Mehdi’nin gelmesidir. Hazret-i Meh-
di’nin gelece¤ini haber veren bir hadîs-i flerîfte: (K›yâmet
kopmadan önce, Allahü teâlâ benim evlâd›mdan birisini ya-
rat›r ki, ismi benim ismim gibi, babas›n›n ismi benim baba-
m›n ismi gibi olur ve dünyay› adâletle doldurur. Ondan önce
dünya zulmle dolu iken, onun zaman›nda dünya adâletle do-
lar) buyuruldu.

Büyük alâmetlerden birisi ortaya ç›k›nca, di¤erleri de bir-
biri ard›ndan ortaya ç›kar.

Ey! herkesin hâllerini de¤ifldiren Allah›m!
bize iyi hâller ihsân eyle!
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MENKIBE

‹bret Yüzü¤ü

Hükümdarlardan biri, vezirine:

- Benim için öyle bir fley yap ki: ferahl›k, genifllik hâlimde
ona bakay›m. Bu nefle hâli benden gitsin. Darl›k, s›k›nt› hâli
gelince, ona bak›p râhatlayay›m. K›zg›nl›k hâli olunca da
ona bak›p, sâkinlefleyim, dedi.

Vezir bir yüzük tafl› yapt›r›p, kafl›na: Sümme mâzâ = Bu
elde etti¤inden sonra ne olacak?) yazd›rd›. Hükümdar kibr-
lenip, sultanl›k beynini bürüyünce ve saltanat devlet ve
ni'meti ile ma¤rur olunca, o yüzü¤e bakar; (Peki bu ni'met
ve devlet ne olacak?) mânâs›ndaki yaz›y› okur. Akl› kalb ku-
la¤›na; (Bunun sonu ölüm, kabr, hesap, terazi ve s›rat'tan
baflkas› de¤ildir) deyince, bu afl›r› ferahl›k hâli, üzüntü, s›k›n-
t› hâline dönüflürdü. Bu hadise veya musibet ile, s›k›nt› hâli
has›l olsa, yine o yüzü¤e bakard›. Kalbine (Madem ki, ölüm
vard›r: üzülmek boflad›r, niçin dert edeyim?) deyince, râhat-
lard›. Bir fleye k›zd›¤› zaman, yine yüzü¤e bakar, (Sonra ne
olacak?) yaz›s›n› okur, (Ölüm, kabr ve hesap önde olduktan
sonra k›zg›nl›¤›n gere¤ini yapsam ne olacak?) deyip, k›zg›n-
l›¤› yat›fl›r, merhamete gelirdi.

MAHfiER YER‹

Allahü teâlâ, akll› ve akls›z bütün insanlar›, çocuklar›,me-
lekleri, cinnileri, fleytânlar›, di¤er hayvan ve kufllar›, k›saca
göklerde ve yerde, karada ve denizde ne kadar büyük ve kü-
çük canl› var ise, hepsini Arasat meydan›nda (Mahflerde)
toplay›p haflredecektir. Dünya hayât›nda iken yapt›klar›n›n
hesâb›n› görecektir. Haks›zl›¤a u¤rayanlar, zulm yapanlar-
dan haklar›n› alacaklar, Mîzân (terazi) kurulup, insanlar›n
sevâblar› (iyilikleri) ve günâhlar› (kötülükleri) tart›lacak ve
Mîzânda sevâblar› a¤›r gelenler Cennete, günâhlar› a¤›r ge-
lenler ise Cehenneme gönderilecektir.
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Bütün canl›lar›n mahfler yerinde toplanmas›, ‹srâfil ad›n-
daki mele¤in ikinci kere sûr’a üflemesi ve kabrde bulunan
ölülerin diriltilip, rûhlar› ile birleflmesinden sonra olacakt›r.
Allahü teâlâ ölüleri diriltmeyi dileyince, yeryüzünü çok flid-
detli bir rüzgâr ile dümdüz eder. Arasat meydan› «Mahfler
yeri» haz›rlan›r. Mahflerin, eni ve boyu o kadar büyüktür ki,
insanlardan önce ve sonra gelenlerin hepsi, karada, havada
ve denizde yaflayan hayvanlar Ye’cüc ve Me’cüc, cin ve fley-
tânlar ve yedi kat gökteki meleklerin hepsi, o meydanda top-
lan›rlar. Birinci kat gökte bulunanlar, mahfler yerini öyle sa-
rarlar ki, bütün insanlar, cinler ve fleytânlar ortada kal›rlar.
Sonra ikinci gökte bulunanlar ve böylece yedinci gökte bu-
lunanlar, bir öncekileri kuflatarak yedi saf olurlar.

Önce ve sonra yarat›lan bütün mahlûklar, melekler, hûri-
ler, insanlar, cinniler, fleytânlar, denizde ve karada yaflayan
hayvanlar ve bütün haflereler bir anda mahfler yerine her ta-
raftan toplan›rlar. Îmânlar› ve amelleri güzel olanlara, pey-
gamberlere, velîlere, âlimlere, sâlihlere, Cennetten elbiseler
ve buraklar (binek hayvanlar›) gelir. Elbiseleri giyer, burak-
lara binerler. Arfl›n gölgesine gidip, minber ve kürsüler üze-
rinde râhat ve selâmetle otururlar. Meryem sûresi, seksen
yedinci (Müttekileri, Allah’tan korkanlar› binekleri üzerin-
de Cennete göndeririz) âyet-i kerîmesi bunu haber vermek-
tedir.

Ameli güzel olan kimselerin binekleri, merkep, kat›r, at,
deve ve koç fleklinde görülür. Herbir mü’min için bir nur
olur ki, önünden ve sa¤ yan›ndan o zamanki karanl›¤› ayd›n-
lat›r. Sol taraflar›nda nur yoktur. fiiddetli bir karanl›k olup
hiçbir kimsenin görmeye gücü yetmez. Bütün kâfirler, îmân-
lar›nda flek ve flüphe sâhibi olan kimseler ve do¤ru yoldan
ayr›lanlar o karanl›kta flafl›r›p kal›rlar. Ehl-i sünnet itikâd›na
uygun olarak do¤ru inanm›fl mü’minler ise, kendilerine hidâ-
yet nûru verildi¤ine hamd ve flükür ederler. Zîrâ Cenâb-›
Hak, o gün böyle azap çeken flâkilerin (Cehennemliklerin)
hâllerini mü’minlere gösterir. Mü’minlerden baz›lar›n›n nû-
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ru, iki aya¤› üzerinde ve parmaklar› ucunda görülür. Baz›s›-
n›n nûru, bir kere ›fl›k verir, bir kere söner. Bunlar›n nurlar›
îmânlar› kadard›r. Bir binek üzerinde iki, üç, befl, on kifli bin-
mifl olarak mahfler yerine gelenler de olur.

Geri kalan mahlûklar›n hepsi, aç, susuz, ç›plak, bafl aç›k,
yal›n ayak, yaya olarak, düfle kalka, Arasat meydan›na
(mahfler yerine) gelirler. ‹nanmayanlar, gözleri âmâ (kör)
olup yüzleri üzerine sürünerek gideceklerdir. Allahü teâlâ
‹srâ sûresi 97. âyetinde meâlen, (Kâfirleri k›yâmette yüzleri
üzerine haflrederiz) buyurdu. Onlar, mü’minlerin sa¤ yan›n-
da parlayan nurdan mahrum olurlar. Bu zamanda melekler,
kabrinden kalkanlar› f›rka f›rka, dalga dalga mahflere sevk
ederler. Herbirinin alt›nda, kendilerine zulm edenler bulu-
narak haflr olunurlar. ‹nsan, cin ve fleytân, y›rt›c› hayvanlar
ve kufllar, ayr› birer mahalde toplan›rlar. Melekler, yeryü-
zündeki bütün canl›lar›n etraf›n› halkalar hâlinde çevirir-
ler.Hepsinden on kat daha fazlad›rlar. Her kat gökteki me-
lekler, di¤erine halka olurlar.

Bu zamanda, halk biribirine karmakar›fl›k olur. ‹zdiha-
m›n (s›k›fl›kl›¤›n) çoklu¤undan, bir ayak bin ayak üzerinde
olur. Bafllar›na günefl çok yaklaflt›r›l›p (bir mil kadar) hara-
retinden çok ter dökerler. Herkes günâh›na göre, tere gark
olur, bo¤ulur. Baz›s› kulaklar›na kadar, baz›s› dizlerine ka-
dar, hamamdaki gibi bir tere gark olunurlar. Baz›s› da susuz
olan kimse su içti¤i vakit, nas›l terlerse o kadar müteessir
olur. Güneflin harareti, dünyadakinden yetmifl kat daha faz-
lad›r.

Bunlar›n aras›nda bir kavim, tatl› ve so¤uk saf su içerler.
Çünki daha sâbi iken vefât eden mü’min çocuklar›, analar›-
n›n babalar›n›n etraf›nda, Cennet ›rmaklar›ndan doldurduk-
lar› kâselerle (taslarla) tavaf eder gibi dönerek onlara su ve-
rirler. Evlenip çocuk sâhibi olanlar›n kavuflaca¤› mükafâtlar-
dan biri de budur. Dünyada zekât ve sadakas›n› verenlerin
bafllar›na yak›n bir gölge gelir ve onu mahflerin hararetinden
korur. Mahflerdekiler hesaplar›na bafllay›ncaya kadar, bin
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sene kadar çeflidli hâl üzere dururlar. Hesâb›n görülmesi için
flefâ’at olunur. Kimisi de mahflerde minber sâhibi olup, Ar-
fl›n gölgesinde gölgelendirilirler. Onlara mahfler fliddeti ve
güneflin harareti zarar vermez. Bunlar Allahü teâlân›n kat›n-
da makbûl kimselerdir. Mahflerde Arfl›n gölgesinde buluna-
cak kimseleri bildiren bir hadîs-i flerîfte: (Allahü teâlâ yedi
s›n›f kimseyi Arfl›n gölgesinde gölgelendirir. Halbuki o gün,
ondan baflka hiçbir gölge yoktur: 1-Adâlet ile hükm eden
devlet reisleri ve vâliler, 2-‹bâdet eden gençler, 3-Kalbi mes-
citlere ba¤l› olanlar. Ya’nî namaz› ve cemâati gözetenler, 4-
Allah için birbirini seven iki mü’min. Bu sevgi ile bir araya
gelip, ayr›l›rken de bu sevgi üzere olanlar, 5-Güzel bir kad›n,
çirkin bir ifl için kendini ça¤›r›nca, Allahü teâlâdan korkup
bunu yapamam, Allahtan korkar›m diyenler, 6-Sadaka ve-
rirken riyâ (gösterifl) etmeyenler. fiöyle ki, sa¤ eli ile verdi¤i-
ni, sol eli bilmemelidir. 7-Allah deyip, gözünden yafl akanlar)
buyuruldu. Bunlardan baflka velîler, sâlihler, Allah yolunda
harp edenler ve insanlara iyilik ve cömertlik eden mü’minle-
rin hepsi, Arfl›n alt›nda zevk ve safâ ederler. Onlara Cennet-
ten ni’metler ve flerbetler gelir. Cennet elbiseleri ve tâçlar gi-
yip böyle ihsânlara, iyiliklere kavuflurlar. fiehîdler de bu s›n›-
fa dâhildirler.

MAHfiERDE fiEFÂ’AT VARDIR

Mahflerde toplanan canl›lar, hesaplar›n›n bir an önce gö-
rülmesi için, bütün peygamberlerden kendilerine flefâat et-
melerini isterler. Her peygamber bir özür, bahane ileri süre-
rek di¤erine havâle ederler. Peygamber Efendimize gelince-
ye kadar, böyle devam eder. Sevgili Peygamberimiz (Ben
herkesten önce flefâat ederim ve herkesten önce benim flefâ-
atim kabûl olur) buyurdu. Âh›rette peygamberler, velîler,
sâlihler, melekler ve Allahü teâlân›n izin verdi¤i kimseler,
flefâat edecek ve kabûl edilecektir. Mahflerde flefâat befl tür-
lüdür:

Birincisi, k›yâmet günü, mahfler yerinde kalabal›ktan, çok
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uzun beklemekten usanan günâhkârlar, feryat ederek, hesâ-
b›n bir an önce yap›lmas›n› isteyeceklerdir. Bunun için flefâ-
at olunacakt›r.

‹kincisi, suâlin ve hesâb›n kolay ve çabuk olmas› için, fle-
fâat edilecektir.

Üçüncüsü, günâh› olan mü’minlerin, S›rattan Cehenneme
düflmemeleri, Cehennem azâb›ndan korunmalar› için flefâat
olunacakt›r.

Dördüncüsü, günâh› çok olan mü’minleri Cehennemden
ç›karmak için flefâat olunacakt›r.

Beflincisi, Cennette say›s›z ni’metler olacak ve sonsuz ka-
l›nacak ise de, sekiz derecesi vard›r. Herkesin derecesi, ma-
kam›, îmân›n›n ve amellerinin miktar›nca olacakt›r. Cennet-
tekilerin derecelerinin yükselmesi için de flefâat olunacakt›r.

HESÂB VE MÎZÂN

Âhirette, dünyadaki ifllerden suâl ve hesap vard›r. Bütün
canl›lar, mahfler yerinde toplanacakt›r. Her insan›n amel
defterleri uçarak sâhibine gelecektir. Sâlihlerin, iyilerin def-
teri sa¤ taraf›ndan, fâs›klar›n, kötülerin arka ve sol taraf›n-
dan verilecektir. ‹yi ve kötü, büyük ve küçük, gizli ve mey-
danda yap›lm›fl olan her fley defterde bulunacakt›r. “Kirâ-
men kâtibîn” meleklerinin bilmedi¤i ifller bile, bu günâh› ifl-
leyen organ›n haber vermesi ve Allahü teâlân›n bilmesi ile
ortaya ç›kar›lacak, herfleyden suâl ve hesap olunacakt›r.
Mahflerde, Allahü teâlân›n diledi¤i her gizli fley meydana ç›-
kacakt›r. Meleklere yerlerde, göklerde neler yapt›n›z? Pey-
gamberlere,Allahü teâlân›n hükümlerini ve dîn-i ilâhîyi kul-
lara nas›l bildirdiniz? Herkese de, peygamberlere nas›l uy-
dunuz, sizlere bildirilen dinler ile nas›l amel etdiniz? Birbiri-
niz aras›nda bulunan haklar› nas›l gözettiniz? diye sorula-
cakt›r. Mahflerde, îmân› olup, ameli ve ahlâk› güzel olanlara
mükâfat ve ihsânlar olacak, kötü huylu, bozuk ameli olanla-
ra a¤›r cezâlar verilecektir. Sevgili Peygamberimiz buyurdu

– 88 –



ki: (K›yâmet günü herkese befl fleyden suâl olunur:
1- Ömrünü nerede geçirdi¤inden,
2- Gençli¤ini hangi ifle harcad›¤›ndan,
3- Mal›n› nereden kazand›¤›ndan,
4- Mal›n› nereye harcad›¤›ndan,
5- Ö¤rendi¤i ilm ile amel (ifl) edip etmedi¤inden).
Allahü teâlâ, adâleti ile, baz› küçük günâhlar için de azap

yapacak, diledi¤i mü’minlerin büyük ve küçük bütün günâh-
lar›n›, lütuf ve ihsan› ile afv edecektir. fiirkten, küfrden bafl-
ka, her günâh› dilerse afv edecek, dilerse küçük günâh için
de azap edecektir. fiirki, küfrü hiç afv etmiyece¤ini bildir-
mektedir. Kitâbl› ve kitâbs›z kâfirler, ya’nî Muhammed aley-
hisselâm›n, bütün insanlara Peygamber oldu¤una inanma-
yan, Onun bildirdi¤i emir ve yasaklardan birisini bile be¤en-
miyenler, elbette Cehenneme sokulacak, sonsuz azap göre-
ceklerdir.

K›yâmet günü, amelleri, iflleri ölçmek için bilmedi¤imiz
bir “Mizân”, bir ölçü âleti vard›r. Yer ve gök bir gözüne s›-
¤ar. Sevâb gözü parlak olup, Arfl›n sa¤›nda Cennet taraf›n-
dad›r. Günâh taraf› Arfl›n solunda Cehennem taraf›nda, ka-
ranl›ktad›r. Dünyada yap›lan ifller, sözler, düflünceler, bak›fl-
lar, orada flekil alarak, iyilikler parlak, kötülükler karanl›k
ve i¤renç görünüp, bu terazide tart›lacakt›r. Bu terazi, dünya
terazilerine benzemez. A¤›r taraf› yukar› kalkar. Hafif taraf›
afla¤› iner denildi. Âlimlerin bir k›sm›na göre, çeflitli teraziler
olacakt›r. Bir ço¤u da, terazilerin kaç tane ve nas›l olduklar›
dinde aç›k bildirilmedi, bunlar› düflünmemelidir, dedi.

KEVSER HAVUZU

Mahfler yerinde her Peygamberin havuzu vard›r. Kendisi-
ne inananlar ile Cennete girmeden önce, o havuzdan içerler.
Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma mahsus
olan› “Kevser Havuzu”dur. Büyüklü¤ü bir ayl›k yol gibidir.
Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzeldir. Et-
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raf›ndaki kadehler, y›ld›zlardan daha çoktur. Bir içen ,Ce-
hennemde olsa bile, bir daha susamaz. Peygamber Efendi-
miz buyurdu ki:

(Ben sizden önce havuza var›p, sizi orada beklerim. Ha-
vuzuma gelip ondan içen, art›k bir daha susamaz. Susam›yan
kimse Cennete girer).

(Benim havuzumun dört rüknü vard›r. Biri Ebû Bekr’in
«rad›yallahü anh» nezaretinde, ikincisi Ömer’in «rad›yallahü
anh» kontrolünde, üçüncüsü Osman’›n «rad›yallahü anh»
gözetmesinde, dördüncüsü Ali’nin «rad›yallahü anh» neza-
retindedir. Ebû Bekri sevip, Ömer’e bu¤z edene Ebû Bekir
Havuzdan su vermez. Ömer’i sevip, Ebû Bekr’i sevmiyene
Ömer su vermez. Osman’› sevip, Ali’ye bu¤z edene Osman
bir yudum su vermez. Ali’yi sevip Osman’a bu¤z edene Ali
bir damla su vermez. Ebû Bekr hakk›nda akîdesi güzel ola-
n›n dîni do¤ru olur. Ömer’e itikâd›n› düzgün eden ‹slâm yo-
lunu âflikâre etmifl olur. Osman’a itikâd› güzel olan Allahü
teâlân›n nûru ile nurlan›r. Ali’ye güzel itikâd› olan sa¤lam
ipe tutunmufl, büyük ve ana yola girmifl olur. Eshâb›m›n hep-
sine itikâd› güzel olan, sâd›k mü’mindir. Onlar için kötü söy-
liyen, münâf›kt›r).

SIRÂT KÖPRÜSÜ

Mahflerde, insanlar›n hesâb› görüldükten sonra hepsi S›-
rattan geçirilirler. S›rat köprüsü vard›r. S›rat köprüsü, Alla-
hü teâlân›n emri ile, Cehennemin üstünde kurulacakt›r. Her-
kese, bu köprüden geçmesi emir olunacakt›r. O gün bütün
peygamberler, «Yâ Rabbî! Selâmet ver!» diye yalvaracaklar-
d›r. Cennetlik olanlar, köprüden kolayca geçerek, Cennete
gideceklerdir. Bunlardan baz›s› flimflek gibi, bir k›sm› rüzgâr
gibi, baz›s› koflan at gibi geçeceklerdir. S›rat köprüsü k›ldan
ince, k›l›çtan keskindir. Dünyada, islâmiyyete uymak da
böyledir. ‹slâmiyyete tam uymaya u¤raflmak S›rat köprüsün-
den geçmek gibidir. Burada, nefsle mücadele güçlü¤üne kat-
lananlar, orada S›rat› kolay ve râhat geçecektir.‹slâmiyyete
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uym›yan, nefslerine düflkün olanlar, S›rat› güç geçecektir.
Bunun içindir ki, Allahü teâlâ islâmiyyetin gösterdi¤i do¤ru
yola «S›rât-› müstakîm» ad›n› verdi. Bu isim benzerli¤i de, is-
lâmiyyet yolunda bulunman›n, S›rat köprüsünü geçmek gibi
oldu¤unu göstermektedir. Cehennemlik olanlar, S›rattan
Cehenneme düfleceklerdir.

Kafirlerin ayaklar› S›rat üzerinde dayanamay›p, kayar ve
Cehenneme düflerler. Münâf›klar, mü’minlerle beraber bir
miktar gidip, Allahü teâlâ onlara bir karanl›k verir. Mü’min-
lerin önlerinde ve sa¤ taraflar›nda olan nurlar›n›n ziyâlar›n-
dan kendilerine ayd›nl›k olmas› için mü’minlere seslenip
derler ki: “Ey mü’minler, hâlimizi görüyorsunuz, biraz bek-
leyiniz, nûrunuzdan istifâde edelim». Mü’minler de, «Biz bu
nûrlar› dünyadan getirdik, siz de tekrar dünyaya dönünüz ve
nûr aray›n›z» derler. Bu esnada Allahü teâlâ mü’minler ile
münâf›klar aras›na bir duvar çeker. ‹çi Cennet, d›fl› Cehen-
nem olur. Münâf›klar d›fl›nda kal›p, ayaklar› dayanamay›p,
esfel-i sâfiline ya’nî afla¤›lar›n afla¤›s›na düflerler. Bundan Al-
lahü teâlâya s›¤›n›r›z. [Dünyâda imtihân köprüsü diyoruz.
‹mtihâna giren o köprüden nas›l geçildi¤ini bilir. ‹mtihân›n
köprü ile alâkas› yokdur. S›rât köprüsünün de dünyâ köprü-
lerine benzerli¤i yokdur. S›rât köprüsünü de oradan geçen-
ler bilir.]

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Herkesten önce ben
ve benim ümmetim S›rat köprüsünden geçeriz. S›rat üzerin-
den geçerken, Peygamberlerden baflkas› bir fley söyleyemez.
Onlar da, yâ Rabbî! Ümmetlerimize selâmet ver! derler).

CENNET VE CEHENNEM

Cennet ve cehennem flimdi vard›r. Cennet, yedi kat gök-
lerin üstündedir. Cehennem, herfleyin alt›ndad›r. Sekiz Cen-
net, yedi Cehennem vard›r. Cennet, yer küresinden ve gü-
neflten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneflten
büyüktür.

K›yâmet günü, hesâptan sonra bir çoklar› Cennete gön-
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derilecek, bir ço¤u da Cehenneme sokulacakt›r. Cennetin
sevâb›, ni’metleri ve Cehennemin azâb› ebedîdir, sonsuzdur.
Bunlar, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildiril-
mektedir. Kâfirler ,hesaptan sonra, Cehenneme girecek, Ce-
hennemde sonsuz azapta kalacaklard›r. Mü’minler Cennette
ve Cennet ni’metlerinde sonsuz kalacaklard›r. Günâh›, sevâ-
b›ndan çok olan mü’minler, Cehenneme girip, günâhlar›na
karfl›l›k, bir müddet azap görseler bile bunlar, Cehennemde
sonsuz kalm›yacaklard›r. Kalbinde zerre kadar îmân olan bir
kimse, Cehennemde sonsuz kalm›yacak, Allahü teâlân›n
rahmetine kavuflacak, Cennete girecektir.

Cennet: Akla gelen veya gelmeyen her türlü güzelliklerin
topland›¤› yerdir. Dünyadaki zevk ve lezzetlerin, Cennette-
kilerin yan›nda hiç k›ymeti yoktur. Cennette, oradakilerin is-
tedikleri her türlü yiyecek ve içecek önlerine gelir. Kopar-
mak, piflirmek gibi zahmetlere katlanmadan dilediklerince
yer ve içerler, çeflitli mücevherden yap›lm›fl köflkler,herbiri
ayr› lezzette ›rmaklar, leziz meyvelerle dolu a¤açlar, nefs
bahçeler, kufllar ve daha akla hayâle gelmeyecek nice
ni’metlerden bol bol faydalan›rlar. Hûri ve g›lman gibi Cen-
net melekleri ile beraber olup, zevk ve lezzet içinde sonsuz
olarak yaflarlar. Bir k›s›m köflklerin içinde olanlar, diledikle-
ri yeri görür ve kendilerini istedikleri yere götürürler. ‹nsan-
lar, dünyada kaç yafl›nda vefât etmifl olurlarsa olsunlar, Cen-
nette (33) yafl›nda olacaklard›r. Han›mlar, kocalar› ile ve ‹s-
lâm büyüklerini sevenler de onlarla beraber olurlar. Cenne-
te giren bir daha ç›kar›lmaz.

Cennetteki dereceler ve mükâfatlar, herkesin ilmine ve
ibâdetlerine göre olacakt›r. Sekiz Cennet vard›r. Cennet-i
Adn; derecesi ve ni’metleri en yüksek oland›r. Peygamber-
ler, s›ddîkler ve flehîdler bu Cennete girerler. Cennet-i Fir-
devs; di¤erlerinden üstündür. Bahçeleri çoktur. Cennet-i
Naîm, Cennet-i Huld, Cennet-ül Me’va, Dârüs-selâm, Dâ-
rül-Karar, Dârül-Celâldir.

Cehennem: Cehennemdeki azap çeflit çeflittir. Atefl ile ol-
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du¤u gibi, “Zemherîr” denilen yerlerinde çok fliddetli so-
¤uklar da olacakt›r. Baz› kimselere, bir atefle bir so¤u¤a dal-
d›r›larak azap yap›lacakt›r.

Cehennem yedi tabakad›r. Birinci tabaka en hafiftir. Fa-
kat, dünya ateflinden yetmifl kat daha fliddetlidir. Ad› “Ce-
hennem”dir. Burada müslimânlardan bir k›sm› yan›p, gü-
nâhlar›ndan temizleneceklerdir. Cehennemin ikinci tabaka-
s› daha fliddetlidir. Ad› “Sa’îr”dir. Burada Tevrât› de¤iflti-
renler yanacakt›r. Üçüncü tabakas› daha fliddetli olup ad›,
“Sakar”d›r. Burada ‹ncîli de¤ifltirenler azap görecektir. Dör-
düncü tabakan›n ad› da, “Cahîm”dir. Burada, günefle, y›ld›z-
lara tapanlar azap görür. “Hutame” denilen beflincisinde,
atefle, öküze tapanlar azap görürler. Budistler, Berehmenler
burada yanacakt›r. Alt›nc› tabakas›n›n ad› “Lazy” olup, bu-
rada, hiç dîni olmayanlar, müflrikler, komünistler, masonlar
azap görüp yanacaklard›r. Cehennemin yedinci tabakas›, en
dibi, en fliddetli tabakas› olup ad›, “Hâviye”dir. Burada,
inanmad›klar› halde inanm›fl görünenler ve ‹slâm dîninden
ayr›l›p, (mürted) olanlar yanacakt›r.

KADERE ‹NANMAK

KAZÂ VE KADER NE DEMEKD‹R?

‹nan›lmas› lâz›m olan alt› temel fleyden alt›nc›s›; (Kadere,
hay›r ve flerlerin Allahü teâlâdan oldu¤una inanmakt›r.) ‹n-
sanlara gelen hay›r ve fler, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanla-
r›n hepsi, Allahü teâlân›n takdir etmesi iledir. Kader, bir
çoklu¤u ölçmek hüküm ve emir demektir. Çokluk ve büyük-
lük mânâs›na da gelir.

Allahü teâlân›n, birfleyin varl›¤›n› dilemesine “Kader”
denilmifltir. Kaderin, ya’nî varl›¤›n› diledi¤i fleyin var olmas›-
na da “Kazâ” denir. Kazâ ve kader kelimeleri, birbirlerinin
yerine de kullan›l›r. Buna göre kazâ demek, ezelden ebede
kadar yarat›lm›fl ve yarat›lacak fleyleri, Allahü teâlân›n ezel-
de dilemesidir. Bütün bu eflyan›n, kazâya uygun olarak, da-
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ha az ve daha çok olmayarak yarat›lmas›na “Kader” denir.
Allahü teâlâ, olacak herfleyi ezelde sonsuz öncelerde biliyor-
du. ‹flte bu bilgisine Kazâ denir.

Bu varl›klar, o kazâdan meydana gelmiflti. Bu ilme uygun
olarak, eflyan›n var olmas›na “kader” denir.

Kadere îmân etmek için, iyi bilmeli ve inanmal›d›r ki, Al-
lahü teâlâ, birfleyi yarataca¤›n› ezelde irâde etti, diledi ise, az
veya daha çok olmaks›z›n, diledi¤i gibi var olmas› lâz›md›r.
Olmas›n› diledi¤i fleylerin var olmamas› ve yoklu¤unu diledi-
¤i eflyan›n var olmas› imkâns›zd›r.

Kazâ ve kader, zekî insanlar›n zihinlerinin en çok tak›ld›-
¤› bir bilgidir. Bu tak›nt›lar, kazâ ve kaderi iyi anlamamak-
tan ileri gelmektedir. Kaderin ne demek oldu¤u iyi anlafl›l›r-
sa, hiçbir kimsenin flüphesi kalmaz ve îmân› kuvvetli olur.

Âlemlerin yaratan›, yaratt›¤› ve yarataca¤› fleylerin hepsi-
ni ezelden, ebede, zerreden Arfla kadar hepsini, maddeleri,
mânâlar›, bir anda ve bir arada bilir. Her fleyi yaratmadan
önce biliyordu. Herfleyin iki türlü varl›¤› olur. Biri ilmde var-
l›k; ikincisi de, hariçte olan maddeli varl›kt›r. ‹slâm âlimle-
rinden ‹mâm-› Gazâlî bunu bir misâl ile flöyle anlatm›flt›r:
“Bir mühendis mimar yapaca¤› bir binân›n fleklini, her yeri-
ni, önce zihninde tasarlar. Sonra zihnindeki bu resmi, kâ¤›da
çizer. Sonra bu plân› ,mimara ve ustalara verir. Bunlar da, bu
plâna göre binây› yapar. Kâ¤›ttaki plân, binân›n ilmdeki var-
l›¤› demektir ve zihinde tasavvur edilerek çizilen fleklidir.
Buna (‹lmî, zihnî, hayâlî varl›k) isimleri verilir. Kereste, tafl,
tu¤la ve harçtan yap›lan binâ da, hariçteki varl›kt›r. Mühen-
dis mimar›n zihninde tasavvur etti¤i flekil, ya’nî bu flekle olan
bilgisi, binâya olan kaderidir.

Kazâ ve kader bilgisi kar›fl›k oldu¤undan, okuyanlarda,
bir tak›m yanl›fl fikirler, vehimler ve hayâller hâs›l olabilir.
Bunun için, ‹slâm âlimleri, kazâ ve kaderi çeflitli flekilde an-
latm›fllard›r. Böylece okuyan ve dinleyenler, sözlerin gelifline
ve flekline göre, tariflerin birinden faydalanabilir ve flüpheye
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düflmekten kurtulurlar.

Kader, ilerde yarat›lacak fleyleri, Allahü teâlân›n ezelde
bilmesidir.

Allahü teâlâ herfleyi, kudreti ve ilmi ile yarat›yor. ‹flte ka-
der, bu ilmdir. Kader, hiçbirfley yarat›lmadan önce, Allahü
teâlân›n ilm s›fat›n›n mahlûklara olan ba¤l›l›¤›d›r.

Kaderin iyisi, kötüsü, tatl›s›, ac›s›, hep Allahü teâlâdan-
d›r. Çünki, kader, bildi¤i fleyleri yaratmak demektir.

ALLAHÜ TEÂLÂ D‹LED‹⁄‹N‹ YARATIR

Bütün hayvanlar›n, bitkilerin, cans›z varl›klar›n, kat›lar›n,
s›v›lar›n, gazlar›n, y›ld›zlar›n, moleküllerin, atomlar›n, elek-
tronlar›n, elektro-magnetik dalgalar›n, k›saca her varl›¤›n
hareketi, fizik olaylar›, kimyâ tepkimeleri, çekirdek reaksi-
yonlar›, enerji al›fl-veriflleri, canl›lardaki fizyolojik faaliyet-
ler, herfleyin olup olmamas›,kullar›n iyi ve kötü iflleri, dünya-
da ve âhirette, bunlar›n cezâs›n› görmeleri ve herfley, ezelde,
Allahü teâlân›n ilminde vard›. Bunlar›n hepsini ezelde bili-
yordu. Ezelden ebede kadar olacak eflyay›, özellikleri, hare-
ketleri, olaylar›, ezelde bildi¤ine uygun olarak yaratmakta-
d›r. ‹nsanlar›n iyi ve kötü bütün ifllerini, müslimân olmalar›-
n›, küfrlerini, istekli ve isteksiz bütün ifllerini, Allahü teâlâ
yaratmaktad›r. Yaratan, yapan yaln›z Odur. Sebeplerin
meydana getirdi¤i herfleyi yaratan Odur. Herfleyi bir sebep-
le yaratmaktad›r.

Meselâ atefl yak›c›d›r. Halbuki yakan Allahü teâlâd›r.
Ateflin yakmakla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat âdeti flöyledir ki,
birfleye atefl dokunmad›kça, yakma¤› yaratmaz. Atefl, tutufl-
ma s›cakl›¤›na kadar ›s›tmaktan baflka birfley yapmaz. Orga-
nik cismlerin yap›s›nda bulunan karbona, hidrojene, oksijen-
le birleflmek ilgisi veren, elektron al›fl-verifllerini sa¤l›yan,
atefl de¤ildir. Do¤ruyu göremiyenler, bunlar› atefl yap›yor sa-
n›r. Yakan, yanma tepkisini yapan, atefl de de¤ildir. Oksijen
de de¤ildir. Is› da de¤ildir.Elektron al›fl-verifli de de¤ildir.
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Yakan, yaln›z Allahü teâlâd›r. Bunlar›n hepsini yanmak için
sebep olarak yaratm›fld›r. Bilgisi olm›yan kimse, atefl yak›yor
san›r. ‹lkokulu bitiren bir kimse,(atefl yak›yor) sözünü be-
¤enmez. Hava yak›yor der. Ortaokulu bitiren de, bunu kabûl
etmez. Havadaki oksijen yak›yor der. Liseyi bitiren, yak›c›-
l›k Oksijene mahsus de¤ildir. Her elektron çeken element
yak›c›d›r der. Üniversiteli ise madde ile birlikte enerjiyi de
hesâba katar. Görülüyor ki, ilm ilerledikçe, iflin içyüzüne
yaklafl›lmakta, sebep san›lan fleylerin arkas›nda, daha nice
sebeplerin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. ‹lmin, fennin en yük-
sek derecesinde bulunan, hakîkatleri tam gören peygamber-
ler ve o büyüklerin izinde giderek, ilm deryalar›ndan damla-
lara kavuflan ‹slâm âlimleri, bugün yak›c›, yap›c› san›lan fley-
lerin, âciz, zavall› birer vas›ta ve mahlûk olduklar›n›, hakîkî
yap›c›n›n, yarat›c›n›n sebebler de¤il, Allahü teâlâ oldu¤unu
bildiriyor. Yak›c› Allahü teâlâd›r. Ateflsiz de yakar. Fakat,
atefl ile yakmak âdetidir. Yakmak istemezse, atefl içinde de
yakmaz. ‹brâhim aleyhisselâm› ateflte yakmad›. Onu çok
sevdi¤i için, âdetini bozdu. Nitekim ateflin yakmas›n› önle-
yen maddeler de yaratm›flt›r. Bu maddeleri, kimyagerler bul-
maktad›r.

Allahü teâlâ dileseydi, herfleyi sebepsiz yarat›rd›. Ateflsiz
yakard›. Yemeden doyururdu. Uçaks›z uçururdu. Radyosuz,
uzaktan duyururdu. Fakat lütuf ederek, kullar›na iyilik ede-
rek, herfleyi yaratmas›n› bir sebebe ba¤lad›. Belirli fleyleri,
belli sebeplerle yaratmay› diledi. ‹fllerini, sebeplerin alt›nda
gizledi. Kudretini sebepler alt›nda saklad›. Onun birfleyi ya-
ratmas›n› isteyen o fleyin sebebine yap›fl›r, o fleye kavuflur.
Lâmbay› yakmak istiyen, kibrit kullan›r. Zeytinya¤› ç›kar-
mak isteyen, bask› âleti kullan›r. Bafl› a¤r›yan, aspirin kulla-
n›r. Cennete gidip sonsuz ni’metlere kavuflmak isteyen islâ-
miyyete uyar. Kendine tabanca çeken ölür. Zehir içen ölür.
Terli iken su içen, hasta olur. Günâh iflleyen, îmân›n› gideren
de Cehenneme gider. Herkes hangi sebebe baflvurursa, o se-
bebin vas›ta k›l›nd›¤› fleye kavuflur. Müslimân kitâblar›n›
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okuyan, müslimânl›¤› ö¤renir, sever, müslimân olur. Dinsiz-
lerin aras›nda yaflayan, onlar›n sözlerini dinleyen, din câhili
olur. Din câhillerinin ço¤u kâfir olur. ‹nsan hangi yerin vas›-
tas›na binerse, oraya gider.

Allahü teâlâ ifllerini sebeplerle yaratmam›fl olsayd›, her-
kes, herfleyi Allahü teâlâdan ister, hiçbir sebebe baflvurmaz-
d›. Böyle olunca, insanlar aras›nda, âmir, memur, iflçi, sanat-
kâr, talebe, hoca ve nice insanl›k ba¤lar› kalmaz, dünya ve
âhiretin nizâm› bozulurdu. Güzel ile çirkin, iyi ile fenâ ve itâ-
at eden ile âsî aras›nda fark kalmazd›.

Allahü teâlâ dileseydi, âdetini baflka türlü yapard›. Herfle-
yi, o âdetine göre yarat›rd›. Meselâ dileseydi, kâfirleri, dün-
yada zevk ve safâs›na düflkün olanlar›, can yakanlar›, alda-
tanlar› Cennete sokard›. Îmân› olanlar›, ibâdet edenleri, iyi-
lik yapanlar› Cehenneme sokard›. Fakat, âyet-i kerîmeler ve
hadîs-i flerîfler böyle dilemedi¤ini göstermektedir. Kâfirleri
Cehennemde sonsuz yakacakd›r.

‹NSANIN ‹fi‹ VE ‹RÂDE-‹ CÜZ’‹YYE

‹nsan, herfleyi dileyip yapamaz, yaratamaz. ‹nsanlar›n her
iflini istekli ve isteksiz, bütün hareketlerini yaratan Allahü te-
âlâd›r. Kullar›n, istekli hareketlerini, ifllerini yaratmas› için,
onlarda irâde (istek), dileme yaratm›flt›r. Bu irâdelerini, dile-
melerini isteyince, Allahü teâlâ da dilerse, o ifli, yarat›r. Kul
istemezse, Allahü teâlâ da dilemezse o fleyi yaratmaz. O fley,
yaln›z kulun dilemesi ile de yarat›lmaz. O da dilerse yarat›r.
Kullar›n›n istekli ifllerini yaratmas›, atefl de¤mezse yakma¤›
yaratmamas› gibidir. B›çak de¤ince, kesme¤i yaratmaktad›r.
Kesen, b›çak de¤ildir. Odur. B›ça¤›, kesmek için sebep k›l-
m›flt›r. Demek ki, kullar›n istekli hareketlerini, onlar›n ihti-
yâr etmeleri, dilemeleri sebebi ile yaratmaktad›r. Fakat tabi-
attaki hareketler, kullar›n ihtiyâr etmelerine ba¤l› de¤ildir.
Bunlar, yaln›z Allahü teâlâ dileyince, baflka sebeplerle yara-
t›lmaktad›r. Herfleyin, günefllerin, zerrelerin, damlalar›n,
hücrelerin, mikroplar›n, atomlar›n, maddelerin özelliklerini,
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hareketlerini yaratan yaln›z Odur. Ondan baflka yarat›c› yok-
tur. Ancak, cans›z maddelerin hareketleri ile, insan ve hay-
vanlar›n istekli hareketleri aras›nda flu ayr›l›klar vard›r ki,
kullar dileyince, O da dilerse kulu harekete geçiriyor ve ya-
rat›yor. Kulun hareket etmesi kulun elinde de¤ildir. Hattâ
nas›l hareket etti¤inden haberi bile yoktur. ‹nsan›n her hare-
keti, nice fizik ve kimyâ olaylar› ile hâs›l olmaktad›r. Cans›z-
lar›n hareketlerinde ihtiyâr etmek, istemek yoktur. Atefl de¤-
di¤i zaman yakmak yarat›lmas›, ateflin dilemesi ile de¤ildir.

Sevdi¤i, ac›d›¤› kullar›n›n iyi, faydal› isteklerini, O da is-
ter ve yarat›r. Bunlar›n kötü ve zararl› isteklerini, O da iste-
mez ve yaratmaz. Bu kullar›ndan hep iyi, faydal› ifller hâs›l
olur. Bunlar, birçok ifllerinin niçin, hâs›l olmad›¤›n› düflün-
müfl, anlam›fl olsalard› hiç üzülmezlerdi. Allahü teâlâ insan-
lar›n istekli ifllerini, onlar›n irâde etmelerinden sonra yarat-
may›, ezelde irâde etmifl, böyle olmas›n› dilemifltir. Ezelde
böyle dilemeseydi, istekli hareketlerimizi de, biz istemeden,
hep O zorla yarat›rd›. ‹stekli ifllerimizi de biz istedikten son-
ra yaratmas›, ezelde, böyle istemifl oldu¤u içindir. Demek ki,
onun irâdesi hâkim olmaktad›r.

Kullar›n istekli hareketleri, iki fleyden meydana gelmek-
tedir: Birincisi, kulun irâde ve kudreti iledir. Bunun için, ku-
lun hareketlerine “Kesb etmek” ya’nî edinmek denir. Kesb,
insan›n s›fat›d›r. ‹kincisi, Allahü teâlân›n yaratmas›, var et-
mesi iledir. Allahü teâlân›n emirleri, yasaklar›, sevâblar ver-
mesi ve azaplar yapmas›, insanda kesb bulundu¤u içindir.
Sâffat sûresinin 96. âyet-i kerîmesinde (Allahü teâlâ sizi ya-
ratt› ve ifllerinizi yaratt›) buyuruyor. Bu âyet-i kerîme, hem
insanlarda kesb, ya’nî hareketlerinde “‹râde-i cüz’iyye” bu-
lundu¤unu göstermektedir. Cebir (zorlama) olmad›¤›n› aç›k-
ça isbat etmektedir. Bunun için “‹nsan›n ifli” denilmektedir.
Meselâ, Ali vurdu, k›rd› denir. Hem de, herfleyin kazâ ve ka-
derle yarat›ld›¤›n› belli etmektedir.

Kulun iflinin yap›lmas›nda, yarat›lmas›nda, önce kulun bu
ifli irâde etmesi lâz›md›r. Bu iste¤e “Kesb” denir. ‹slâm âlim-
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lerinden Âmidî merhum, (Bu kesbin, ifllerinin yarat›lmas›nda
sebep oldu¤unu, tesir etti¤ini) bildiriyor. Bu kesbin, ihtiyârî
olan iflin yarat›lmas›na tesiri olmaz demek de zarar vermez.
Çünki, yarat›lan ifl ile kulun iste¤i ifl baflka de¤ildir. Demek ki,
kul her istedi¤ini yapamaz. ‹stemedikleri de olabilir. Kulun,
her istedi¤ini yapmas› ve her istemedi¤inin olmamas›, kulluk
de¤ildir. Ulûhiyyete, ilâh olmaya kalk›flmakd›r. Allahü teâlâ,
ihsân ederek, ac›yarak, kullar›na muhtaç olduklar› kadar ve
emirlere, yasaklara uyabilecek kadar kudret ve kuvvet, ya’nî
enerji vermifltir. Meselâ, s›hhati ve paras› olan kimse ömrün-
de bir kerre hacca gidebilir. Gökte Ramazan ay›n› görünce,
her sene bir ay oruc tutabilir. Yirmidört saatte befl vakit farz
olan namaz› k›labilir. Nisap miktar› mal›, paras› olan, bir hic-
rî y›l sonra bunun k›rkta bir miktar› alt›n ve gümüflü ay›r›p
müslimânlar›n fakîrlerine zekât verebilir. Görülüyor ki, insan
kendi istekli ifllerini isterse yapar, istemezse, yapmaz. Allahü
teâlân›n büyüklü¤ü, buradan da anlafl›lmaktad›r.

Bir ifli yap›p yapmamaya gücü yetmeye “Kudret” denir.
Yapmay› veya yapmamay› tercîh etme¤e, seçme¤e (ihtiyâr),
istemek denir. ‹htiyâr olunan› yapma¤› dileme¤e (irâde), di-
lemek denir. Bir ifli kabûl etme¤e, karfl› gelmeme¤e “R›-
zâ=be¤enmek” denir. ‹flin yap›lmas›na tesir etmek flart› ile,
irâde ile kudretin bir araya gelmesine “Halk=yaratmak” de-
nir.Tesirli olm›yarak bir araya gelmelerine “Kesb” denir.
Tesir etmek ve etmemek flart olmazsa “ihtiyâr” denir. Her
ihtiyâr edenin, hâl›k (yarat›c›) olmas› lâz›m gelmez. Bunun
gibi, her irâde edilen fleyden ,râz› olmak lâz›m gelmez. ‹hti-
yâr ve kesb, birlikte bulunabilir. ‹htiyâr, halk (yaratmak) ile
birlikte bulunabilir. Bunun için Allahü teâlâya “hâl›k” ve
“muhtar” denir. Kula, “kâsib” ve “muhtar” denir. Allahü
teâlâ, kullar›n›n tâ’atlar›n›, günâhlar›n› irâde eder ve yarat›r.
Fakat tâ’attan râz›d›r; günâhtan râz› de¤ildir, be¤enmez.
Herfley Onun irâde ve yaratmas› ile var olmaktad›r. En’âm
sûresinin 102. âyet-i kerîmesinde, (Ondan baflka ilâh yoktur.
Herfleyin yarat›c›s› ancak Odur) buyuruyor.
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MENKIBE

Azrâil aleyhisselâmdan korkmufltu

Azrâil aleyhisselâm, Süleyman aleyhisselâm›n yan›na ge-
lince, oturanlardan birine dikkatle bakt›. Adam, mele¤in
böyle sert bak›fl›ndan korktu. Azrâil aleyhisselâm gidince,
Süleyman aleyhisselâma yalvar›p, rüzgâra emretmesini, rüz-
gâr›n kendisini garp (bat›) memleketlerinden birine götürüp,
Azrâil aleyhisselâmdan kurtulmas›n› istedi. Azrâil aleyhisse-
lâm tekrar gelince, Süleyman aleyhisselâm o adam›n yüzüne
niçin sert bakt›¤›n› sordu. Azrâil aleyhisselâm, (Bir saat son-
ra, garptaki (bat›daki) flehirlerden birinde, o kimsenin can›-
n› almak için emir olunmufltum. Onu senin yan›nda görünce,
hayretimden dikkatle bakt›m. Emre uyup garba gidince, onu
orada görüp can›n› ald›m.) dedi.

Görülüyor ki, ezeldeki takdirin hâs›l olmas› için, adam
Azrâil aleyhisselâmdan korktu. Süleyman aleyhisselâm ona
itâat etti. Ezeldeki takdir, sebepler zinciri ile yerine getirildi.

Bunun için insan nerede olursa olsun, nereye kaçarsa
kaçs›n eceli geldi mi, Allahü teâlâ onun rûhunu al›r. Çünki;
insanlar›n ne kadar yafl›yaca¤› Allahü teâlâ taraf›ndan ezel-
de takdir edilmifltir. Bundan dolay› ölümden hiç kimse kaça-
maz ve kurtulamaz.

ÎMÂN VE KÜFR BAKIMINDAN ‹NSANLAR

Yeryüzünde yaflayan ve kendilerine din gönderilen bütün
insanlar, îmân edip etmemeleri bak›m›ndan ikiye ayr›l›r:
Mü’min (Müslimân) ve Kâfir. Gönderilen dinden haberi ol-
mayan, da¤ bafl›nda yaflay›p duyamayan kimselere mü’min
veya kâfir denmez. Böyle olanlar ve ö¤renme imkân› olma-
yan, âhirette hayvanlar gibi toprak edilecektir.

1- Mü’min; Îmân eden kimse demektir. ‹slâm dîni ile bil-
dirilen bütün bilgilere tam ve do¤ru olarak inan›p ve be¤enip
de, elinden geldi¤i kadar bunlar› yapan kimseye (Sâlih
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mü’min) denir. Böyle olan mü’min, her hareketinde islâmiy-
yete uyar. Emirleri yap›p, harâmlardan sak›n›r. ‹fllerinde ve
ibâdetlerinde bir kusur olursa flartlar›na uygun tevbe yapar.
Böyle îmân› olan kimse, kendisi gibi çocuklar›na ve emri al-
t›nda olanlara da Kur’ân-› kerîmi ve din bilgilerini ö¤retme-
ye çal›fl›r. Allahü teâlâ, sâlih mü’minlerden râz›d›r. Onun râ-
z› oldu¤u kimsenin yeri Cennettir.

Îmân› do¤ru olan, fakat ifllerinde ve ibâdetlerinde kusuru
bulunan kimseye «Fâs›k mü’min» denir. Günâhlar›na tevbe
edip, piflman olan fâs›k mü’mini Allahü teâlâ afv eder. Müs-
limân oldu¤unu söyledi¤i halde, îman› bozuk olan, ya’nî sev-
gili Peygamberimizin ve Eshâb›n›n bildirdi¤i gibi inanmayan
kimseye de «Sap›k mü’min»” veya «Ehl-i Bid’at» denir. Bu-
nun hiçbir ibadetini Allahü teâlâ kabûl etmez ve bozuk ina-
n›fl› sebebiyle Cehenneme gider. Fakat Cehennemde sonsuz
kalmaz.

2- Kâfir: ‹slâm dîni ile bildirilenlere îmân etmeyen, inan-
mayan kimsedir. Son Peygamber Muhammed “aleyhisse-
lâm”›n peygamberli¤ini kabûl etmeyen bütün insanlar kâfir
olur.

Kendilerine daha önce ilâhî bir kitâb gelip ona inanmaya
devam edenlere «Kitâbl› kâfir» denir. Yahudiler ve H›risti-
yanlar böyledir. ‹lâhî olan hiçbir kitâba inanmayan kimsele-
re de «Kitâbs›z kâfir» denir. Komünistler, masonlar ve çeflit-
li putlara tapanlar böyledir.

Müslimân iken, dinden ç›kan ya’nî kâfir olan kimseye
«Mürted» denir. Bunun müslimân iken yapm›fl oldu¤u bütün
ibâdetleri ve iyilikleri yok olur. Âhirette ona fayda vermez
tekrar müslimân olursa afvolur.

Baflka bir dinde oldu¤u veya inanmad›¤› halde müslimân
oldu¤unu söyleyen kimseye «Münâf›k» denir. Bu, müsli-
mânlar› aldatmak veya bir dünya menfaatine kavuflmak için
müslimân görülür.

Hiçbir dinde olmad›¤› halde, müslimânlar› dinden ç›kar-
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mak ve islâmiyyeti içerden y›kmak için müslimân gözüken
kâfire de «Z›nd›k» denir.

Îmân etti¤ini söyledi¤i halde, islâmiyyete uymayan ina-
n›fllar› bulunan kimseye de «Mülhid» denir. Böyleleri, hakî-
kî mü’minlere kâfir dedikleri için kendileri kâfir olmaktad›r.

ÎMÂN VE KÜFR B‹RL‹KDE BULUNMAZ

Son Peygamber Muhammed aleyhisselâm›n, Allahü te-
âlâdan getirip bildirdi¤i fleylerin hepsine kalb ile inan›p dil
ile söylemeye îmân denir.Söylemeye engel olan bir hâl bu-
lundu¤u zaman, söylememek afvolur. Meselâ korkutuldu¤u,
ölümle tehdit edildi¤i, hasta, dilsiz oldu¤u, böylece vakit bu-
lamadan öldü¤ü zaman, söylemek icâb etmez. Allahü teâlâ-
n›n son Peygamberine bildirdi¤i emir ve yasaklardan birini
bile be¤enmeyene küfr ya’nî îmâns›zl›k denir. Bildirilenler-
den birine inanmamak, hepsine inanmamak olur. Îmân›n var
olmas› ve varl›¤›n›n devam etmesi için, islâmiyyetin küfr alâ-
meti dedi¤i fleylerden sak›nmak da lâz›md›r. ‹slâmiyyetin
emir ve yasaklar›ndan birini hafif görmek, Kur’ân-› kerîm
ile, melekle, peygamberlerden birisi ile alay etmek, küfr alâ-
metlerinden olup, inkâr etmek ya’nî iflittikten sonra inanma-
mak da, tasdik etmemektir. Bundan dolay›, flüphe etmek de
inkâr olur. Âl-i ‹mrân sûresi, seksenbeflinci âyet-i kerîmede:
(Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i ‹slâm dîninden baflka
din isteyenlerin dinlerini Allahü teâlâ sevmez ve kabûl et-
mez. Dîn-i ‹slâma arka çeviren, âhirette ziyân edecek, Ce-
henneme girecektir) buyuruldu.

Bir kimse, binlerce sene ibâdet etse, bütün günâhlar› terk
etse ve ömrünü, nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huyla-
r› ile yan›ndakilere ve keflfetti¤i âletler ile bütün insanlara
faydal› olsa, Muhammed aleyhisselâma uymad›kça âhirette
sonsuz kurtulufla kavuflamaz. Cennete giremez. Nisâ sûresi,
onüçüncü âyet-i kerîmede: (Allahü teâlân›n Peygamberi
Muhammed aleyhisselâm›n emirlerine ald›r›fl etmiyenler,
be¤enmiyenler, asra, fenne uygun de¤ildir diyenler, k›yâ-
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mette Cehennem ateflinden kurtulam›yacaklard›r. Bunlara,
Cehennemde, çok ac› azap vard›r) buyuruldu.

Dînimizin temeli îmând›r. Îmân› olmayanlar›n hiçbir ibâ-
detini ve iyili¤ini, Allahü teâlâ be¤enmez ve kabûl etmez.
Bunu için kâfirleri ve onlar›n dinlerini sevmemek, îmân›n te-
meli olmufltur. Bu hakîkat›, sevgili Peygamberimiz flöyle bil-
diriyor: (Îmân›n temeli ve en kuvvetli alâmeti, müslimânlar›
sevmek ve müslimânlara düflmanl›k edenleri sevmemektir).
Bütün varl›klar›n sâhibi olan Cenâb-› Hak, Îsâ aleyhisselâma
buyurdu ki: (E¤er yerlerde ve göklerde bulunan bütün var-
l›klar›n ibâdetlerini yapsan, dostlar›m› sevmedikçe ve düfl-
manlar›ma düflmanl›k etmedikçe, hiç faydas› olmaz). Pey-
gamber Efendimizin gösterdi¤i do¤ru yoldan ayr›lmayan bü-
tün müslimânlar, Allahü teâlân›n dostlar›d›r. Hangi dinden
ve hangi milletten olursa olsun, müslimân olmayanlar da,
Onun düflmanlar›d›r. Allahü teâlâ son dîni olan islâmiyyeti
inkâr edenler hakk›nda Bakara sûresi 161 ve 162. nci âyetle-
rinde (Âyetlerimizi inkâr etmifl ve kâfir olarak can vermifl
olanlar var ya! ‹flte Allah›n, meleklerin ve bütün insanlar›n
la’neti onlar›n üzerindedir. Onlar, o la’net ve atefl içinde de-
vaml› olarak kalanlard›r).

Bununla beraber bir kul, dînimizin yasak etti¤i bütün gü-
nâhlar› iflledi¤i, emir edilen ibâdetlerin ve iyiliklerin hepsini
terk etti¤i halde, kalbinde zerre kadar küfr bulunmasa, islâ-
miyyetin emirlerinin ve yasaklar›n›n hepsini be¤enip, hiçbi-
rini inkâr etmese, günâhlardan hiçbirini küçük görmese ve
yapt›¤›ndan dolay› kalbinde üzüntü duysa ve bu hâl ve îmân
üzere dünyadan göçüp gitse, dînimize göre mü’min ve müs-
limân olarak ölmüfl olur. Allahü teâlâ, onun bütün günâhla-
r›n› afv edip ba¤›fllayabilece¤ini va’dediyor. ‹nsan ümitsiz ol-
mamal›d›r. Nitekim Allahü teâlâ Zümer sûresi 53. âyetinde,
(Ey sevgili Peygamberim! Taraf›mdan, ümmetine de söyle
ki; Ey günâh ifllemekle kendilerine karfl› haddini aflm›fl kul-
lar›m! Allah›n rahmetinden, sizi ba¤›fllamas›ndan ümidi kes-
meyiniz! Çünki Allahü teâlâ flirk ve küfrden baflka, diledi¤i
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kimselerden bütün günâhlar› ba¤›fllar) buyurmaktad›r. Belki
günâhlar›n› sevâba çevirir. Zira Furkan sûresi 70. âyetinde
(Bunlar›n kötülüklerini Allahü teâlâ iyili¤e çevirir) buyuru-
yor. Böylece Onu Cennete sokar.

Îmân› tam ve olgun olanlar, Allahü teâlân›n emirlerine
itâats›zl›k edemezler. Güzel ifllerden elini çekip, günâhlarla
meflgûl olamazlar. Çünki her günâh ifli yapmakta ve emir
edilen her ibâdeti yapmamakta, Allahü teâlâya, peygamber-
lere, meleklere, bütün âlimlere ve iyi insanlara uymamak
vard›r. Aksine ise fleytânlara, kâfirlere zâlimlere ve âsîlere
aç›k bir uymak vard›r. ‹flte bu sebeplerdendir ki, her emre
itâatsizlik ve günâh, kalbe bir siyah nokta vurur. Bu da tev-
besiz ve o günâhlar› terk etmeden kalbten silinmez. Nitekim
sevgili Peygamberimiz, (Kul günâh iflleyince, kalbinde siyah
bir nokta olur, tevbe ederse, kalbi temizlenir. E¤er çok gü-
nâh ifllerse ve günâha devam ederse, kalbindeki siyahl›k ço-
¤al›r ve bütün kalb karar›r) buyurmufllard›r.

Kalbin kararmas›n›n alâmeti, günâh iflleyip üzülmemek;
ibâdet ve tâatten lezzet almamak ve nasîhat›n kendisine te-
sir ve faydas› olmamakt›r. Onun haberi olmadan, onun bu
hâli, onu çeker küfre götürür. O halde, mü’min ve müslimân
olan›n, günâh ifllemekten çok korkmas› ve nefsinin kötü ar-
zu ve isteklerine uymamas› lâz›md›r. ‹nsan›, Rabbinden
uzaklaflt›ran üç büyük düflmandan çok sak›nmal›d›r. Bu düfl-
manlardan fleytân›n vesvesesine aldanmamal›, nefsin islâ-
miyyete uymayan isteklerini yapmamal› ve bunlar›n en bü-
yü¤ü olan kötü arkadafllardan uzak durmal›d›r. Bütün fenâ-
l›klar›n bafl›, kötü arkadafllard›r. Allahü teâlâ En’âm sûresi
116. âyeti kerîmesinde (E¤er yeryüzündeki insanlar›n ço¤u-
na uyarsan, seni onlar Allah yolundan sapt›r›rlar) buyuru-
yor.

Her müslimân sabâh ve akflam flu îmân düâs›n› okumal›-
d›r: (Allahümme innî e’ûzü bike min en-üflrike bike fley-en
ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente al-
lâmülguyûb.)
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ÎMÂNIN DO⁄RU OLMASININ fiARTLARI

Îmân, duyu organlar›n›n ve akl›n kavrad›klar› bilgilerle
elde edilmez. Fen ilmleri ile, âlemdeki nizâm›n (düzgünlü-
¤ün) tesadüfen olmad›¤›n› ve bir yarat›c›n›n bulundu¤unu
anlamak ve bilmek de îmân olmaz. Îmân demek, son Pey-
gamber Muhammed aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan getirdi-
¤i bilgileri ö¤renip, inanmak demektir. ‹nan›lmas› lâz›m ge-
len bilgilere, akla uyarsa inan›r›m demek peygamberlere
inanmamak demek olur. Din bilgisi, akl sâhiblerinin buluflla-
r› de¤ildir. Peygamberlerin haber verdi¤i, bir yarat›c›n›n s›-
fatlar›n› ve îmân edilecek bütün hususlar› ö¤renip öyle inan-
mal›d›r. Do¤ru ve makbûl bir îmân sâhibi olmak için, ayr›ca
flu flartlara da uymal›d›r:

1- Îmân devaml› ve sabit olmal›d›r. Bir an ayr›lmay› dü-
flünmemelidir. Üç sene sonra müslimânl›ktan ç›kaca¤›m di-
yen kimsenin, o andan itibaren îmân› gider, müslimânl›ktan
ç›km›fl olur.

2- Mü’minin îmân›, havf ve recâ aras›nda olmal›d›r. Alla-
hü teâlân›n azâb›ndan korkmal›, fakat rahmetinden de bir
an ümit kesmemelidir. Her günâh› ifllemekten çok sak›nma-
l›, günâh› sebebiyle îmân›n›n gitmesinden korkmal›d›r. Bü-
tün günâhlar› ifllemifl olsa bile Rabbimizin afv edece¤inden
hiç ümit kesmemelidir. Günâhlar› için tevbe etmelidir. Çün-
ki tevbe eden, hiç günâh ifllememifl gibi olur.

3- Can bo¤aza gelmeden önce îmân etmifl olmal›d›r. Can
bo¤aza gelince, âh›retin bütün halleri gösterilir. O zaman bü-
tün kâfirler îmân etmek isterler. Halbuki îmân›n gaybî olmas›
lâz›md›r. Görmeden inanmal›d›r. Gördükden sonra îmân edil-
mifl olmaz. Fakat bu anda, mü’minlerin tevbesi kabûl olunur.

4- Günefl bat›dan do¤madan önce îmân etmelidir. K›yâ-
metin büyük alâmetlerinden birisi de, günefl bat›dan do¤a-
cakt›r. Bunu gören, inanm›yan bütün insanlar, îmân edecek-
ler. Fakat bu îmânlar› kabûl olmayacakt›r. Çünki art›k tevbe
kap›s› kapanm›fl olur.
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5- Allahü teâlâdan baflka kimsenin gayb›, gizli olan fleyle-
ri bilemedi¤ine inanmal›d›r. Gayb› yaln›z Allahü teâlâ bilir.
Bir de Onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinnîler, fleytânlar
ve hattâ peygamberler de gayb› bilemez. Fakat peygamber-
lere ve sâlih kullara gaybtan bilgi verilebilir.

6- Dînin, îmâna ve ibâdetlere ait bir hükmünü zaruretsiz
ve kasten red etmemelidir. ‹slâmiyyetin emir ve yasaklar›n-
dan birini hafif görmek, Kur’ân-› kerîm ile, meleklerle ve
peygamberlerden birisi ile alay etmek ve bunlar ile bildiri-
lenleri bir zorlama ve zaruret yok iken dil ile inkâr etmek,
küfr (inanmamak) olur. Allahü teâlân›n varl›¤›n›, melekleri,
guslün ve namaz›n farz oldu¤unu, ölümle korkutulmak gibi
bir zaruretle reddetti¤ini söyleyen kâfir olmaz.

7- ‹slâm dîninin apaç›k bildirdi¤i zaruri bilgilerde flüphe
ve tereddüt etmemelidir. Namaz›n farz oldu¤unda, flarap ve
di¤er alkollü içkiler ile kumar›n, faizin, rüflvetin harâm oldu-
¤unda flüphe etmek veya meflhur olan bir harâma, halâl de-
mek ve halâl olan fleye harâm demek, îmândan ç›kmaya se-
bep olur.

8- Îmân, ‹slâm dîninin bildirdi¤i flekilde olmal›d›r. Akl›n
anlad›klar›na, felsefecilerin ve fen taklitçilerinin bildirdikle-
rine göre inanmak, îmân olmaz. Muhammed aleyhisselâm›n
bildirdi¤i flekilde îmân etmek lâz›md›r.

9- Îmân eden, yaln›z Allah için sevmeli ve yaln›z Allah
için düflmanl›k etmelidir. Allahü teâlân›n dostlar› olan müs-
limânlar› sevmeli ve islâmiyyete, eli ve kalemi ile düflmanl›k
yapanlar› sevmemelidir. Bu düflmanl›¤›n yeri kalbdir. 

Müslimân olmayan, gayrimüslim vatandafllara ve turistle-
re de güler yüzlü ve tatl› dilli davranmal›d›r. Güzel ahlâk›m›z
ile dînimizi onlara sevdirmeliyiz. 

10- Peygamberimizin ve Eshâb›n›n gösterdi¤i do¤ru yol-
dan ayr›lmayan hakîkî müslimânlar›n îmân etti¤i gibi inan-
mal›d›r. Do¤ru inanm›fl olmak için, Ehl-i sünnet vel-cemâat
itikad›na uygun olarak îmân etmelidir.
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EHL-‹ SÜNNET VEL CEMÂAT ‹TÎKÂDI

Allahü teâlân›n son dîni islâmiyyeti, insanlara aç›klayan,
ö¤reten Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm-
d›r. Bu din, k›yâmete kadar hiç de¤iflmeyecek, bozulmaya-
cakt›r. Bunu Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde aç›kça bildiriyor.
Sevgili Peygamberimizi görmekle flereflenen ve islâmiyyeti
bizzat Ondan ö¤renen Eshâb-› kirâm, bu dîni kendinden
sonra gelen müslimânlara aynen ö¤rettiler. Peygamberimi-
zin ve Eshâb-› kirâm›n yolundan k›l kadar ayr›lmayan müs-
limânlara “Ehl-i sünnet vel-cemâat” denir.

Yeryüzünde bulunan bütün müslimânlara do¤ru yolu
gösteren ve Muhammed aleyhisselâm›n dînini de¤iflmeden,
bozulmadan ö¤renmelerine önderlik eden, her as›rda yeti-
flen yüksek din âlimleri olmufltur. Bu âlimler, insanlara hep
ayn› îmân› bildirmifller, ö¤retmifllerdir.

Resûlullah Efendimizin ortaya koydu¤u itikâd, îmân bil-
gilerini ‹mâm-› Ebûl Hasen E’fl’ârî ve ‹mâm-› Ebû Mansûr
Maturîdî ad›ndaki iki büyük âlim, genifl olarak aç›klam›fllar,
k›s›mlara bölmüfller ve herkesin anl›yabilece¤i flekilde yay-
m›fllard›r. Bu iki imâm›n ve hocalar›n›n, îmânda tek bir mez-
hebi vard›r. Bu flerefli insanlar›n mezheblerine “EHL-‹
SÜNNET VEL-CEMÂAT MEZHEB‹” denir. Bu mezheb,
îmân, inan›fl mezhebidir. ‹bâdetleri ve günlük iflleri bildiren
dört mezhebin imâmlar› da, do¤ru olan bu itikâd üzere idi-
ler. Îmânlar›nda hiçbir ayr›l›k yoktu. Zaten imâm-› Maturîdî
ve ‹mâm-› Efl’ârî, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin ve imâm-›
fiâfi’înin talebelerinin talebelerindendi.

Bu f›rkada bulunanlar›n itikâdlar›, inan›fllar›, Eshâb-› ki-
râm›n ve onlara tâbi olan hakîkî ‹slâm âlimlerinin inan›fllar›-
d›r. Ehl-i sünnet itikâd›na uymayan bir inan›fl, do¤ru yoldan
ayr›lmakt›r. Böyle yanl›fl inan›fl inananlar›n Cehenneme gide-
ceklerini, Sevgili Peygamberimiz haber vermifltir. Bir hadîs-i
flerîfte; (Benim ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakt›r. Bun-
lardan bir f›rka kurtulacak, di¤erleri helâk olacak, Cehenne-
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me gideceklerdir) buyurdu¤unda Eshâb-› kirâm; kurtulan f›r-
ka hangisidir, yâ Resûlullah? diye sorunca (Ehl-i sünnet vel-
cemâat’tir) buyurdu. Eshâb-› kirâm, bu defa; Ehl-i sünnet
vel-cemâat nedir? diye sordular. (Benim ve Eshâb›m›n bu-
lundu¤u yolda olanlard›r) buyurdu.

Ehl-i sünnet ya’nî sünnîlik, Eshâb-› kirâm›n hepsini, ehl-i
beyti ve onlar›n yolunda bulunan bütün müslimânlar› sevmek
yoludur. Bu îmâna sâhib olan müslimânlar, Allahü teâlâya ve
Onun son Peygamberi Muhammed aleyhisselâma inanan
kimseleri tekfir etmezler, kâfir bilmezler. Onlara düflmanl›k
etmezler. Hattâ hepsini din kardefli kabûl edip severler.

EHL-‹ SÜNNET ‹’T‹KÂDI NELERD‹R?

Allahü teâlâ, bütün müslimânlar›n Ehl-i sünnet itikâd›na
uygun îmân etmelerinden râz›d›r. Böyle inanm›fl olman›n
birçok flartlar›, âlametleri vard›r, Hakîkî ‹slâm âlimleri, bun-
lar› kitâblara geçirmifllerdir. Bu do¤ru îmân›n flartlar›ndan
bafll›calar› flöyledir:

1- Allahü teâlân›n varl›¤›na, bir oldu¤una, efli ve benzeri
olmad›¤›na, Ondan baflka ibâdete lây›k kimsenin olmad›¤›na
inanmal›d›r. Ve ayr›ca, meleklerine, kitâblar›na, peygamber-
lerine, âhiret hayât›na, hay›r ve flerrin, iyilik ve kötülü¤ün
Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›ld›¤›na do¤ru yaz›lm›fl kitâb-
larda aç›kland›¤› flekilde inanmal›d›r. 

2- Allahü teâlân›n son kitâb› olan Kur’ân-› kerîmin Allah
kelâm› oldu¤una inanmal›d›r.

3- Kendi îmân›ndan hiç flüphe etmemelidir.

4- Peygamberimize îmân edip, hayâtda iken görmek flere-
fine kavuflan Eshâb-› kirâm›n hepsini çok sevmelidir. Dört
halifesine, yak›n akrabâlar› olan ehl-i beytine ve muhterem
han›mlar›ndan hiçbirine dil uzatmamal›d›r.

5- ‹bâdetleri, îmândan bir parça bilmemelidir. Allahü te-
âlân›n emir ve yasaklar›na inân›p, tembellikle yapmayan
mü’minler kâfir de¤ildirler. Ehemmiyet vermeyenlerin, hafi-
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fe alanlar›n, islâmiyyetle alay edenlerin îmân› gider.

6- Ehl-i k›ble olduklar›n› söyleyen, Allahü teâlâya ve Pey-
gamberi Muhammed aleyhisselâma inand›m dedi¤i halde,
yanl›fl itikâtta olanlar› tekfir etmemelidir. Kâfir olduklar›n›
söylememelidir.

7- Aç›kça günâh iflledi¤i bilinmeyen her imâm›n arkas›n-
da namaz k›l›n›r.

8- Devlet büyüklerine isyân etmemeli ve onlar›n hay›rl› ifl
yapmalar›na duâ etmelidir.

9- Aya¤a giyilen mestin üzerine mesh ederek abdest al›-
nabilmesine dînimiz izn vermifldir. Ç›plak ayak üzerine mesh
edilmez.

10- Peygamberimizin mi’râc›n›n rûh ve beden ile birlikte
oldu¤una, Cennette mü’minlerin Allahü teâlây› da görecek-
lerine, k›yâmet gününde peygamberlerin ve iyi kullar›n flefâ-
at edeceklerine, kabr azâb›n›n veyâ kabrdeki ni’metlerin rûh
ve bedene olaca¤›na, Evliyân›n kerametinin hak oldu¤una,
Kur’ân-› kerîm okuyarak ve sadaka vererek bunlar›n sevâb-
lar›n› ölenlerin rûhlar›na gönderilmesinin fayda verdi¤ine ve
azaplar›n›n azalmas›na sebep olaca¤›na inanmal›d›r.

‹NANMAK VE RÛH SA⁄LI⁄IMIZ

‹nsan, cismen küçük, zay›f ve âciz olmakla beraber, pek
yüksek bir rûh tafl›r. Say›lam›yacak kadar arzuya sâhibtir. Bu
meyil ve arzular›n› kötü olanlar›ndan ay›r›p seçen, tertemiz
tutan îmând›r. Bu itibarla îmân›n fert ve cemiyet üzerindeki
tesirleri büyüktür. Yap›lan psikolojik araflt›rmalarda, inanç
sâhibi olanlarda flahsiyet ve karakter, inançs›zlardan daha
sa¤lam ve üstün oldu¤u tesbit edilmifltir.

Yine psikoloji uzmanlar›, kuvvetli inanc›n üzüntü, s›k›nt›
ve korkuyu önledi¤ini tesbit etmifllerdir. Bu üçü de, beden-
de hastal›k yapan en önemli hususlard›r.

‹nanc›n, âile ba¤lar›n› kuvvetlendirmedeki rolü de çok bü-
yüktür. Dünyada hergün artan boflanma ve âile oca¤›n›n ter-
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ki ile milyonlarca çocuk, anne ve babadan mahrum kalmak-
tad›r. Bunlar zamanla cemiyetin bafl›na belâ kesilmektedir.
Gayrimeflru çocuklar ise rûhî dengesizli¤e çabuk düflmekte-
dir. Böyle evliliklerde frengi gibi hastal›klar çok görülür.

Birçok hastal›klar› meydana getiren çeflitli mikroplarla
devaml› beraber oldu¤umuz halde hastalanmay›z. Ama gü-
nün birinde hastaland›¤›m›z olur. Rûhî gerginlikler, üzüntü-
ler, korkular, ümitsizlik, vücut müdafaas›n› üzerine alan hüc-
relere tesir ederler. Kederlenen insan, çok enerji sarfeder.
Beden bu enerjiyi sa¤lamak için kana bol miktarda fleker ve-
rir. Pankreas yorulup flekerin yanmas›na hizmet eden ensü-
lini yeterince kana veremez olunca fleker hastal›¤› meydana
gelir. Yine, fazla birtak›m üzücü düflünce ve hâdiselerin kö-
rüklenmesiyle fazla kan alan mide hücreleri proteinleri sin-
dirmek için daha fazla asit klorhidrik salg›lar. Fazla asit de
ülser hastal›¤›na yol açar.

Îmân zay›fl›¤›n›n intiharlardaki büyük tesirini görmek
mümkündür. Sosyo-ekonomik durumlar› çok iyi, tahsil ve
kültür seviyeleri yüksek, üstelik cinsiyet hususunda da ser-
best olan ülkelerde, intihar hâdiselerinin ve rûhî depresyon-
lar›n daha fazla oldu¤u görülmektedir.

Yine bu kötü al›flkanl›klar› b›rakt›rmakta inanc›n tesiri
büyüktür. Amerika Birleflik Devletlerinde içki yasa¤› konul-
du¤u 1930’lu senelerde milyonlar harcanm›fl, binlerce kifli
hapse at›lm›fl, yüzlercesi de öldürüldü¤ü halde, içki kald›r›la-
mam›fl ve insanlar ondan vazgeçirilememifltir. Halbuki Ka-
nûnî Sultan Süleyman zaman›nda ‹stanbulda Avusturya bü-
yük elçisi hat›ralar›nda, dörty›l içinde ‹stanbulda dört tane
bile öldürme olay›n›n olmad›¤›n›, Türklerin cemiyet yap›la-
r›n›n çok sa¤lam oldu¤unu, yazmaktad›r. Tabî’ ki, bunun da
sebebi sa¤lam bir îmând›r.

Nice insanlar vard›r ki, medeniyetin bütün lüks ve konfo-
ru ellerindeki servet ve imkânlar› onlar› mesut edememifltir.
‹nançs›zl›klar› yüzünden alkol, esrar ve morfin gibi fleylerde
ferahl›k arayarak çeflitli buhranlara düflmüfllerdir.
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MENKIBE

Îmân›ndan Asla Dönmedi

Firavun'un hazine iflleriyle görevli bir veziri, bunun da
Maflite ad›nda bir han›m› vard›. Firavun'un k›z›n›n dad›l›¤›n›
yap›yordu. Kendisi Mûsâ aleyhisselâm›n dînine inand›¤› hâl-
de îmân›n› gizliyor, ibâdetlerini de gizli yap›yordu. 

Maflite hatun birgün hamamda Firavun 'un k›z›n›n saç›n›
tararken, tarak yere düfltü. Bunu yerden al›rken gayri ihtiyâ-
ri olarak a¤z›ndan flu sözler ç›kt›:''Bismillahirrahmanirra-
him''. Ya'ni, ''Rahman ve rahim olan Allah›n ad›yla''.Fira-
vun'un k›z› bu söze k›zarak dedi ki:

- Ey dad›! Bu nas›l sözdür. Benim babamdan baflka tanr›
m› vard›r? Babam›n ad›n› de¤il de, bir baflkas›n›n ad›n› nas›l
söylersin?

- Evet yavrum Allah vard›r. Hem yeri, gö¤ü ve içindeki-
leri yoktan var eden, seni beni, baban› ve bütün varl›klar› ya-
ratan bir Allah vard›r. Ben bir olan Allaha inan›yorum. 

Firavun'un k›z› bu sözlere daha da k›zarak dedi ki:

- Seni babama flikâyet edece¤im. Haketti¤in cezâya çarp-
t›r›lacaks›n. Do¤ruca babas›n›n yan›na gidip olanlar› söyledi.
Firavun Maflite hatunu yan›na getirterek dedi ki:

- Sen benden baflka bir tanr›ya inan›yormuflsun. Söyle,
benden baflka yer yüzünde tanr› var m›d›r?

- Hâflâ! Ey Firavun, sen de biliyorsun ki sen ilâh de¤il,
âciz bir kulsun. Seni de yaratan Allah't›r.Sen fânisin, yok
olacaks›n. Fakat benim Rabbim olan Allah ebedîdir. Fânî
de¤ildir. Mûsâ aleyhisselâm Onun peygamberidir. 

Bu sözlere çok k›zan Firavun onu hemen öldürmektense,
her gün bir uzvunu keserek baflkalar›na da bir ders olmas›n›
istedi. Önce t›rnaklar›n› çektirdi. Saç›ndan tavana as›ld›.
Kamç›larla vücûdundan kan ç›k›ncaya kadar k›rbaçland›.
Bunlara ra¤men dîninden dönmeyince, Firavun'un kini gün-
den güne fazlalafl›yordu Maflite hatunu bir a¤aca ba¤latt›. Bi-
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ri 5 yafl›nda, di¤eri de 5 ayl›k olan iki k›z çocu¤undan büyü-
¤ünü karfl›s›na getirerek flöyle söyledi:

- Ey Maflite, beni Tanr› olarak kabûl edersen seni serbest
b›rakaca¤›m.

Maflite, yavrusunun ac›kl› hâline, bir de Firavun'un hâli-
ne bakt›. Sonra dedi ki:

- Ben ancak bir olan Allah'a inan›yor ve Onu kendime
ilâh olarak kabûl ediyorum. 

Firavun eline geçirdi¤i b›çakla 5 yafl›ndaki yavrunun g›rt-
la¤›n› annesinin gözü önünde kesti. Kan›n› da Maflite'nin a¤-
z›na yüzüne sürdürdü. Sonra tekrar hiddetlenerek flöyle sor-
du:

- Söyle benden baflka tanr› var m›d›r?
- Allah birdir, Allah'tan baflka ilâh yoktur.
Bu sefer Firavun 5 ayl›k kundaktaki yavruyu getirmeleri-

ni istedi.Getirilen yavruyu annesine yaklaflt›rd›klar›nda saat-
lerdir süt emmeyen yavru, meme aramaya bafllad›. 

Maflite hatun önceki yavrusunun u¤rat›ld›¤› ak›betini dü-
flündü. ‹kinci yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne
olarak dayanam›yacakt›, karar›n› verdi. Firavun'a Rabbim
sensin diyecek, fakat kalben inanmayacakt›. Tam ''Rabbim
sensin'' diyece¤i s›rada küçük yavru dile gelerek dedi ki:

- Hay›r anne, hay›r! Sabreyle! Rabbim sensin deme! Îmâ-
n›ndan aslâ dönme. Firavuna inanma! Benim için, ablam
için, senin için, Allah'›n Cennette haz›rlam›fl oldu¤u makâm›
görüyorum. O makâm›, etraf›nda sana hizmet etmek için
pervane gibi dönen hûrileri de görüyorum. 

Firavun ve orada haz›r olanlar bu sözü duydular. Tevbe
edeceklerine daha da hiddetlenen Firavun, 5 ayl›k yavruyu
da hemen bo¤azlatt›. Fakat Maflite hatun a¤lam›yor, gülü-
yordu. K›z›n›n gördüklerini art›k o da görüyordu. Ölümünün
bir an evvel gelmesini arzuluyordu. Firavun kocas›yla bera-
ber Maflite hatunu ve yavrusunu kaynar kazan›n içine att›.
Fakat kini hâlâ yat›flmam›flt›.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

‹BÂDETLER‹M‹Z

‹BÂDET NED‹R VE N‹Ç‹N ‹BÂDET
YAPMAK LÂZIMDIR?

‹bâdet, bizi ve bütün mevcûdat› yoktan var eden ve her
an görünür görünmez kazâlardan, belâlardan koruyan ve
her an çeflitli ni’metler, iyilikler vererek yetifltiren Allahü te-
âlân›n emir ve yasaklar›n› yerine getirmektir. Ona hizmette
kusur etmemeye çal›flmakt›r. Allahü teâlân›n sevgisine ka-
vuflmufl olan Resûllere, Nebîlere, velîlere, âlimlere benze-
meye özenmektir.

Herkese her ni’meti gönderen, yaln›z Allahü teâlâd›r.
Herfleyi var eden, ancak Odur. Her varl›¤›, her an varl›kta
durduran hep Odur. Kullardaki üstün ve iyi s›fatlar, Onun
lütfu, ihsân›d›r. Hayât›m›z, akl›m›z, bilgimiz, gücümüz, gör-
memiz, iflitmemiz, söyleyebilmemiz, hep Ondand›r. Saymak-
la bitirilemiyen çeflitli ni’metleri, iyilikleri gönderen Odur.
‹nsanlar› güçlüklerden, s›k›nt›lardan kurtaran duâlar› kabûl
eden, dertleri, belâlar› gideren Odur. R›z›klar› yaratan, ulafl-
t›ran yaln›z Odur. ‹hsân› o kadar boldur ki, günâh iflleyenle-
rin r›zk›n› kesmiyor. Günâhlar› örtmesi o kadar çoktur ki,
emrini dinlemiyen, yasaklar›ndan sak›nm›yan azg›nlar›, her-
kese rezil ve rüsvâ etmiyor ve namus perdelerini y›rtm›yor.
Kimseden birfley esirgemiyor. Bütün ni’metlerinin en üstü-
nü, en k›ymetlisi olarak da do¤ru yolu, se’âdet ve kurtulufl
yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak, Cennete girmek için
teflvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz ni’metlere, bitmez tü-
kenmez zevklere ve kendi r›zâs›na, sevgisine kavuflabilme-
miz için, sevgili Peygamberine uymam›z› emrediyor.
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‹flte, Allahü teâlân›n ni’metleri günefl gibi meydandad›r.
Baflkalar›ndan gelen iyilikler, yine Ondan gelmektedir. Bafl-
kalar›n› vas›ta k›lan, onlara iyilik yapmak iste¤ini veren, on-
lara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren, yine Odur. Bu-
nun için, her yerden, herkesten gelen ni’metleri gönderen
hep Odur. Ondan baflkas›ndan iyilik, ihsân beklemek, emâ-
netçiden, emânet olarak birfley istemeye ve fakirden sadaka
istemeye benzer. Bu anlat›lanlar›n, yerinde ve do¤ru oldu¤u-
nu, herkes kolayca anlar. Çünki, anlat›lanlar, meydanda
olan, düflünmeye bile lüzum olm›yan bilgilerdir.

‹nsan›n, bu ni’metleri gönderen Allahü teâlâya, gücü yet-
ti¤i kadar flükretmesi, insanl›k vazifesidir. Akl›n emretti¤i
bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâya yap›lmas› gerek-
li bu flükrü yerine getirebilmek, kolay bir ifl de¤ildir. Çünki
insanlar, yok iken sonradan yarat›lm›fl, zay›f, muhtaç, ay›pl›,
kusurludur. Allahü teâlâ ise, hep var, sonsuz vard›r. Ay›plar-
dan, kusurlardan uzakt›r. Bütün üstünlüklerin sâhibidir. ‹n-
sanlar›n Allahü teâlâya hiçbir bak›mdan benzerlikleri, ya-
k›nl›klar› yoktur. Böyle afla¤› kullar, öyle bir yüce Allah›n fla-
n›na yak›flacak bir flükür yapabilir mi? Çünki, çok fley vard›r
ki, insanlar onlar› güzel ve k›ymetli san›r. Fakat, Allahü teâ-
lâ, bunlar› kötülük bilir ve be¤enmez. Sayg› ve flükür sand›-
¤›m›z fleyler, be¤enilmiyen baya¤› fleyler olabilir. Bunun için-
dir ki, insanlar, kendi kusurlu aklllar›, k›sa görüflleri ile Alla-
hü teâlâya karfl› flükür, sayg› olabilecek fleyleri bulamaz. fiü-
kür etmeye, sayg› göstermeye yarayan vazifeler, Allahü teâ-
lâ taraf›ndan bildirilmedikçe, övmek san›lan fleyler, kötüle-
mek olabilir.

‹flte, insanlar›n Allahü teâlâya karfl› kalb, dil, ve beden ile
yapmalar› ve inanmalar› lâz›m olan flükür borcu, kulluk va-
zifeleri, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilmifl ve Onun sevgili
Peygamberi taraf›ndan ortaya konmufltur. Allahü teâlân›n
gösterdi¤i ve emretti¤i kulluk vazifelerine “‹slâmiyyet” de-
nir. Allahü teâlâya flükür, Onun Peygamberinin getirdi¤i yo-
la uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun d›fl›nda kalan hiç-

– 114 –



bir flükrü, hiçbir ibâdeti, Allahü teâlâ kabûl etmez, be¤en-
mez. Çünki insanlar›n iyi, güzel sand›klar› çok fley vard›r ki,
islâmiyyet, bunlar› be¤enmemekte, çirkin olduklar›n› bildir-
mektedir.

Demek ki, akl› olan kimselerin, Allahü teâlâya flükret-
mek, ibâdet yapmak için, Muhammed aleyhisselâma uyma-
lar› lâz›md›r. Onun yoluna (‹slâmiyyet) denir. Muhammed
aleyhisselâma uyan kimse müslimând›r. Allahü teâlâya flük-
retmeye, ya’nî Muhammed aleyhisselâma uymaya da, “ibâ-
det etmek” denir. ‹slâmiyyet iki k›s›md›r:

1- Kalb ile i’tikâd edilmesi, inan›lmas› lâz›m olanlar.

2- Beden ve kalb ile yap›lacak ibâdetler.

‹bâdetlerin en üstünü, en k›ymetlisi, “Ehl-i sünnet i’tikâ-
d›’n› ö¤renip, îmân›n›n buna uygun olmas›na çal›flmakt›r.
Îmân›n› böyle düzelterek, “Bid’at ehli” denilen yetmifliki çe-
flit bozuk inan›fltan kurtulduktan sonra, ibâdetlerde bid’at ifl-
lemekten de sak›nmal›d›r. ‹slâmiyyetin emir etmedi¤i fleyle-
ri ibâdet sanarak yapmaya, “Bid’at ifllemek” denir. Bid’at-
tan kurtulduktan sonra, “Takvâ”ya sar›lmal›d›r. Takvâ, islâ-
miyyetin yasaklad›¤› fleylerden, ya’nî harâmlardan sak›nmak
demektir. Takvâ, emirleri yapmaktan daha k›ymetlidir.
Emirleri yapmaya ve harâmlardan sak›nmaya (ibâdet et-
mek) denir.

‹bâdetlerin do¤ru olarak yap›lmas›n› bildiren “Dört mez-
heb” vard›r. Bunlar›n dördü de hakt›r, do¤rudur. Bunlar,

1- Hanefî, 2- fiafi’î, 3- Mâlikî, 4- Hanbelî mezhebleridir.

Her müslimân›n bu dört mezhebden birisinin (‹lmihâl)
kitâb›n› okuyup, ibâdetlerini bu kitâba uygun yapmas› lâ-
z›md›r. Böylece bu mezhebe girmifl ve islâmiyyetin gösterdi-
¤i do¤ru yoldan ayr›lmam›fl olur. Dört mezhebin îmânlar›,
inan›fllar› birdir. Yap›lan ibâdetlerde ve ifllerde baz› de¤iflik-
likler vard›r. Onun için hepsi birbirlerini severler.
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MENKIBE

fieytân›n Üzüntüsü

Evliyân›n büyüklerinden birisi, hac zamân›nda insan k›l›-
¤›na girmifl olan ‹blis'i Arafat'ta gördü. Zay›flam›fl ve benzi
solmufl, gözü yafll› ve kamburu ç›km›fl olarak periflan bir hal-
deydi.Evliyâ olan zât, ‹blis'i tan›y›p ona dedi ki:

- Niçin gözün yafll›d›r? Kim a¤latt› seni?

- Ticâret yapmak fikri olmadan, s›rf Allah r›zâs› için hac
yapma¤a gelenlerin, arzular›n›n Allahü teâlâ taraf›ndan ka-
bûl edilmesinden korktum. Onun için a¤l›yorum.

- Peki seni zay›flatan nedir?

- Hac›lar› getiren atlar›n inlemeden, kiflneyerek gelmele-
rine üzüldüm. Halbuki benim yoluma gidenleri böyle götür-
selerdi, sevincim çok artard›.

- Pekâlâ, benzini solduran nedir?

- Müslimânlar›n ibâdetlerine devam etmeleri ve birbirle-
riyle yard›mlaflmalar›d›r. fiâyet isyânda yard›mlaflsalard›, se-
vincim ziyâdeleflirdi.

- Seni çökertip, belini büken nedir?

- Kullar›n, (Yâ Rabbî! Senden son nefeste îmân-› kâmil
ile ölmemi istiyorum) diye yalvarmas›d›r. Halbuki ben onla-
r›, kendi ifllerini ve ibâdetlerini be¤endirip, îmâns›z gitmele-
ri için çal›flmaktay›m. Allaha böyle yalvaranlar›n, benim bu
ifl için çal›flt›¤›m› anlamalar›ndan korkuyorum.

MÜKELLEF K‹ME DEN‹R?

Akll› olan ve bülû¤ ça¤›na giren erkek ve kad›nlara «Mü-
kellef» denir. Mükellef olan kimseler, Allahü teâlân›n emir
ve yasaklar›ndan sorumludurlar. Dînimizde, mükellef olan
kimseye, îmân etmek ve ibâdet yapmak emrolunmufltur. Ya-
p›lmas› yasak edilen harâmlardan ve mekrûh ifllerden de ka-
ç›nmalar› lâz›md›r.
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Akl, anlay›c› bir kuvvettir. Faydal›y› zararl›dan ay›rt et-
mek için yarat›lm›flt›r. Akl bir ölçü âleti gibidir. ‹ki iyi fley-
den, daha iyi olan›n› ve iki kötü fleyden, daha kötü olan›n›
ay›r›r. Akll› kimse, sadece iyiyi ve kötüyü anlayan de¤il, iyi-
yi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terkedendir.
Akl göz gibidir. Din de ›fl›k gibidir. Ifl›k olmazsa göz göre-
mez.

Bülû¤ ça¤›, ergenlik yafl› demektir. Erkek çocuklar›n bü-
lu¤ ça¤›na girmeleri, oniki yafl›n› bitirince bafllar. Erkek ço-
cu¤un bülû¤ ça¤›na girdi¤ini gösteren alâmetlerden biri, uy-
kuda ihtilâm olmas›d›r. ‹kincisi, kendisini evlendirdiklerinde
han›m›n›n ondan hâmile kalmas›d›r. Üçüncüsü, bu iki alâ-
metten hiçbiri görünmezse onbefl yafl›na gelince, dinde bülû¤
ça¤›na girdi¤ine hükmedilmifltir.

K›z çocuklar›n›n bülû¤a ermesi ise, dokuz yafl›n› doldu-
runca bafllar. Dokuz yafl›ndaki k›z çocu¤u üç gün üç gece kan
görürse, hay›z (âdet) görmüfl olur, bülû¤ ça¤›na girdi¤ine
hükmedilir.Uykuda ihtilâm olur yahut kocas›ndan hâmile
kal›rsa, bülu¤a erdi¤i anlafl›l›r. E¤er bu üç alâmetten hiçbiri
görünmezse onbefl yafl tamam olunca, bülû¤ ça¤›na girdi¤ine
hükmolunur.

EF’ÂL-‹ MÜKELLEFÎN NELERD‹R?

Ef’âl-i mükellefîn, dînimizin emirlerinden ve yasaklar›n-
dan sorumlu olan kimselerin yerine getirecekleri vazifelerin
hükümlerini belirten dîni bir tâbirdir. Mükellef olan kimse-
nin, her türlü davran›fllar›n›n dindeki hükümleridir. Ef’âl-i
mükellefîn, sekizdir. Bunlar; farz, vâcib, sünnet, müstehab,
mübâh, harâm, mekrûh ve müfsiddir. Akll› olan ve bülû¤ ça-
¤›na giren her müslimân, dînimizin emir ve yasaklar›ndaki
bu hükümlerine uyma¤a mecburdur.

1- FARZ: Allahü teâlân›n, yap›lmas›n› aç›kca ve kesin
olarak emretti¤i fleylere farz denir. Farzlar› terketmek ha-
râmd›r. ‹nkâr eden kâfir olur. Farz iki çeflittir:

Farz-› Ayn: Her mükellef olan müslimân›n bizzat kendi-
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sinin yapmas› lâz›m olan farzd›r. Befl vakit namaz k›lmak.
Ramazan ay›nda oruc tutmak, zengin olunca zekât vermek
ve hacca gitmek, farz-› aynd›r.

Farz-› Kifâye: Müslimânlardan bir kaç›n›n veya sadece bi-
risinin yapmas› ile, di¤erlerinin sorumluluktan kurtuldu¤u
farzlard›r. Cenâze namaz› k›lmak, cihad etmek, insanlara
faydal› meslekler böyledir.

2- VÂC‹B: Yap›lmas› farz gibi kesin olan emirlere denir.
Bu emrin Kurân-› kerîmdeki delili farz kadar aç›k de¤ildir.
Zannî olan bir delil ile sabittir. Vitr ve Bayram namaz› k›l-
mak, zengin olunca kurban kesmek, fitre vermek vâcibtir.
Vâcibin hükmü farz gibidir. Vâcibi terk etmek, tahrimen
mekrûhtur.

3- SÜNNET: Allahü teâlân›n aç›kca bildirmeyip, yaln›z
Peygamber Efendimizin yap›lmas›n› övdü¤ü, yahut devam
üzere kendisinin yapt›¤›, veyahut yap›l›rken görüp de mâni
olmad›¤› fleylere “Sünnet” denir. Sünneti be¤enmemek küfr-
dür. Be¤enip de yapmamak suç de¤ildir. Sünnet iki çeflittir:

Sünnet-i Müekkede: Peygamber efendimizin devaml›
yapt›klar›, pek az terkettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah
namaz›n› sünneti, ö¤lenin dört rek’atl›k ilk sünneti, akflam
namaz›n›n sünneti, yats› namaz›n›n son iki rek’at sünneti
böyledir. Ezân okumak, kâmet getirmek, cemaata devam et-
mek, abdest al›rken misvak kullanmak müekked sünnetler-
dendir.

Sünnet-i Gayr-i Müekkede: Peygamber efendimizin, ibâ-
det maksad› ile aras›ra yapt›klar›d›r. ‹kindi ve yats› namazla-
r›n›n dört rek’atl›k ilk sünnetleri böyledir.

4- MÜSTEHAB: Buna mendup da denir. Sünnet-i gayr-›
müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ara s›ra
yapt›klar› ve sevdikleri, be¤endikleri hususlard›r. Yeni do-
¤an çocu¤a yedinci gün isim koymak, erkek ve k›z çocu¤u
için akika hayvan› kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sü-
rünmek müstehabt›r. Bunlar› yapmak sevâpt›r.

5- MÜBÂH: Yap›lmas› emir olunmayan ve yasak da edil-
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meyen fleylere mübâh denir. Ya’nî günâh veya ta’at oldu¤u
bildirilmemifl olan ifllerdir. Yapan›n niyetine göre ta’at veya
günâh olurlar. Yemek, içmek, uyumak, giyinmek gibi ifller
mübâht›rlar. Bunlar, islâmiyyete uymak, emirlere sar›lmak
niyetiyle yap›l›rsa sevâp olurlar. S›hhatli olup ibâdet yapma-
ya niyet ederek yemek içmek böyledir.

6- HARÂM: Allahü teâlân›n, Kur’ân-› kerîmde, “yapma-
y›n›z” diye aç›kça yasak etti¤i fleylerdir. Harâmlar›n yap›l-
mas› ve kullan›lmas› kesinlikle yasaklanm›flt›r. Harâma, ha-
lâl diyenin ve halâla, harâm diyenin îmân› gider, kafir olur.
Harâm› yapmamak farzd›r ve çok sevâpt›r.

Bir fleyin ya bizzat kendisi harâmd›r. fiarap ve her türlü
alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, h›rs›zl›k yapmak, do-
muz eti, kan ve lefl yemek böyledir. Yahut da as›llar› itibar›y-
la halâl olup, baflkas›n›n haklar›ndan dolay› harâm olan fley-
lerdir. Meselâ, sâhibinin izni olmad›kça, baflkalar›n›n hakk›-
n› almak harâmd›r. Emanete h›yanet etmek, gasp ve h›rs›z-
l›k yaparak, rüflvet, faiz ve kumar ile mal, para kazanmak
böyle olan harâmlardand›r.

7- MEKRUH: Allahü teâlân›n ve Muhammed aleyhisse-
lâm›n, be¤enmedi¤i ve ibâdetlerin sevâb›n› gideren fleylere
“mekrûh” denir. Mekrûh iki çeflittir:

Tahrimen mekrûh: Harâma yak›n olan mekrûhlard›r.
Bunlar› yapmak azâb› gerektirir. Günefl do¤arken, tam tepe-
de iken ve batarken namaz k›lmak.

Tenzihen mekrûh: Mübah ya’nî halâl olan ifllerine yak›n
olan, yahut, yap›lmamas› yap›lmas›ndan daha iyi olan ifller-
dir. Gayr-i müekked Sünnetleri veya müstehaplar› yapma-
mak, helâda sa¤ elle temizlenmek, abdest al›rken sa¤ el ile
sümkürmek mekrûhtur.

8- MÜFS‹D: Dînimizde, meflru olan bir ifli veya bafllan-
m›fl olan bir ibâdeti bozan fleylerdir. Namazda gülmek, oruc-
lu iken bilerek birfley yemek ve içmek gibi. Bu yap›lan fiiller,
namaz› ve orucu bozarlar.
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‹SLÂMIN fiARTLARI BEfiD‹R

Müslimânlara farz olan, muhakkak yap›lmas› gereken
befl esas vazife vard›r. Bunlar;

1- Kelime-i flehâdet getirmek (Ya’nî, îmân etmek),

2- Hergün befl kere vakti gelince namaz k›lmak,

3- Mal›n zekât›n› vermek,

4- Ramazan-› fierîf ay›nda hergün oruc tutmak,

5- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

1– KEL‹ME-‹ fiEHÂDET GET‹RMEK

‹slâm›n flartlar›ndan birincisi, Kelime-i flehâdet getirmek-
tir. Kelime-i flehâdet getirmek demek, (Eflhedü en lâ ilâhe il-
lallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh) de-
mektir.

Müslimân olman›n ilk flart› îmân etmektir. Îmân etmek
için Kelime-i flehâdeti söylemek, bunun mânâs›n› bilmek ve
inanmak lâz›md›r. Kelime-i flehâdet’in mânâs›: (Görmüfl gi-
bi bilir ve inan›r›m ki, Allahü teâlâdan baflka, varl›¤› lâz›m
olan, ibâdet ve itâat olunmaya hakk› olan hiçbir ilâh, hiçbir
kimse yoktur. Görmüfl gibi bilir, inan›r›m ki, Muhammed
aleyhisselâm Allahü teâlân›n hem kulu, hem peygamberidir.
Onun gönderilmesi ile Ondan önceki peygamberlerin dinle-
ri tamam olmufl, hükümleri kalmam›flt›r. Sonsuz se’âdete ka-
vuflmak için, ancak Ona uymak lâz›md›r. Onun her sözü, Al-
lahü teâlâ taraf›ndan kendisine bildirilmifltir. Hepsi do¤ru-
dur. Yanl›fll›k ihtimali yoktur) demektir.

Dünyada, râhat ve huzûra kavuflmak ve âhirette de , son-
suz kurtulufla ermek için müslimân olmak lâz›md›r. Müsli-
mân olmak için de, hiçbir formaliteye, müftüye, imâma git-
meye lüzum yoktur. Müslimân olmak isteyen önce bu Keli-
me-i flehâdeti ve mânâs›n› söyler. Sonra gusl abdesti almay›,
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namaz› ve lâz›m oldukça farzlar› ve harâmlar› ö¤renir.

Kelime-i Tevhid: (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resû-
lullah) demektir. Yeni müslimân olacak kimsenin, bu keli-
meyi (Eflhedü....) ile bafll›yarak söylemesi lâz›md›r. Müsli-
mânlar›n ise bu kelimeyi her zaman söyleyerek îmânlar›n›
tazelemelerini, sevgili Peygamberimiz emretmifltir. Hadîs-i
flerîfte, («Lâ ilâhe illallah» diyerek îmân›n›z› yenileyiniz) bu-
yuruldu.

Kelime-i tevhidin mânâs› «Allahtan baflka ibâdete hakk›
olan hiçbir ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm, Onun pey-
gamberidir» demektedir.

Kelime-i tevhid söylemek çok sevâpt›r. Her f›rsatta, her
zaman s›k s›k söylemelidir. Bir hadîs-i flerîfte, (Son sözü, “Lâ
ilâhe illallah” olan Cennete girer) buyuruldu.

Sevgili Peygamberimiz, kelime-i tevhîdin fazileti, üstün-
lü¤ü hakk›nda buyurdu ki:

(Yerleri ve gökleri, terâzinin bir kefesine koysalar, bu ke-
limeyi de di¤er kefesine koysalar, bu kelimenin bulundu¤u
kefe elbette a¤›r gelir.)

(Yedi kat göklerin ve bunlarda bulunanlar›n ve yedi kat
yerin hepsi, “Lâ ilâhe illallah” kelimesi ile ölçülse, bu keli-
menin sevâb› daha çok olur).

(Allahü teâlây› anman›n en üstünü “Lâ ilâhe illallah”d›r.
Duân›n en fazîletlisi “Elhamdülillah”t›r).

(Gecenin veya gündüzün bir saatinde, “Lâ ilâhe illallah”
diyen kimsenin sayfas›nda (amel defterinde) bulunan kötü-
lükler silinir, bunlar›n yerine o kadar sevâb yaz›l›r)

2– NAMAZ KILMAK

Dînimizde, îmândan sonra en k›ymetli ibâdet namazd›r.
Befl vakit namaz dînin dire¤idir. Namaz ibâdetlerin en üstü-
nüdür. ‹slâm›n ikinci flart›d›r.

Allahü teâlân›n en çok be¤endi¤i ve tekrar tekrar emret-
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ti¤i fley, befl vakit namazd›r. Allahü teâlân›n, müslimânlara
îmân ettikten sonra en önemli emri, namaz k›lmakt›r. Dîni-
mizde ilk emredilen farz da namazd›r. K›yâmette de, îmân-
dan sonra ilk soru namazdan olacakt›r. Befl vakit namaz›n
hesâb›n› veren, bütün s›k›nt› ve imtihanlardan kurtulup, son-
suz kurtulufla kavuflur. Cehennem ateflinden kurtulmak ve
Cennete kavuflmak, namaz› do¤ru k›lmaya ba¤l›d›r. Do¤ru
namaz için önce kusursuz bir abdest almal›, gevfleklik göster-
meden namaza bafllamal›d›r. Namazdaki her hareketi en iyi
flekilde yapmaya u¤raflmal›d›r.

‹bâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insan› Allahü
teâlâya en çok yaklaflt›ran hay›rl› amel, namazd›r. Sevgili
Peygamberimiz buyurdu ki: (Namaz dînin dire¤idir. Namaz
k›lan kimse, dînini kuvvetlendirir. Namaz k›lmayan, elbette
dînini y›kar). Namaz› do¤ru dürüst k›lmakla flereflenen bir
kimse, çirkin, kötü fleyler yapmaktan korunmufl olur. Anke-
bût sûresinin 45.ci âyetinde meâlen, (Do¤ru k›l›nan namaz,
insan› pis, çirkin ve yasak iflleri ifllemekten korur) buyurul-
du.

‹nsan› kötülüklerden uzaklaflt›rmayan bir namaz, do¤ru
namaz de¤ildir. Görünüflte namazd›r. Bununla beraber, do¤-
rusunu yap›ncaya kadar, görünüflü yapmay› elden b›rakma-
mal›d›r. ‹slâm âlimleri, (Bir fleyin hepsi yap›lamazsa, hepsini
de elden kaç›rmamal›d›r) buyurdu. Sonsuz ihsan sâhibi olan
Rabbimiz, görünüflü hakikat olarak kabûl edebilir. Böyle
bozuk namaz k›laca¤›na, hiç k›lma dememelidir. Böyle bo-
zuk k›laca¤›na do¤ru k›l demeli, bozuk olanlar› düzeltmeli-
dir. Bu inceli¤i iyi anlamal›d›r.

Namazlar› cemâat ile k›lmal›d›r. Cemâat ile k›lmak, yal-
n›z k›lmaktan daha çok sevâbt›r. Namazda, her uzvun tevâ-
zu göstermesi ve kalbin de, Allahü teâlâdan korku üzere ol-
mas› lâz›md›r. ‹nsan› dünyada ve âh›rette felâketlerden, s›-
k›nt›lardan kurtaracak ancak namazd›r. Allahü teâlâ,
Mü'minûn sûresinin bafl›nda, (Mü'minler herhalde kurtula-
cakt›r. Onlar, namazlar›n› huflû’ ile k›lanlard›r) buyurdu.
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Tehlike, korku bulunan yerde yap›lan ibâdetin k›ymeti
kat kat daha çok olur. Düflman sald›rd›¤› zaman, askerin
ufak bir ifl görmesi, pek çok k›ymetli olur. Gençlerin ibâdet
etmeleri de, bunun için daha k›ymetlidir. Çünki, nefslerinin
kötü isteklerini k›rmakta ve ibâdet yapmama iste¤ine karfl›
gelmektedirler.

Gençlik ça¤›nda, insana musallat olan üç düflman ona ibâ-
det yapt›rmak istemez. Bunlar fleytân, nefs ve kötü arkadafl-
t›r. Genç olan kimse, bunlardan gelen kötü isteklere uyma-
y›p namaz›n› k›larsa, ibâdetlerini terk etmezse, çok k›ymetli
olur. ‹htiyâr›n yapt›¤› ibâdetten katkat fazla sevâb kazan›r.
Az ibâdetine çok mükâfat verilir.

MENKIBE

Hapishanede K›l›nan Namaz

Horasan vâlisi Abdullah bin Tâhir, çok âdil biriydi. Jan-
darmalar› birkaç h›rs›z yakalam›fl, vâliye bildirmifllerdi. Ge-
tirilirken h›rs›zlardan birisi kaçt›. O s›rada Hiratl› bir demir-
ci, Niflapur'a gitmiflti. Demirciyi, gece evine giderken, jan-
darmalar yakalad›lar ve di¤er zanl›larla beraber valiye ç›kar-
d›lar. Vali dedi ki:

— Hepsini hapsedin!

Bir suçu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest
al›p, namaz k›ld›. Ellerini uzat›p:

"Yâ Rabbî! Bir suçum olmad›¤›n› ancak sen biliyorsun.
Beni bu zindandan ancak sen kurtar›rs›n!» diye duâ etti.

Vali uyurken rüyas›nda dört kuvvetli kimse gelip, taht›n›
ters çevirecekleri zaman uykudan uyand›. Hemen kalk›p, ab-
dest ald›, iki rek'at namaz k›ld›. Tekrar uyudu. Tekrar o dört
kimsenin taht›n› y›kmak üzere oldu¤unu gördü ve uyand›.
Kendisinde bir mazlumun âh› oldu¤unu anlad›.

Vali hemen hapishane müdürünü ça¤›rt›p sordu:

— Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalm›fl m›?
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Müdür dedi ki:

— Bunu bilemem efendim. Yaln›z biri namaz k›l›yor, çok
dua ediyor. Göz yafllar› döküyor.

— Hemen adam› buraya getiriniz.

Demirciyi valinin yan›na getirdiler. Vali hâlini sorup, du-
rumu anlad›, ve dedi ki:

— Sizden özür diliyorum. Hakk›n› halâl et ve flu bin gü-
müfl hediyemi kabûl et. Herhangi bir arzun olunca bana gel!

Demirci de cevab›nda dedi ki:

— Ben hakk›m› halâl ettim. Verdi¤iniz hediyeyi kabûl et-
tim. Fakat iflimi, dile¤imi senden istemeye gelemem.

— Neden gelemezsiniz?

— Çünki benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultan›n
taht›n› birkaç defa tersine çevirten sâhibimi b›rak›p da, di-
leklerimi baflkas›na söylemek kullu¤a yak›fl›r m›? Namazlar-
dan sonra etti¤im duâlarla beni nice s›k›nt›lardan kurtard›.
Pek çok murad›ma kavuflturdu. Nas›l olur da baflkas›na s›¤›-
n›r›m? Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kap›s›-
n›, ihsan sofras›n› herkese açm›fl iken, baflkas›na nas›l gide-
rim? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de, bofl döndü? ‹ste-
mesini bilmezsen, alamazs›n. Huzûruna edeble ç›kmazsan
rahmetine kavuflamazs›n!

NAMAZ K‹MLERE EMRD‹R?

Namaz k›lmak, akll› olan ve bulû¤ ça¤›na giren her erkek
ve kad›n müslimâna emirdir. Namaz›n farz olmas› için üç
flart vard›r:

1- Müslimân olmak,

2- Akll› olmak,

3- Bülû¤ ça¤›na girmek.

Dînimizde, akll› olmayan ve ergenlik ça¤›na girmemifl
olan küçük çocuklar, namaz k›lmaktan sorumlu de¤illerdir.
Fakat, anne ve babalar, çocuklar›na din bilgilerini ö¤retmek-
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ten ve ibâdet yapma¤a al›flt›rmaktan sorumludurlar. Sevgili
Peygamberimiz buyurdu ki: (Hepiniz bir sürünün çoban› gi-
bisiniz! Çoban sürüsünü korudu¤u gibi, siz de evlerinizde ve
emirleriniz alt›nda olanlar› Cehennemden korumal›s›n›z!
Onlara müslimânl›¤› ö¤retmelisiniz! Ö¤retmez iseniz mes'ûl
olacaks›n›z.) Baflka bir hadîs-i flerifte de, (Bütün çocuklar
müslimânl›¤a uygun ve elveriflli olarak dünyaya gelir. Bunla-
r›, sonra analar› babalar›, h›ristiyan, yahudi ve dinsiz yapar.)
buyurdu.

O halde, her müslimân›n birinci vazifesi, çocuklar›na islâ-
miyyeti ve Kur'ân-› kerîm okumas›n›, namaz k›lmas›n›, îmâ-
n›n ve ‹slâm›n flartlar›n› muhakkak ö¤retmektir. Çocu¤unun
müslimân olmas›n› isteyen, dünyada ve âh›rette râhata, hu-
zûra kavuflmas›n› dileyen anne ve babalar, önce bu vazifesi-
ni yerine getirmelidir. Çünki atalar›m›z, “A¤aç yafl iken e¤i-
lir” demifllerdir. Kartlafl›nca e¤meye, bükmeye çal›fl›l›rsa k›-
r›l›r, zararl› olur.

‹slâm bilgileri ve güzel ahlâk verilmeyen çocuk, kötü yol-
daki kimselere çabuk aldan›r. Anne ve babas›na, devletine
ve milletine zararl› olur.

Allahü teâlâ Kur'ân-› kerîmde, Tahrim sûresinin 6. âye-
tinde; (Kendinizi, evlerinizde ve emirlerinizde olanlar› atefl-
ten koruyunuz!) buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de bu-
yurdular ki, (Çocuklar›n›za namaz k›lmas›n› ö¤retiniz, yedi
yafl›na gelince namaz› emrediniz. On yafl›na gelince k›lmaz-
larsa, döverek k›ld›r›n›z!)

NAMAZ ÇEfi‹DLER‹

Müslimânlara, k›lmalar› emir edilen namazlar farz, vâcib
ve nafile olmak üzere üçe ayr›l›r.

1- Farz namazlar: Befl vakit namaz, Cum’a namaz› ve ce-
naze namaz›d›r.

2- Vâcib namazlar: Vitr namaz›, bayram namazlar›, adak
olan namaz ve bafllan›p yar›da kalan nafile namazlard›r. Ka-
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zaya kalan vitri, kaza etmek de vâcibtir.

3- Nafile namazlar: Befl vakit namaz›n sünnetleri, teravih
namaz› ve sevâb kazanmak niyeti ile k›l›nan teheccüd, teh›y-
yatülmescid, iflrâk, duhâ, evvabîn, istihare, tesbih namazlar›
gibi namazlard›r.

NAMAZIN FARZLARI

Farz, Allahü teâlân›n yap›lmas›n› istedi¤i kesin emridir.
Bir ibâdetin farzlar› yerine getirilmedikçe, o ibâdet do¤ru ol-
maz. Namaz k›larken, oniki flart› yerine getirmek farzd›r. Bu
farzlar›n yedisi namaz›n d›fl›nda, befli de içindedir. D›fl›ndaki
farzlara "fiartlar" denir. ‹çindekilere de "Rükünler" denir.

A) Namaz›n fiartlar› (D›fl›ndaki Farzlar)

1- Hadesten taharet: Abdestsiz olan›n abdest almas›, cü-
nüp olan›n da gusl etmesidir.

2- Necasetten taharet: Namaz k›lan›n, vücûdunu, elbisesi-
ni ve namaz k›laca¤› yeri, kaba ve hafif necasetten ya’nî dî-
nimizde pis say›lan fleylerden temizlemektir. (Meselâ; kan,
idrar, alkol gibi maddeler, dînimizde pis say›lmaktad›r).

3- Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir. Örtünmek,
Allahü teâlân›n emridir. Mükellef olan insan›n, namaz k›lar-
ken açmas› veya her zaman baflkas›na göstermesi ve baflka-
s›n›n da bakmas› harâm olan yerlerine "Avret mahalli" de-
nir. Erke¤in avret yeri, göbe¤inden dizi alt›na kadard›r. Ka-
d›nlar›n ise, yüz ve ellerinden baflka her yeri avrettir.

4- ‹stikbâl-i k›ble: Namaza dururken k›bleye dönmektir.
Müslimânlar›n k›blesi, Mekke flehrinde bulunan "Kâ'be"dir.

5- Vakit: Namaz›, vaktinde k›lmakt›r. Ya’nî namaz›n vak-
tinin girdi¤ini bilmek ve k›ld›¤› namaz›n vaktini kalbinden
geçirmektir.

6- Niyet: Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yaln›z
a¤›z ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek de-
mek, ismini, vaktini, k›bleyi, cemâatle k›l›yorsa imâma uy-
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may›, kalbden geçirmek demektir. Niyet, bafllama tekbîri
söylenirken yap›l›r. Tekbîrden sonra edilen niyet, geçerli de-
¤ildir ve o namaz kabûl olmaz.

7- Tahrîme tekbîri: Namaza dururken "Allahü ekber" de-
mektir. Bu bafllama tekbîrine "‹ftitah tekbîri" de denir. Bafl-
ka kelime söylemekle, tekbîr al›nm›fl olmaz.

B) Namaz›n Rüknleri (‹çindeki Farzlar)
Namaza durunca yerine getirilecek befl farz vard›r. Bu

befl farzdan her birine “Rükn” denir. Namaz›n içindeki farz-
lar flunlard›r;

1- K›yâm: Namaza bafllarken ve k›larken ayakta durmak
demektir. Ayakta duramayan hasta, oturarak k›lar. Otura-
rak k›lamayan yatarak îmâ ile k›lar.

2- K›râat: A¤›zla okumak mânâs›na gelir. Namazda,
Kur'ân-› kerîmden sûre veya âyet okumakt›r.

3- Rükû: K›râattan sonra, elleri dize koyup e¤ilmektir.
Rükûda en az üç kere "Sübhâne rabbiyel-azîm" denir.

4- Secde: Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Sec-
de, arka arkaya iki kere elleri, aln› ve burnu yere koyup ka-
panmakt›r. Her bir secdede en az üç kere "Sübhâne rabbi-
yel-a'lâ" denir.

5- Ka’de-i ahîre: Son rekatta "Etteh›yyâtü"yü okuyacak
kadar oturmakt›r. Buna "son oturufl" da denir.

Gelin namâz k›lal›m, kalbden pas› silelim, 
Allaha yaklafl›lmaz, namâz k›l›nmad›kça!

Nerde namaz k›l›n›r, günâhlar hep dökülür, 
‹nsân, kâmil olamaz, namâz› k›lmad›kça!
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ABDEST

Abdest almak, namaz›n farzlar›ndan biridir. Kur'ân-› ke-
rîmi tutmak, Kâ'beyi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak,
cenaze namaz› k›lmak için de abdest almak lâz›md›r. Her za-
man abdestli bulunmak, yata¤a abdestli girmek, abdestli ye-
mek ve içmek çok sevâbt›r.

Abdestli iken ölenlere flehîd sevâb› verilir. Sevgili Pey-
gamberimiz hadîs-i fleriflerde buyurdu ki:

(Abdestli olarak ölen, ölüm ac›s› çekmez. Çünki abdest,
îmânl› olman›n alâmetidir. Namaz›n anahtar›, bedenin gü-
nâhlardan temizleyicisidir.)

(Müslimân abdest al›nca, günâhlar› kula¤›ndan, gözün-
den, elinden ve aya¤›ndan ç›kar. Oturunca, ma¤firet olun-
mufl olarak oturur).

(Amellerin en hay›rl›s› namazd›r. Abdeste devam edenler
ancak mü’minlerdir. Mü'min gündüz abdestli olmal›, gece de
abdestli yatmal›d›r. Böyle yap›nca, Allahü teâlân›n koruma-
s›nda olur. Abdestli iken yiyip, içenin karn›ndaki yemek ve
su zikreder. Karn›nda kald›klar› müddetçe onun için isti¤far
ederler).

ABDEST‹N FARZLARI

Abdestin farzlar› dörttür: Bunlar s›ras› ile flöyledir:

1- Yüzü bir kere y›kamak.

2- ‹ki kolu, dirsekler ile birlikte bir kere y›kamak,

3- Bafl›n dörtte bir k›sm›n› mesh etmek, ya’nî yafl eli bafla
sürmek,

4- ‹ki aya¤›, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir
kere y›kamak.
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ABDEST‹N SÜNNETLER‹

Abdestin sünnetlerinden onsekizi flunlard›r:

1- Abdeste bafllarken, Besmele okumak.

2- Elleri, bilekleri ile beraber üç kere y›kamak.

3- A¤z›, ayr› ayr› su ile üç kere y›kamak. Buna “Mazma-
za” denir.

4- Burnu, ayr› ayr› su ile, üç kere y›kamak. Buna “istin-
flak” denir.

5- Kafllar›n, sakal›n, b›y›¤›n alt›ndaki görünmeyen deriyi,
yüzü y›karken ›slatmak.

6- Yüzünü y›karken iki kafl›n alt›n› ›slatmak.

7- Sakal›n, sarkan k›sm›n› mesh etmek,

8- Sakal›n, sarkan k›sm›n›n içine, sa¤ elin yafl parmaklar›-
n› tarak gibi sokmak (hilâllemek).

9- Diflleri, birfley ile o¤mak, temizlemek, [misvâklamak].

10- Bafl›n her taraf›n› bir kere meshetmek.

11- ‹ki kula¤›, bir kere mesh etmek.

12- Enseyi, üçer bitiflik parmakla, bir kere mesh etmek.

13- El ve ayak parmaklar›n›n aras›n› tahlil etmek (hilâlle-
mek).

14- Y›kanacak yerleri, üç kere y›kamak.

15- Yüzü y›kayaca¤› zaman kalb ile niyet etmek.

16- Tertiptir. Abdest uzuvlar›n› s›ra ile y›kamak.

17- Y›kanan yerleri o¤mak.

18- Her uzvu birbiri arkas›ndan çabuk çabuk y›kamakt›r.

ABDEST‹ BOZAN fiEYLER

Yedi fley abdesti bozar: 

1- Önden ve arkadan ç›kan fleyler: 

- Büyük ve küçük abdest bozmak ve yel kaç›rmak.
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- Erkeklerin ve kad›nlar›n idrar kaç›rmamak için önlerine
koyduklar› pamuk fitilin d›flarda kalan k›sm› ›slan›nca bozu-
lur.

2- A¤›zdan ç›kan necis, pis fleyler:

- A¤›z dolusu kusarsa,

- Tükürdü¤ünde, kan tükürükten çok olursa,

- Mide ve ci¤erden gelen s›v› kan, az olsa da abdesti bo-
zar.

- Kula¤a damlat›lan ya¤, a¤›zdan ç›karsa, abdest bozulur.

3- Deriden ç›kanlar:

- Kan, cerâhat ve sar› su yaln›z olarak ç›karsa,

- Çiçek hastas›ndan ve herhangi bir ç›bandan ç›kan kan,
sar› su, gusl abdestinde y›kanmas› lâz›m olan yere yay›l›rsa,
meselâ, burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulaktan
kulak deli¤inden ç›karsa,

- Ç›ban ve yaradaki kan›, sar› suyu, üzerine konan pamuk
emerse,

- Misvâk ve kürdan üzerindeki kan a¤›za bulaflm›fl ise,

- Kulak, göbek ve memeden a¤r› veya hastal›k ile s›v› ge-
lirse,

- Sülük çok kan emerse, abdest bozulur.

4- Uyumak:

- Yan yatarak veya dirse¤ine, yahut bir fleye dayan›p
uyursa.

5- Bay›lmak, deli olmak, sara tutmak veya yürürken sal-
lanacak kadar sarhofl olmak, abdesti bozar.

6- Rükû ve secdeleri olan namazda kahkaha ile gülmek,
abdesti de bozar. Çocu¤un namaz› gülmek ile bozulmaz. Na-
mazda tebessüm, namaz› da, abdesti de bozmaz. Yan›ndaki-
ler iflitirse "kahkaha" denir. Kendi de iflitmezse, tebessüm
denir. Kendi iflitecek kadar gülerse, sadece namaz› bozulur,
abdesti bozulmaz.
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7- Mübâfleret-i fahifle, ya’nî ç›plak olarak çirkin yerlerini
sürtünmek, erke¤in de kad›n›n da abdestini bozar.

Bir kimse, abdest ald›¤›n› bilip, sonra bozuldu¤unda flüp-
he ederse, abdesti var kabûl edilir. Abdesti bozuldu¤unu bi-
lip, sonra abdest ald›¤›nda flüphe ederse, abdest almas› lâz›m
olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Namaz k›lmak için, önce sünnete uygun olarak abdest al-
mal›d›r. Sevgili Peygamberimizin nas›l abdest ald›¤› kitâblar-
da flöyle bildirilmektedir:

1- Önce eller bileklere kadar üç kere y›kan›r. Parmak ara-
lar› hilâllenir.

2- Sa¤ el ile üç kere a¤›za su verilip, misvakla veya par-
makla difller o¤ulur. Sonra burna üç kere su verilip, sol el ile
temizlenir.

3- Avuçlara su al›n›p, üç defa yüz y›kan›r. Suyu yüze çarp-
mamak lâz›md›r.

4- Önce sa¤ kol sonra sol kol dirsek ile berâber üç kere
o¤ularak y›kan›r.

5- Kollar y›kand›ktan sonra bafl›n dörtte biri mesh edilir.
Hepsini kaplama mesh yapmak sünnettir ve çok sevâbt›r.

6- Sa¤ ve sol elin flehâdet parmaklar› ile, iki kula¤›n delik-
leri mesh edilir. Bafl parmaklar ile de kulaklar›n arkas›, son-
ra da ellerin d›fl yüzü ile ense mesh edilir. Bu meshler, bir de-
fa yap›l›r.

7- Boyun mesh edildikten sonra, sol elin küçük parma¤›
ile, sa¤ aya¤›n küçük parma¤›ndan bafllayarak, ayak parmak-
lar›n›n aras›n› hilâllemek suretiyle, topuklarla birlikte önce
sa¤ ayak, sonra sol ayak üç kere y›kan›r.

Her uzvu y›karken abdest dualar›n› okumal›d›r. Bilme-
yenler “Kelime-i fiehâdet” okur.
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ABDEST ALMAK
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Abdest almadan önce difller› misvaklamak sünnettir.

Eller bilekler ile beraber y›kan›r.

A¤za ve burna su verilir.

El y›kan›rken parmak
aralar› hilâllenir.
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Yüz tamamen y›kan›r.

Önce sa¤ kol, sonra sol kol dirseklerle beraber y›kan›r.

Bafl kaplama mesh edilir.
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Önce kulaklar, sonra ense mesh edilir.

Önce sa¤ ayak, sonra sol ayak topuk kemikleriyle berâber
y›kan›r.



MENKIBE

Yahudiyi Kurtaran Abdest

‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k hazretleri, yolda giderken, bir râhi-
bin ibâdethânesini gördü. Akl›na, gidip râhibe nasîhat ede-
yim, belki müslimân olur, diye geldi. ‹bâdethânenin kap›s›na
geldi. Kap› kapal›yd›. Seslendi. Râhib cevap verip, biraz son-
ra kap›y› açt›. ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k içeri girdi ve râhibe sor-
du:

- Cevap verdi¤in zaman, niçin kap›y› açmad›n?

- Senin sesini duyunca, kalbime bir heybet geldi. Kork-
tum. Kalkt›m, önce bir abdest ald›m. Çünki Tevrât'ta, bir
kimseden yahut bir fleyden korkan, abdest als›n, ona bir fley
zarar vermez. Bir kimse kötülük yapamaz diye okumufltum.
Bunun için kap›y› açmak da biraz geciktim.

Ca’fer-i Sâd›k, râhipten bu sözleri duyunca flafl›rd›. Ona
‹slâm› anlatt›. Râhibin kalb gözü aç›ld›, müslimân olmak ar-
zusu ço¤ald› ve hemen orada “Kelime-i fiehâdet” getirerek
müslimân oldu.

‹flte bu, abdest alman›n sebep oldu¤u bir kurtulufltu. Hem
de sonsuz kurtulufl!...

ABDESTDEK‹ KOLAYLIKLAR

(MEST VE YARA ÜZER‹NE MESH ETMEK)

Mesh, s›vazlamak demektir, iki türlü mesh vard›r: 

1– Mest üzerine mesh etmek
Mest, aya¤›n y›kanmas› farz olan yerini örten, su geçir-

mez ayakkab› demektir. Mest büyük olup da, parmaklar
mestin ucuna kadar gitmezse, mesh olmaz. Mestin, bir saat
yol yürüyünce, ayaktan ç›kmayacayak flekilde sa¤lam ve
aya¤a uygun olmas› lâz›md›r. Taban› ile ayak üstü veya yal-
n›z taban› deri kaplanm›fl çorap üstüne mesh yap›labilir.
Mestler, abdestsizli¤in ayaklara geçmesine mâni olmaktad›r.
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Mesh, mestlerin üstüne yap›l›r. Mestlerin taban›na mesh
yap›lmaz. Ç›plak ayak mutlaka y›kan›r, mesh edilmez. Mest
üzerine mesh flöyle yap›l›r: "Sa¤ elin yafl befl parma¤›, sa¤
mest üzerine, sol elin parmaklar› da, sol mest üzerine, boylu
boyunca yap›flt›r›l›p, ayak parmaklar›na gelen ucundan ba-
ca¤a do¤ru çekilir. El ayalar› meste de¤dirilmez. Meshin üç
el parma¤› eninde ve boyunda olmas› farzd›r.

Mest üzerine mesh müddeti, misafir olmayan kimse için,
yirmidört saattir. Misâfir için, üç gün üç gece (ya’nî 72 saat)
dir. Bu müddet mesti giydi¤i zaman de¤il, mest giydikten
sonra, abdest bozuldu¤u zaman bafllar.

Aya¤›n üç parma¤› s›¤acak kadar y›rt›¤› bulunan mest
üzerine mesh edilmez. Y›rt›k bundan az ise, mesh edilebilir.

2– Yara ve sarg› üzerine mesh etmek
Yaran›n, ç›ban›n, derideki çatlak ve yar›klar›n üzerine ve-

ya içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, flâster, sarg›
ba¤› gibi fleylerin çözülmesi, ç›kar›lmas› yaraya zarar verirse
üzerine mesh edilir. Böyle olan kimselere “Özür sâhibi” de-
nir.

Herhangi bir namaz vakti içinde abdest al›p yaln›z farz›
k›lacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan kimse, özür sâ-
hibi olur. Özür sâhibinin özürü, sonraki her namaz vaktinde
bir kere, biraz akarsa, özrü devam ediyor say›l›r.

Özür sâhibi olan, istedi¤i zaman abdest al›r. Al›nan ab-
dest ile istedi¤i kadar farz ve nâfile k›lar ve Kur'ân-› kerîm
okur. Namaz vakti ç›k›nca abdesti bozulmufl olur. Her na-
maz vakti girdikten sonra, yeni abdest al›p, bu vakit ç›k›nca-
ya kadar her ibâdeti yapar.

Ne bahtiyâr, ol kifli kim,
Okudu¤u, Kur'ân ola!
Ezan, ikâmet duyunca,
Gönlü dolu îmân ola!
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GUSL ABDEST‹ (Boy Abdesti)

Cünüp olan her kad›n›n ve erke¤in, hay›zdan ve nifasdan
kurtulan kad›nlar›n gusl abdesti almas› farzd›r. Cünüp ol-
mak, cima ve ihtilâm ile olur.

Cum’a namaz› ve bayram namaz› için, hacda arefe günü,
Arafatta ve hacda ihrama girerken gusl abdesti almak sün-
nettir. Farz, Allahü teâlân›n emridir. Farzlar› yapanlara çok
sevâb vard›r. Yapmayanlar da, büyük günâha girer.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: (Gusl abdesti alma-
ya kalkan bir kimseye, üzerindeki k›l adedince ya’nî pek çok
sevâb verilir. O kadar günâh› afvolur. Cennetdeki derecesi
yükselir. Guslü için ona verilecek sevâb, dünyada bulunan
herfleyden daha hay›rl› olur. Allahü teâlâ Meleklere; Bu ku-
luma bak›n›z! Gece üflenmeden kalk›p, benim emrimi düflü-
nerek cünüplükten gusl ediyor. fiahit olunuz ki, bu kulumun
günâhlar›n› af ve ma¤firet eyledim).

Di¤er bir hadîs-i flerifte: (Kirlenince çabuk gusl abdesti
al›n! Çünki, kirâmen kâtibin melekleri, cünüp gezen kimse-
den incinir) buyurulmaktad›r. ‹mâm-› Gazâlî «rahmetullahi
aleyh» buyurdu ki: "Bir kimse, rüyada bana dedi ki, (Bir
miktar zaman cünüp kald›m. fiimdi üzerime ateflten gömlek
giydirdiler. Hâlâ atefl içindeyim)". Bir hadîs-i flerîfte de, (Re-
sim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri
girmez) buyuruldu.

Namaz k›lan ve k›lmayan herkes, bir namaz vaktini cü-
nüp geçirirse, çok ac› azap görecektir. Su ile y›kanmak müm-
kün olmazsa teyemmüm etmelidir. Cünüp olan kimseler
flunlar› yapamaz:

1- Hiç bir namaz› k›lamaz.

2- Kur'ân-› kerîme ve âyetlerine el süremez.

3- Kâ'beyi tavaf edemez.
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4- Cami ve mescidlere giremez.

5- Tilâvet ve flükr secdesi yapamaz.

GUSL ABDEST‹ NASIL ALINIR?

Sünnet üzere gusl abdesti, flöyle al›n›r:

Önce, temiz olsalar dahi, iki eli ve avret yerini, ve bede-
ninde necâset (pislik) bulunan yerleri y›kamal›d›r.

Sonra, tam bir abdest almal›, yüzünü y›karken, gusle ni-
yet etmelidir. Ayaklar› alt›nda su toplanm›yorsa, ayaklar› da
y›kamal›d›r.

Sonra bütün bedene üç defa su dökmelidir. Önce üç defa
bafla, sonra sa¤ omuza, sonra sol omuza dökmelidir. Her dö-
küflte, o taraf tamam ›slanmal›d›r. Birinci dökmede o¤mal›-
d›r.

Guslde, bir uzva dökülen su, baflka uzuvlara ak›t›l›rsa
oras› da temizlenir. Çünki, guslde bütün beden, bir uzuv sa-
y›l›r. Abdest al›rken bir uzva dökülen su ile, baflka uzuv ›sla-
n›rsa, y›kanm›fl say›lmaz. Gusl tamam olunca, tekrar abdest
almak mekrûhtur. Fakat gusl ederken abdesti bozulursa, bir
daha almak lâz›m olur.

GUSLÜN FARZLARI

Hanefî mezhebinde guslün farzlar› üçtür:

1- A¤z›n hepsini y›kamakt›r. A¤z›n içinde i¤ne ucu kadar
›slanmad›k yer kal›rsa, difllerin üzeri ve difl çukuru ›slanmaz-
sa, gusl olmaz.

2- Burnu y›kamakt›r. Burundaki kuru kirin alt›na ve a¤›z-
daki çi¤nenmemifl ekme¤in alt›na su geçmezse, gusl olmaz.

3- Bedenin her yerini y›kamakt›r. Göbek içini, b›y›k, kafl
ve sakal› ve altlar›ndaki derileri ve bafltaki saçlar› y›kamak
farzd›r. T›rnaklarda, dudak, göz kapa¤› veya vücûdun her-
hangi bir yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa gusl
abdesti al›nm›fl olmaz.
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GUSLÜN SÜNNETLER‹

1- Önce elleri y›kamak,

2- Edeb yerlerini y›kamak,

3- Bütün bedeni pislikten temizlemek,

4- Guslden evvel abdest almak, yüzü y›karken, gusle ni-
yet etmek,

5- Bütün bedeni, üç defa o¤arak y›kamak,

6- Bütün vücûdu y›kad›ktan sonra, iki aya¤›n› y›kamak.

HAYZ VE N‹FAS HÂLLER‹

Kad›nlara, guslü icâp ettiren hâllerden biri de, hay›z ve
nifas kan›n›n kesilmesidir. Hay›z, dokuz yafl›n› doldurmufl ve
sa¤l›¤› yerinde bir k›z›n veya âdet zaman› son dakikas›ndan
onbefl gün geçmifl olan kad›n›n rahminden ç›kan kana denir.
Beyazdan baflka her renge ve bulan›k olana hay›z kan› denir.
Bir k›z, hay›z görmeye bafllay›nca bulû¤ (erginlik) ça¤›na gi-
rer. Kad›n hükmünde olup, dînin emir ve yasaklar›ndan so-
rumlu olur. Kan görüldü¤ü andan, kesildi¤i güne kadar olan
günlerin say›s›na «âdet zaman›» denir. Bu zaman›n en az› üç,
en fazlas› on gündür. Her kad›n›n kendi âdetinin gün say›s›-
n› ve saatini bilmesi lâz›md›r.

Nifas (Lohusa kan›), kad›nda, do¤umdan sonra gelen ka-
na denir. Bu kan›n en az müddeti yoktur. Kan kesildi¤i za-
man derhal gusl abdesti almal›d›r. En çok zaman› k›rk gün-
dür.K›rk günü geçerse özür kan› olur. Kad›nlar›n nifas (lo-
husal›k) günlerini de ezberlemeleri lâz›md›r.

Üç günden, ya’nî 72 saatten befl dakika bile az olan ve ye-
ni bafllayan için on günden çok süren ve yeni olmayanlardan
âdetten çok olup, on günü de aflan ve hâmile, 55 yafl›n› geç-
mifl (âyise) kad›nlardan, dokuz yafl›ndan küçük k›zlardan ge-
len kanlara da «istihâze = özür kan›» denir. Bu kan hastal›k
iflâretidir. Uzun zaman akmas› tehlikeli olup, doktora bafl-
vurmak lâz›md›r.
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‹stihâze günlerinde bulunan kad›n, s›k s›k burnu kanayan
kimse gibi olup, bu halde namaz k›labilir ve oruc tutabilir.
Hay›z ve nifas halinde iken kad›nlar; namaz k›lamaz, oruc
tutamazlar. Temizlenince oruclar›n› kaza ederler. Namazla-
r›n› kaza etmezler. Tilâvet ve flükür secdesi yapamaz.
Kur'ân-› kerîme dokunamaz. Câmi ve mescide giremez,
Kâ'beyi tavaf edemez. Kocas› ile cinsi yak›nl›kta bulunamaz-
lar. Bunun için kad›n hayz›n›n bafllad›¤›n› kocas›na bildirme-
si lâz›md›r.Hay›z ve nifas kesilince hemen gusl edip y›kan-
malar› farzd›r. Allahü teâlân›n emridir.

MENKIBE

Zifaf›n Gecikmesi

Türkistan'›n Buhara flehrinde bir genç vard›. Evlenmek
istedi. Sâliha bir k›z bulup evlendi. Zifaf gecesi, gelinin yan›-
na vard›. Gelin, damada sordu:

- Kad›nlara ait hay›z bilgilerini ö¤rendin mi?

- Hay›r, cevab›n› alan gelin edeble tekrar sordu:

- Allahü teâlâ, (Kendinizi ve ehlinizi Cehennem ateflin-
den koruyun!) buyurdu. ‹lmsiz, Cehennemden koruma iflini
nas›l yapacaks›n?

Bu söz damad›n hofluna gitti. Han›m›n› Allahü teâlâya ›s-
marlay›p, Rey flehrine gitti. Onbefl sene ‹mâm-› Muhammed
fieybânîden ilm ö¤rendi. Hocas› bu gence "Ebû Hafs-› Ke-
bir" ad›n› verip, vatan›na dönmesi için müsaade etti. Ebû Sü-
leyman-› Cürcanî ile yola ç›kt›. Harezmde Ceyhun Nehri'ni
geçerken, Ebû Hafs'›n kitâblar› suya düfltü. Ebû Süleyman-
dan, yazmak için kitâblar› âriyet olarak istedi. Ebû Süley-
man dedi ki:

- O kadar okumal› ve ö¤renmeli idin ki, kitâba ihtiyaç kal-
mamal›yd›.

Ebû Hafs, bu söz üzerine Rey'e geri döndü. Alt› senede
bu kitâblar› ezberledi. Sonra evine döndü. Buharal›lar, su-
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yun kenar›na kadar genci karfl›lamaya geldiler. Çok izzet, ik-
râm ve hürmette bulundular. O gece evine gitmedi. Bunu
merak eden komflular›:

- Yirmibir sene geçti. fiehrimize geldi¤iniz halde, evinize
niçin gitmediniz?

Dediklerinde, bir kâ¤›t parças› ç›kar›p ona bakt› ve flöyle
cevap verdi:

- Bu kâ¤›tta gördüm ki, bu gece han›m›m›n hay›z›n›n son
gecesidir. Eve gitmedim. Bu sabah temizlenecek, ben de ev-
de olaca¤›m.

Dînimizin emir ve yasaklar›na tam uyan hakikî âlimler,
böyle dikkat ederlerdi. Ebû Hafs da bunlardan biridir. Bu-
nun için flöhreti k›yâmete kadar devam eder. Örnek hareke-
ti nesillere anlat›l›r, gider. Allahü teâlân›n rahmetine ve r›zâ-
s›na kavuflur.

ABDEST, GUSL VE SA⁄LI⁄IMIZ

‹bâdet maksad›yla yap›lan her iki temizlik, beden sa¤l›¤›-
m›z için pek çok fayday› hâs›l etmektedir. Bedenî faydalar›-
n›n yan›nda, rûh sa¤l›¤› yönünden de faydas› çoktur. Tesbit
edilen say›s›z faydalar›ndan baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

1- Günlük hayât›m›zda ellerimizin dokunmad›¤› yer, kap-
mad›¤› mikrop kalm›yor. ‹flte abdest al›rken, el, yüz ve ayak-
lar› y›kamak, cilt hastal›klar› ve iltihaplar› için en güzel bir
korunmad›r. Mikroplar, parazit bakteriler vücûda hep deri
yoluyla dâhil olurlar.

2- Solunum sistemimizin bekçili¤ini yapan burnu y›ka-
makla, toz ve mikrop y›¤›nlar›n›n vücuda girmeleri önlenmifl
olmaktad›r.

3- Yüzün y›kanmas› da cildi kuvvetlendirir, bafltaki a¤›rl›-
¤› ve yorgunlu¤u hafifletir. Damarlar› ve sinirleri harekete
geçirir. Devaml› abdest alanlar, ihtiyârlasalar bile yüzlerin-
deki güzelliklerinin gitmemesi bu yüzdendir.
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4- Cünüplü¤e sebep olan hallerde büyük bir enerji har-
canmakta, kalb ve dolafl›m h›z› artmakta, solunum h›zlan-
maktad›r. Vücûdun afl›r› çal›flmas›yla da yorgunluk, bitkin-
lik, uyuflukluk ve gevfleklik hissedilmekte, genellikle zihnî
faaliyetler oldukça yavafllamaktad›r. Gusl ile vücut eski zin-
deli¤ini kazan›r. Vücûdu belirli aral›klarla devaml› y›kamak,
koruyucu hekimlik yönünden fevkâlade önemlidir.

5- Vücûdumuzun normalde bir statik elektrik dengesi
vard›r. Vücut sa¤l›¤› bu elektriksel denge ile yak›ndan alâka-
l›d›r. Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim flartlar›, giyim efl-
yalar›, yaflama ve iflyerleri ve bu arada guslü gerektiren hal-
lerle bozulur. Bu elektriksel yük, öfke hâlinde normalin dört
kat›na, guslü gerektiren hallerde 12 kat›na ç›kmaktad›r. Gü-
nümüzde "K›z›l ötesi" (Enfra-rouje) ›fl›nlarla d›fl derinin özel
foto¤raflar› çekilmifl, bu foto¤raflarda cinsî münasebetten
sonra, vücûdun bütün yüzeyinin fazla statik elektrik tabaka-
s›yla örtüldü¤ü tesbit edilmifltir. Bu tabaka, derinin oksijen
al›flverifline engel oldu¤u gibi, cildin renginin bozulmas›na ve
çabuk k›r›flmas›na sebep olur. Bu durumdan kurtulmak için
vücûdun i¤ne ucu kadar yer dahi kalmayacak flekilde tama-
men y›kanmas› gerekir. Böylece su zerreleri, olumsuz elek-
trik gerilimini alarak, vücûdu toprakl›yor ve yeniden norma-
le döndürüyor. Bu aç›dan gusl, t›bbî yönden de mutlaka ya-
p›lmas› gereken bir temizliktir.

6- Abdest ve gusl, dolafl›m sistemi üzerinde de olumlu et-
kilerde bulunmaktad›r. Damarlardaki sertleflme ve daralma-
y› önler. Abdestte mevzi bir uyar›lma vard›r. Lenf sistemi, en
önemli merkezlerinden biri olan burun arkas› ve bademcikler
y›kanarak uyar›lmaktad›r. Ayr›ca boyun ve yanlar›n›n y›kan-
mas› da, lenf sistemine tesir eder. Abdest ve guslle kolaylaflan
lenf dolafl›m› sâyesinde, lenfosit denen savaflç› hücreler vücû-
du zararl› unsurlardan korurlar ve vücut direncini artt›r›rlar.

7- Su bulunmad›¤› zaman toprakla yap›lan teyemmüm de
büyük ölçüde vücuttaki statik elektri¤i yok etmekte, toprak-
lamaktad›r.
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TEYEMMÜM

Teyemmüm, toprakla temizlenmek demektir. Abdest al-
mak veya gusl etmek için, su bulunmazsa veya su oldu¤u hal-
de kullan›lmas› mümkün olmayan durumlarda, temiz top-
rak, kum, kireç ve tafl gibi toprak cinsinden temiz bir fley ile
teyemmüm edilir.

Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolayl›kt›r. Dînimiz-
de, toprak ile teyemmüm de, su ile temizlenmek gibi geçer-
lidir. Dînimiz bir çok kirlili¤in toprak ile temizlenebilece¤ini
aç›kça bildirmektedir.

Teyemmümü gerektiren bafll›ca hâller flunlard›r:

1- Abdest ve gusl için temiz su bulamamak.

2- Su kullanmaya mâni olan hastal›k, su kullan›nca so¤uk-
tan ölmek veya hasta olmak tehlikesi bulunmak.

3- Suyun yan›nda düflman veya y›rt›c›, zehirli hayvan bu-
lunmak.

4- Hapiste olup, su kullanamamak,

5- Ölümle tehdit edilmek,

6- Yolcu olup, yan›nda içme suyundan fazla su bulunma-
mak,

7- Kuyudan su ç›karmak imkân› olmamak,

TEYEMMÜMÜN FARZLARI

Teyemmümün farz› üçtür:

1- Niyet etmek,

2- ‹ki elin içini temiz topra¤a sürüp, yüzün tamam›n›
mesh etmek,

3- Elleri temiz topra¤a vurup, önce sa¤ ve sonra sol kolu
mesh etmek.

Teyemmümün farz› ikidir, diyenler de vard›r. ‹kinci ve
üçüncü farz› bir farz olarak söylemektedirler. ‹ki flekli de
do¤rudur.
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TEYEMMÜM NASIL YAPILIR?

1- Önce, cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek
için niyet edilir.

Teyemmüm ile namaz k›labilmek için, yaln›z teyemmü-
me niyet etmek yetiflmez. ‹bâdet olan bir fleyi, meselâ, cenâ-
ze namaz›, secde-i tilâvet yapmak için veya abdest için veya
gusl için teyemmüm etmeye niyet lâz›md›r

Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ay›rmaya lü-
zum yoktur. Abdest için niyet etmekle, cünüplükten de te-
miz olur. Cünüplükten temizlenmeye niyet edilen teyem-
müm ile namaz k›l›nabilir. Abdest için ikinci teyemmüme lü-
zum yoktur.

2- ‹ki kolu dirseklerinden yukar› s›val› olarak, iki elin içi-
ni temiz topra¤a, tafla, toprak veya kireç s›val› duvara sürüp,
en az üç parma¤› de¤mek üzere, iki avucu ile yüzünü bir ke-
re mesh etmek, ya’nî s›¤amak. Eli, yüzünün i¤ne ucu kadar
yerine de¤mezse, teyemmüm geçerli olmaz.

Yüzü tam mesh edebilmek için, avuçlar aç›k ve dört par-
mak birbirlerine yap›fl›k ve iki elin ikifler uzun parmaklar›n›n
uçlar› birbirlerine de¤mifl olarak, avuç içleri saç kesimine ko-
nup, çeneye do¤ru yavaflça indirilir. Parmaklar yatay vazi-
yette aln›, göz kapaklar›n›,burnun iki yan›n› ve dudaklar›n
üzerlerini ve çenenin yüz k›sm›n› iyice s›¤amal›d›r. Bu esna-
da avuç içleri de yanaklar› s›¤ar.

3- ‹ki avucu tekrar topra¤a sürüp, birbirine çarparak, to-
zu topra¤› silkeledikten sonra, önce sol elin dört parma¤› içi
ile, sa¤ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirse¤e do¤ru s›-
¤ay›p sonra, kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile, dirsekten avu-
ca kadar s›¤amak ve sonra sol bafl parmak içi ile, sa¤ bafl par-
mak d›fl›n› s›¤amakt›r. Yüzü¤ü ç›karmak lâz›md›r. Sonra, yi-
ne böyle sa¤ el ile, sol kol s›¤an›r. El ayas›n› topra¤a sürmek
lâz›md›r. Topra¤›n, tozun elde kalmas› lâz›m de¤ildir.

Abdest ve gusl için teyemmüm ayn›d›r.
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TEYEMMÜMÜ BOZAN fiEYLER

Teyemmümü gerektiren özür hâli ortadan kalk›nca, su
bulununca, abdesti ve guslü bozan hallerde, teyemmüm de
bozulur.

TEM‹ZL‹K VE SA⁄LI⁄IMIZ

Atalar›m›z "Herfleyin bafl› sa¤l›kt›r" demifllerdir. Büyük
kay›plar, beklenmeyen hâdiseler karfl›s›nda teselli için "Sa¤-
l›k olsun; Allah bafl sa¤l›¤› versin" deriz.

Gerçekten de sa¤l›k, dünya ni'metlerinin bafl›nda gelir.
Sa¤l›k olmadan hiçbirfley yap›lamaz. Dünya ve âh›ret se’âde-
ti buna ba¤l›d›r. Sa¤l›¤› elinde olan kifli, dünyan›n en mesut,
en mutlu insan›d›r. Dünyan›n di¤er mutluluklar›, bundan
sonra gelir. Mal, mülk, para, makâm v.s. herfley sa¤l›kla de-
¤er kazan›r. E¤er sa¤l›k olmazsa, bunlar›n hiç birisinin k›y-
meti kalmaz. Kanûnî Sultan Süleyman, "Halk içinde mute-
ber bir nesne yok, devlet gibi" diyen bir flâire karfl›, "Olma-
ya devlet cihânda, bir nefes s›hhat gibi" cevab›n› vermifltir.

Sevgili Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", t›p
bilgisini çeflitli flekillerde medh buyurdu. Meselâ, (‹lm ikidir:
Beden bilgisi, din bilgisi). Ya’nî ilmler içinde en lüzûmlusu,
rûhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sa¤l›k bilgisidir.
Her fleyden önce, rûhun ve bedenin zindeli¤ine çal›flmak lâ-
z›m geldi¤ini emir buyurdu. ‹slâmiyyet, beden bilgisini, din
bilgisinden önce ö¤renmeyi emrediyor. Çünki, bütün iyilik-
ler, bedenin sa¤lam olmas›yla yap›labilir. Süvariye hayvan
lâz›m oldu¤u gibi, insana da beden lâz›md›r. Sa¤l›k sayesin-
dedir ki, kendimize, âile efrad›m›za, yurdumuza, milletimize,
bütün insanl›¤a ve yarat›c›m›z ve sâhibimiz olan Rabbimize
karfl› olan vazifelerimizi en iyi flekilde ve gönül râhatl›¤›yla
yerine getirebiliriz. Sa¤l›¤›m›z yerinde olmayacak olursa, he-
men hiç birini râhatl›kla, istedi¤imiz ve bizden istenilen fle-
kilde yapamay›z. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Sa¤l›k içinde râhatça yaflamak, Allah›n kullar›na iki bü-
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yük ihsân›d›r.)
(Bir insan›n baflkas›ndan kötülük görmeksizin, âile efra-

d›n› sa¤l›kl› görür ve yiyece¤i de yan›nda bulunarak sabaha
eriflirse, onun gönlünde, bir genifllik, bir sevinç belirir.)

(Allahtan af ve sa¤l›k dileyiniz. ‹nsana Allah›n varl›k ve
birli¤ini anlamak üzere verilen bilgiden sonra, sa¤l›ktan bü-
yük ve iyi bir nesne verilmemifltir.)

(S›hhatli beden, mesût ömür, ilâhî birer ni'mettir.)
Sa¤l›kl› olmak ne kadar büyük ni’met ve bahtiyârl›kt›r.

Fakat çoklar› bunun k›ymetini bilmez, ço¤u zaman korumak
için lüzumlu tedbirleri almaz. Bunlar›n k›ymetini, büyüklü-
¤ünü felçliler, tutuldu¤u amans›z hastal›ktan dolay› döflekte
yatanlar, fleker hastalar›, kalbinden, midesinden, ci¤erinden
râhats›z ve muzdarip olanlar daha iyi anlarlar. Etraf›m›zda
ve hastanelerde s›k s›k karfl›laflt›¤›m›z a¤r›, ac› ve çeflitli ›zd›-
raplar içinde k›vranan hastalardan ibret almal› ve s›hhatimi-
zin k›ymetini bilmeliyiz!

Bugün, bütün üniversitelerde okutuluyor ki, doktorluk
iki k›s›md›r: Biri hijyen, s›hhati korumak, ikincisi terapötik,
hastalar› iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir.
‹nsanlar› hastal›klardan korumak, sa¤lam kalmay› sa¤lamak,
t›bb›n birinci vazifesidir. Hasta insan, iyi edilse de, çok kere
âr›zal›, çürük kal›r. ‹flte islâmiyyet, tâbabetin birinci vazîfesi-
ni, hijyeni garanti etmifltir. Kur'ân-› kerîm, t›bb›n iki k›sm›n›
da teflvik buyurmufltur.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Rum impara-
toru Heraklius ile birbirlerine mektup gönderirlerdi. Bir de-
fa, Heraklius birçok hediye göndermiflti. Bu hediyelerden bi-
ri de, bir doktor idi. Doktor gelince dedi ki, (Efendim; impa-
rator hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalar›n›za
bedâva bakaca¤›m!). Peygamber efendimiz, kabûl buyurdu.
Emreyledi, bir ev verdiler. Hergün nefs yiyecek, içecek gö-
türdüler. Günler, aylar geçti. Hiç bir müslimân doktora gel-
medi. Doktor, utan›p gelerek, (Efendim, buraya size hizmet
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etmeye geldim. Bugüne kadar bir hasta gelmedi. Bofl otur-
dum, yiyip, içtim, râhat ettim. Art›k gideyim) diye izin iste-
yince, Peygamber efendimiz, (Sen bilirsin, e¤er daha kal›r-
san, misâfire hizmet etmek, müslimânlar›n vazifesidir. Gi-
dersen de u¤urlar olsun! Yaln›z flunu bil ki, burada seneler-
ce kalsan, sana kimse gelmez. Çünki, eshâb›m hasta olmaz!
‹slâm dîni, hasta olmamak yolunu göstermifltir. Eshâb›m te-
mizli¤e çok dikkat eder. Ac›kmad›kça birfley yemez ve sof-
radan doymadan önce kalkar) buyurdu.

Bu, müslimân hiç hasta olmaz demek de¤ildir. Fakat s›h-
hatine ve temizli¤ine itina eden bir müslimân uzun zaman
sa¤lam kal›r. Kolay kolay hasta olmaz, ölüm hakt›r. Hiçbir
kimse ölümden kurtulamaz ve herhangi bir hastal›k sonucu
ölecektir. Evet, ölüm hastal›¤› herkese gelecektir. Bu hasta-
l›k mü'minlere bir ni’mettir. Âhiret yolculu¤unun habercisi-
dir. Haz›rlanmak, tevbe, vasiyyet etmek için, alarm iflâreti-
dir. Cenâb-› Hak, çeflitli hastal›klar›, ölüme sebep k›lm›flt›r.
Eceli gelen bir hastal›¤a yakalanacakt›r.

Fakat, o vakte kadar s›hhatini koruyabilmesi, ancak müs-
limânl›kta emredilen hususlara ve temizli¤e riâyet sâyesinde
olur.

Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(‹yiliklerin bafl› az yemek, kötülüklerin bafl› çok yemek-
tir.)

(‹nsan kalbi, tarladaki ekin gibi, yemek de ya¤mur gibi-
dir. Fazla su, ekini çürüttü¤ü gibi, fazla g›da da kalbi öldü-
rür.)

(Çok yiyeni, çok içeni Allahü teâlâ sevmez.)
(Her derdin bafl› çok yemek, her hastal›¤›n ilâc› çok ye-

mekten korunmak, perhiz etmektir.)
(Az ye, hasta olma!)
T›bb›n ifâde etti¤i bir gerçektir ki, hastal›klar›n büyük bir

k›sm› temizli¤e dikkat edilmemesinden ileri gelmektedir.
D›fl temizlik, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, giyecekleri-
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mizin, teneffüs etti¤imiz havan›n, vücûdumuzun, oturup
kalkt›¤›m›z, gezip dolaflt›¤›m›z, çal›flt›¤›m›z, uyudu¤umuz,
yemek yedi¤imiz yerlerin temizli¤i, sa¤l›¤›m›z›n korunma-
s›nda ve devam›nda büyük önem tafl›r. Tâbi'înden gençler,
Eshâb-› kirâma sordu ki, (Allahü teâlâ sizi çok seviyor.
Kur'ân-› kerîmde sizi övüyor. Bunun sebebi nedir? Bize söy-
leyin de, biz de sizin gibi olal›m, bizi de çok sevsin) dedikle-
rinde, (Evet, bizi Allahü teâlâ çok seviyor. Çünki biz, temiz-
li¤e çok dikkat ediyoruz) diye cevap verdiler.

Bir müslimân her fleyden önce bedenen ve rûhen temiz-
dir. Kur'ân-› kerîmde buyuruldu ki:

(Temiz olanlar› severim.)

(Allah›n murâd› sizi s›k›nt›ya koflmak de¤il ve lâkin sizi
temizletmek ve üzerinize ni’metini tamamlamak istiyor ki,
flükredesiniz.)

Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Din, temizlik "esaslar›" üzerine kurulmufltur.)

(Namaz›n anahtar› temizliktir.) 

(Temizlik, îmân›n yar›s›d›r.)

Bundan dolay›d›r ki, müslimân her haliyle ve her fleyi ile
temizdir. Giydi¤i, yedi¤i, içti¤i, çevresi, evi, iflyeri, mahallesi,
soka¤›, caddesi, flehri, yurdu temizdir.

Kanûnî Sultan Süleyman zaman›nda ‹stanbul'a gelen bir
Alman râhibi, 1560 y›l›nda yazd›¤› bir eserde: (Buradaki te-
mizli¤e hayran oldum. Burada herkes günde befl defa y›ka-
n›r. Bütün dükkânlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur.
Sat›c›lar›n elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz.
Ayr›ca ismine "hamam" dedikleri ve içinde s›cak su bulunan
binâlar vard›r ki, buraya gelenler, bütün vücûtlar›n› y›karlar.
Hâlbuki bizde insanlar pistir, y›kanmas›n› bilemezler) de-
mektedir. Avrupada y›kanmak ancak, as›rlardan sonra ö¤re-
nilmifltir.

Müslimânlar, câmilere, evlere ayakkab› ile girmez. Hal›-
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lar, döflemeler, tozsuz temiz olur. Her müslimân›n evinde ha-
mam› vard›r. Kendileri, çamafl›rlar›, yemekleri hep temiz
olur. Onun için, mikrop ve hastal›k bulunmaz. Frans›zlar›n
dünyaya övündükleri Versay saray›nda bir hamam yoktu.

Temizlik, her türlü sa¤l›¤›n garantisidir. Temizli¤in olma-
d›¤› yerlerde, önce bedenî, sonra da bunu ta’kîben rûhî has-
tal›klar, dert ve felâketler bafl gösterir. Tifo, kolera, verem,
s›tma ,veba, cüzzam, tifüs baflta olmak üzere bütün hastal›k-
lar›n kayna¤›, pisliktir. Nerede temizlik yoksa, orada hasta-
l›k vard›r. H›ristiyanl›¤›n en revaçta oldu¤u orta ça¤da bü-
yük t›p âlimleri, yaln›z müslimânlard› ve garpl›lar Endülüs'e
t›p tahsil etmeye gelirlerdi. Çiçek hastal›¤›na karfl› afl›y› bu-
lanlar, müslimân Türklerdir. Türklerden bunu ö¤renen Jen-
ner, ancak 1796da bu afl›y› Avrupaya götürdü ve haks›z ola-
rak, "Çiçek afl›s›n› bulan bilgin" ünvan›n› ald›. Hâlbuki tam
bir zulmet diyar› olan o zamanki Avrupada insanlar hastal›k-
tan k›r›l›yordu. Fransa Kral› Onbeflinci Louis 1774de çiçek-
ten öldü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salg›nlar›na u¤-
rad›. Birinci Napolyon 1798de Akkâ kalesini muhasara etti-
¤i zaman ordusunda veba zuhur etmifl ve hastal›¤a karfl› ça-
resiz kal›n›nca, düflman› olan müslimân Türklerden yard›m
dilenmek zorunda kalm›flt›. O zamanki bir Frans›z eserinde
flöyle yaz›lmaktad›r: (Türkler, ricâm›z› kabûl ederek hekim-
lerini yollad›lar. Bunlar tertemiz giyinmifl, nur yüzlü kimse-
lerdi. Evvelâ dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile
uzun uzad›ya y›kad›lar. Hastalarda zuhur eden h›yarc›klar›
neflterle yard›lar, içindeki s›v›y› ak›tt›lar ve yaralar› tertemiz
y›kad›lar. Sonra hastalar› ayr› ayr› yerlere koydular ve sa¤-
lamlar›n mümkün oldu¤u kadar onlara yanaflmamas›n› ten-
bih ettiler. Hastalar›n elbiselerini yakt›lar ve onlara yeni el-
biseler giydirdiler. En nihayet tekrar ellerini y›kad›lar ve
hastalar›n bulundu¤u yerlerde öd a¤ac› yakarak tekrar dua
ederek ve bizden hiçbir ücret veya hediye kabûl etmeden ya-
n›m›zdan ayr›ld›lar.)

A¤z›m›z›n temizli¤i, genel beden temizli¤imiz içerisinde,
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ayr› ve önemli bir yer iflgâl etmektedir. Çünki, a¤›z bedenin
kap›s›d›r. Yenilen birfley oradan geçmektedir. A¤›zdaki difl-
lerin de önemi büyüktür. Bu konuda dikkat edilecek husus,
difllerimizi temiz tutmak, afl›r› s›cak ve afl›n so¤uk yemekler-
den, sert yiyeceklerden korumakt›r. Çünki bunlar diflleri ze-
deler, çizer ve difl minesinin çatlamas›na sebebiyet verebilir.
Sonunda da difl çürümeleri ortaya ç›kar. Çizilen, zedelenen,
çatlayan yerlere çeflitli mikroplar yerleflmekte ve hemen ço-
¤almaya bafll›yarak tahribata giriflmektedir. Çürük bir difl,
sadece a¤r›lara sebebiyet vermekle kalmaz, daha birçok râ-
hats›zl›k ve hastal›klara sebep olmaktad›r. Bunun içindir ki,
difl temizli¤i ve bak›m› çok önemlidir.

Bugünkü t›bb›n bildirdi¤ine göre, a¤›z sa¤l›¤›nda, difllerin
temizlenmesinde misvâk›n ehemmiyeti büyüktür. Difl ma-
cunlar› a¤›zdaki faydal› ve zararl› mikroplar› öldürmektedir.
Fakat misvâk, sadece zararl› mikroplar› öldürüyor. Bu ba-
k›mdan devaml› misvâk kullanan kimselerin difllerinde çü-
rüklük olmaz. Hattâ difllerinde çürüklük olanlar›n çürüklük-
leri ilerlemez. Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(E¤er ümmetime a¤›r gelece¤inden korkmasayd›m, her
namazda onlara misvak kullanma¤› emrederdim).

(Niçin sararm›fl diflleriniz ile huzûruma giriyorsunuz?
Misvâk kullan›n›z!).

(Misvaka devam edin, zira misvâk hem a¤›z temizli¤i,
hem de Allah'›n râz› olaca¤› fleydir).

Beden temizli¤i yan›nda rûh temizli¤inin önemi büyük-
tür. Müslimân, muhakkak iyi ahlâkl› ve faziletli olmal›d›r. ‹s-
lâm dîni, bafltan bafla ahlâk ve fazilettir. ‹slâm dîninin, dost-
lara ve düflmanlara karfl› yap›lmas›n› emretti¤i iyilik, adâlet,
cömertlik, akllar› flafl›rtacak derecede yüksektir. Peygambe-
rimiz buyurdu ki:

(‹yi huylar› tamamlamak, iyi ahlâk› dünyaya yaymak için
gönderildim.)

(Îmân› yüksek olan›n›z, ahlâk› güzel olan›n›zd›r.)
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Îmân bile, ahlâk ile ölçülmektedir. Bir müslimân›n rûhu-
nun temizli¤i esast›r.

‹slâmiyyetin gösterdi¤i yolda giden, maddî ve manevî ku-
surda bulunmayan kimsenin hayât› hastal›kla geçmez. Fakat,
Peygamberlerden baflka herkes, nefsine uyabilir. Günâh iflle-
yebilir. Dîne uygun yaflamakta gevflek davranarak, hasta
olan kimse, ilâç almal›, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezr
etmeli (adamal›) ve s›k s›k sadaka vermelidir.

Cümle âzadan günâhlar dökülür,
namaz için abdest ald›¤›n zaman.
‹ki melek gelir yan›nda durur,
sabah namaz›n› k›ld›¤›n zaman.

Gökten yere iner bütün melekler,
meleklere müfltak olur felekler.
Kabûl olur onda bütün dilekler,
ö¤le namaz›n› k›ld›¤›n zaman.

Ne yücedir Rabbimizin kelâm›,
acep biz de ona bir kul ola m›?
Hak teâlâ kendi al›r selâm›,
‹kindi namaz›n k›ld›¤›n zaman.

Cennet olur mü’minlerin dura¤›,
kâdir Mevlâm yak›n eder ›ra¤›.
Haz›rlay›p getirirler Bura¤›,
akflam namaz›n› k›ld›¤›n zaman.

Bir gün toprak ile yüzün örtülür,
mizân› kurarlar, günâh tart›l›r.
Sâlih olan azaplardan kurtulur,
Yats› namaz›n› k›ld›¤›n zaman.
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NAMAZ VAKTLER‹

Sabah Namaz› Vakti:
Sabah namaz› vakti, fecrin do¤mas›ndan, ya’nî flarkta be-

yazl›k bafllamas›ndan itibaren, günefl do¤uncaya kadard›r.

Ö¤le Namaz› Vakti:
Ö¤le namaz› vakti, gölgeler k›sal›p, uzama¤a bafllad›¤› za-

mandan itibaren bafllar ve gölge bir misli veya iki misli uza-
y›ncaya kadar devam eder. Birinci, iki imâmâ, ya’nî ‹mâm-›
Ebu Yusuf ve ‹mâm-› Muhammed'e, ikincisi ise, ‹mâm-›
A'zam Ebû Hanife'ye "rahmetullahi aleyhim" göredir.

‹kindi Namaz› Vakti:
1- ‹mâm-› Ebu Yusuf ve ‹mâm-› Muhammed'e göre, göl-

ge kendisini meydana getiren cisim kadar uzay›nca bafllar ve
günefl kayboluncaya kadar devam eder.

2- ‹mâm-› A'zama göre ise; gölge kendisini meydana ge-
tiren cismin iki misli olunca bafllar, günefl kayboluncaya ka-
dar devam eder. Fakat, günefl sarard›ktan sonra ya’nî ufuk
hatt›na bir m›zrak boyu yaklafl›nca, her namaz› k›lmak ha-
râmd›r. Ya’nî ikindi namaz›n› bu kadar geciktirmek harâm-
d›r. Fekat, ikindi namaz›n› k›lmam›fl ise, günefl bat›ncaya ka-
dar da k›lmak laz›md›r.

Akflam Namaz› Vakti:
Günefl kaybolduktan sonra bafllay›p, flafak karar›ncaya

kadar, ya’nî k›rm›z›l›k kayboluncaya kadar devam eder.

Yats› Namaz› Vakti:
Akflam namaz› vaktinin ç›kmas›ndan itibaren, fecrin

a¤armas›na kadar devam eder. ‹mâm-› A'zam'a «rahmetul-
lahi aleyh» göre, yats›n›n vakti, gökteki beyazl›k kaybolunca
bafllar. Ya’nî iki imama göre yats› vakti olduktan sonra, en az
yar›m saat daha bekleyip yats›y› k›larsa, bütün imamlara gö-
re k›lm›fl olur. Yats› namaz›n› özürsüz, gece yar›s›ndan son-
raya b›rakmak mekrûhtur.

Her memleketin namaz vakti, o memleketin ekvatordan
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uzakl›¤›na ve mevsimlere göre de¤iflir.

67 dereceden geçen kuzey kutup dairesinin kuzeyinde
bulunan so¤uk memleketlerde, güneflin meyli çok oldu¤u za-
manlarda, flafak kaybolmadan fecir bafllar. Bunun için Balt›k
Denizi'nin flimal (kuzey) ucundan, yaz›n gece olmay›p, yats›
ve sabah namazlar›n›n vakti bafllamaz.

Hanefi mezhebinde vakit, namaz›n flart› de¤il, sebebidir.
Sebep bulunmazsa namaz farz olmaz. O halde böyle memle-
ketlerde bulunan müslimânlara bu iki namaz farz olmaz.
Güney yar›mkürede, her yer deniz oldu¤u için böyle memle-
ket yoktur.

Namaz›n sahîh olmas› için, vaktinde k›ld›¤›n› iyi bilmek
lâz›md›r.

EZÂN VE ‹KAMET

Ezân, herkese bildirmek demektir. Befl vakit namaz ve
kazâ namazlar› için ve Cum’a namaz›nda hatibin karfl›s›nda,
erkeklerin ezân okumas›, sünnet-i müekkededir. Kad›nlar›n
ezân ve ikâmet okumas› mekrûhtur. Ezân, baflkas›na vakti
bildirmek için, yüksekte okunur. Ezân okunurken, iki eli
kald›r›p birer parma¤›n› iki kula¤›n deli¤ine koymak müste-
habt›r. ‹kâmet okumak, ezândan daha efdaldir. Ezân ve ikâ-
met, k›bleye karfl› okunur. Okurken konuflulmaz ve selâma
cevap verilmez. Konuflursa, her ikisi de tekrar okunur.

Ezân›n Okunuflu

ALLAHÜ EKBER..........................................................4 defa

EfiHEDÜ EN LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH......................2 defa

EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN
RESÛLULLAH...............................................................2 defa

HAYYE ALES-SALÂH ................................................2 defa

HAYYE ALEL-FELÂH................................................2 defa

ALLAHÜ EKBER..........................................................2 defa
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LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH ................................................1 defa

Yaln›z sabah ezân›nda “HAYYE ALEL-FELÂH”dan
sonra iki kere “ES-SALATÜ HAYRUN M‹NE’N-NEVM”
okunur.

‹kâmette ise: “HAYYE ALEL-FELAH”dan sonra iki
kere “KAD KÂMET‹S-SALÂTÜ” denir.

EZÂN DUÂLARI

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: 

(Ezân okunurken flu duây› okuyun: 
“Ve ene eflhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû la flerîkeleh

ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh ve radîtü
billahi rabben ve bil-islâmi dînen ve bi- Muhammedin sallal-
lahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”)

Yine bir hadîs-i fleriflerinde buyurdular ki, 

(Ey benim ümmetim! Ezân bitince flu duay› okuyunuz! 
“Allahümme rabbe hâ'zihid-davetit-tâmmeti ve's-salâtil-

kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ve'd-derece-
ter-refîate veb'ashü mekâmen mahmudenil-lezî va'adtehü
inneke la tuhlifül-mîâd”).

EZÂN KEL‹MELER‹N‹N MANÂLARI

ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir fley
lâz›m de¤ildir. Kullar›n›n ibâdetlerine de muhtaç olmaktan
büyüktür. ‹bâdetlerin, Ona hiçbir faydas› yoktur. Bu mühim
manây› zihinlerde iyi yerlefltirmek için, bu kelime, dört kere
söylenir.

EfiHEDÜ EN-LÂ ‹LÂHE ÎLLALLAH: Kibriyâs›, bü-
yüklü¤ü ile kimsenin ibâdetine muhtaç olmad›¤› halde, ibâ-
det olunma¤a Ondan baflka kimsenin hakk› olmad›¤›na fle-
hâdet eder, elbette inan›r›m. Hiçbir fley Ona benzemez.

EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÜLULLAH:
Muhammed «aleyhi ve âlâ âlihissalâtü vesselâm»›n, onun
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gönderdi¤i Peygamberi oldu¤una, Onun istedi¤i ibâdetlerin
yolunu bildiricisi oldu¤una ve Allahü teâlâya ancak Onun
bildirdi¤i, gösterdi¤i ibâdetlerin yarafl›r oldu¤una flehâdet
eder, inan›r›m.

HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELAH:
Mü'minleri felâha, se’âdete, kurtulufla sebep olan namaza
ça¤›ran iki kelimedir.

ALLAHÜ EKBER: Ona lây›k bir ibâdeti kimse yapa-
maz. Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lây›k, yak›fl›r ol-
mas›ndan çok büyüktür, çok uzakt›r.

Namaz›n flerefi ve büyüklü¤ü, onu herkese haber vermek
için seçilmifl olan bu kelimelerin büyüklü¤ünden anlafl›lmak-
tad›r.

MENKIBE

‹lk Ezân

Hicretin birinci y›l›na kadar, namaz için ezân okunmazd›.
Müslimânlar az ve toplu bir halde bulunduklar› için böyle bir
ihtiyaç da hissedilmemekteydi. Namaz vakti gelince (Essalâ-
tü, Essalatü), ya’nî "Namaza, Namaza" diye ça¤›r›p ve bu-
nunla yetinirlerdi.

Hicretten sonra, müslimânlar ço¤almaya bafllad›¤›ndan
art›k (Esselatü) diye ça¤r›lmas›, maksad› temin etmiyor, fleh-
rin her taraf›ndan iflitilmiyordu.

Bundan sonra namaz vakitlerini bildirecek bir vas›taya
ihtiyaç vard›. Kimisi, bir çan elde edelim, dedi. Resûlullah
Efendimiz:

“O Nasârâ’ya (H›ristiyanlara) mahsustur.” buyurdu.

Baz›lar› boru çalsak dediler, Peygamber Efendimiz:

“O da Mûsevîlere mahsustur” buyurdu.

- Yüksek bir yere atefl yaksak, dediler. Buna da: "O da
Mecûsilere mahsustur" duyurdu.
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Bu s›rada Abdullah bin Zeyd hazretleri, bir rüyâ gördü.
S›ra ile üç gün tekerrür eden bu rüyâs›n›, üçüncü gün sabah›,
Resûlullah Efendimizin huzûrunda flöyle anlatt›:

- Yeflil bir flal ve pefltemal ba¤lam›fl, eline çan alm›fl bir ki-
fli gördüm. Ona sordum:

- Elindeki çan› satar m›s›n?

- Ne yapacaks›n?

- Namaz vakitlerini bildirmek için çalaca¤›m. Bunun üze-
rine o zat dedi ki:

- Ben sana daha hay›rl›s›n› tarif edeyim.

K›bleye karfl› durdu ve yüksek sesle (Ezân)'›n mübârek
kelimelerini okudu. Biraz durduktan sonra, ayn› kelimeleri
tekrar ederek sonuna do¤ru (Kad Kâmetis'salâtü) cümlesini
ilâve etti.

Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz emir buyurdular:

- “Rüya hakt›r. O kelimeleri Bilal’e ö¤ret, okusun!”
Hazret-i Bilâl de, ö¤retilen kelimeleri Mescid-i flerifin ya-

n›nda bulunan yüksek bir dama ç›kt›. Ve ilk ezân› okudu.

Hazret-i Ömer, ezân sesini iflitince, kofla, kofla, Resûlullah
Efendimizin huzûruna geldi. Hazret-i Bilâl' in söyledi¤i keli-
meleri aynen rüyâs›nda gördü¤ünü arz etti. O gece Eshâb-›
kirâmdan bir k›sm› da ayn› rüyây› görmüfllerdi.

‹flte o günden itibaren, her namaz vakti ezân okunmas›
sünnet k›l›nd›.

Seslendi ol müezzin, durdu kâmet eyledi, 
Kâ'beye döndü yüzün, hem de niyyet eyledi.

Duyunca ehl-i îmân, hürmet ile dinledi, 
Sonra, namaza durup, Rabbe kulluk eyledi.
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NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz k›lmak isteyen kimse, abdestini al›p k›bleye karfl›
durur. Hangi namaz› k›laca¤›n› kalbinden geçirir ve "Allah
r›zâs› için... namaz›n›n farz›n› k›lmaya niyet ettim, döndüm
k›bleye" diyerek ellerini, avuçlar›n›n içi k›bleye dönük ol-
mak üzere kulaklar›n›n yumufla¤› hizas›na kadar kald›r›r
(kad›nlar, omuzlar›na kadar kald›r›rlar). Bu esnada parmak-
lar› ne aç›k, ne kapal›, tabî’î hâlinde bulunacakt›r.

“Allahü ekber” der, ellerini göbe¤inin alt›ndan ba¤lar.
Sa¤ elinin iki parma¤›, bile¤ini halka gibi kavrar (kad›nlar,
ellerini gö¤üslerinin üstüne sa¤ eli sol elin üzerine koyarlar)
sonra «sübhâneke»yi okur.

Bundan sonra içinden eûzü besmele çekip «Fâtiha»yi, pe-
flinden de bir sûre veya uzun bir âyet, yahut üç k›sa âyet
okur. Cemâatle namaz k›l›n›yorsa imâma uyan, sübhâne-
ke’yi okuduktan sonra susar, bir fley okumaz.

Bundan sonra tekbîr al›p rükû'a gider. Rükû'da bafl›n›,
belini ve sa¤r›s›n› ayn› seviyede tutma¤a çal›fl›r. Eliyle dizle-
rini kavrar, dizlerini gergin tutar. En az üç defa “sübhâne
rabbiyel-azîm” der. “Semi'allahü limen hamideh”, diyerek
do¤rulur ve arkas›ndan “Rabbenâ lekel-hamd” der. Cemâ-
atle namaz k›larken imâm, “Semi'allahü limen hamideh”
derken, cemâat de “rabbenâ lekel-hamd” der.

Yine tekbîr al›p secdeye var›r. Secdeye var›rken önce diz-
lerini, sonra ellerini, ellerinin aras›nda burnunu ve aln›n› ye-
re kor; kollar›n› bö¤ründen, karn›n› uyluklar›ndan, dirsekle-
rini yerden uzak tutar. Ayak parmaklar›n› k›bleye do¤ru bü-
ker, böylece üç defa “Sübhâne rabbiyel-a'lâ” der. Allahü ek-
ber diyerek do¤rulur, ellerini dizlerinin üzerine koyup otu-
rur. Bir defa «sübhanallah» diyecek kadar bir süre oturduk-
tan sonra tekbîr al›p secdeye gider. Yine üç defa “sübhâne
rabbiyel-a’lâ” der. “Allahü ekber” deyip ikinci rek'ate kal-
kar. Kalkarken önce ellerini yerden kald›r›p dizlerinin üstü-
ne kor, dizlerinden kuvvet alarak do¤rulur. Özrü yoksa elle-
rini yere dayamadan kalkar.

‹kinci rek'atte "sübhâneke" okumaz, eûzü çekmez. Yal-
n›z besmele çekip Fâtiha ve sûre veya âyet okur. Birincide
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oldu¤u gibi rükû' ve secdeleri yapar, ellerini dizleri üstüne
koyup oturur. Bir özrü yok iken namazda daima sol ayak ye-
re serilip üzerine oturup, sa¤ ayak, parmaklan k›bleye do¤ru
bükülerek dikilir. (Kad›nlar, iki ayaklar›n› da sa¤a do¤ru ya-
t›rarak uyluklar› üzerine otururlar).

K›l›nan namaz iki rek'atli ise oturuflta “etteh›yyâtü, salli-
bârik ve rabbenâ” okunup selâm verilir. ‹ki rek'atten fazla
ise, ilk oturuflta yaln›z “etteh›yyâtü, okunur. Bundan sonra
3. rekâta kalkar. Farzlar›n 3 ve 4. rekatlerinde besmele çekip
Fatihay› okur. Sûre veya âyet okumaz. Önceki gibi iki rekat
daha k›ld›ktan sonra oturur. Ettehiyyatüyü salli-bârikleri,
rabbenâ âtina'y›” okuyup önce sa¤a, sonra sola "esselâmü
aleyküm ve rahmetullah" diyerek selâm verir.

Selâm verirken yan›ndaki cemâate ve meleklere selâm
verdi¤ini içinden geçirir. Selâmdan sonra, “Allahümme en-
tesselâmü ve minkesselâm, tebârakte yâ zel-celâli vel-ik-
râm” der.

MENKIBE

Namaz için Fedâkârl›k

Bursa, Osmanl›lara geçmeden önce, flehirde oturan Rum-
lardan biri gizlice ‹slâm dînini kabûl etmiflti. Bunun sebebini
pek yak›n bir rum dostu sordu:

- Baba ve dedelerinin dînini nas›l olup da, terkettin?
- Bir aral›k esir edilen müslimânlardan bir tanesi benim

yan›ma b›rak›ld›. Bir gün bakt›m, bu esir kapat›ld›¤› odada
e¤ilip kalk›yordu. Yan›na giderek ne yapt›¤›n› sordum. Ha-
reketleri bitince ellerini yüzüne sürdü ve bana namaz k›ld›-
¤›n›, flâyet müsaade edersem her namaz için bir alt›n verece-
¤ini ifâde etti. Ben de tamaha kap›ld›m. Gün geçtikçe ücreti
art›rd›m. Öyle oldu ki, her vakit için on alt›n istedim, o da
kabûl etti, ibâdeti için yapt›¤› fedâkârl›¤a hayret ettim.

Bir gün ona "seni serbest b›rakaca¤›m" deyince çok se-
vindi, ellerini kald›r›p:

- “Allahü teâlâ seni îmân ile flereflendirsin” diye duâ etti.
Ben de, o anda müslimân oldum.
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Namaz K›larken Nelere Dikkat Etmelidir?

N‹YYET VE BAfiLAMA TEKBÎR‹

Önce k›bleye karfl› dönülür. Ayaklar birbirinden dört
parmak aç›k olarak paralel tutulur. Erkekler iki elinin bafl
parmaklar›n› kulak yumufla¤›na de¤dirir, avuç içlerini k›ble
yönüne açar. Kad›nlar ise, ellerini omuz hizâs›na getirir.
“Allahü Ekber” diye tekbîr getirirken namaza niyet edilir.
Daha önce de niyet edilebilir. Niyet ederken, namaz›n ad›
(farz m›, vâcib mi, sünnet mi oldu¤u), vakti (sabah, ö¤le, ak-
flam, .... gibi), edâ ve kazâ oldu¤u, cemâatle namazda, imâma
uyuldu¤u kalb ile hat›rlan›p, "Allahü Ekber" diyerek erkek-
ler göbek alt›na, sa¤ elini, sol el üzerine ba¤lar. Kad›nlar ise,
tekbîrden sonra, ellerini gö¤sü üzerine koyar. Böylece na-
maza bafllan›lm›fl olunur. Tekbîrden önce niyyet etmifl olma-
l›d›r.

– 159 –



KIYÂMDA VE KIRÂATTA ‹KEN

(Ayakta dururken ve okurken)

– K›yâm, ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan
hasta oturarak k›lar. Oturamayan hasta, yat›p yüzü k›bleye
karfl› bafl› ile (ya’nî îmâ ile) namaz›n› k›labilir.

– Namaz›n birinci rek'atinde önce, (Sübhâneke) okunur.
– E’ûzü-Besmeleden sonra, Fâtiha sûresi okunur. (Fâtiha,

cenâze namaz› d›fl›nda her namaz›n her rek'at›nda okunur.)
– Fâtihadan sonra ayakta en az bir âyet okumak gerekir.

K›sa sûre (meselâ, Kul hüvellahü... gibi) okumak daha se-
vâbt›r. (Farz namazlar›n üçüncü ve dördüncü rek'atlerinde
sûre okunmaz).

– K›râat, a¤›z ile okumak demektir. Kendi kulaklar› iflite-
cek kadar sesli okunur.
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RÜKÛ’DA VE KAVMEDE ‹KEN

– Sûreler okunduktan sonra, "Allahü Ekber" diyerek, rü-
kûya e¤ilinir.

– Rükûda, erkekler parmaklar›n› aç›p, dizlerin üzerine
koyar. S›rt›n› ve bafl›n› düz tutar. Kad›nlar parmaklar›n› aç-
maz. S›rt›n›, bafl›n›, bacaklar›n›, kollar›n› dik tutmaz.

– Rükûda gözler ayaklara bakarak, üç defa “SÜBHÂNE
RABB‹YEL-AZÎM” denir. (Yaln›z k›lan 5 veya 7 defa söy-
liyerek daha çok sevâb alabilir).

– Rükûdan “SEM‹'ALLAHÜ L‹MEN HAM‹DEH” di-
ye kalk›l›r. Bunun arkas›ndan “RABBENÂ LEKEL
HAMD” denir ve dik durulur.

– Bundan sonra, “ALLAHÜ EKBER” diyerek secdeye
gidilir.
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SECDEDE ‹KEN

– Secdeye var›l›rken, önce sa¤, sonra sol diz, sonra sa¤,
sonra sol el, sonra burun ve al›n kemikleri yere konur.

– Ayak parmaklar› k›ble istikâmetinde bükülür.

– Ellerin parmaklar› kapan›r, avuç içleri yere yap›fl›r.

– Erkekler secdede dirseklerini yere yap›flt›rmazlar. Ka-
d›nlar ise, dirseklerini yere yayarlar.

– Secde yerinde üç defa “SÜBHÂNE RABBÎYEL-
A’LÂ” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalk›p, (sübhanal-
lah) diyecek kadar oturulur, tekrar “Allahü Ekber” diyerek
ikinci secdeye gidilir.

– ‹kinci secdede de birinci secde gibi yap›p, “Allahü Ek-
ber” diyerek, birinci veya üçüncü rek'at›n secdelerinde aya-
¤a (k›yâma) kalk›l›r, ikinci veya dördüncü rek'atin secdele-
rinden sonra ise, “KA’DE” (ya’nî oturufl) yap›l›r.

– Secdeden aya¤a kalkarken, özür hâli yoksa eller yerden
kuvvet almaz.

– Secdeden kalkarken önce al›n, sonra burun, sonra sol el
ve sa¤ el, sonra sol diz ve sa¤ diz s›ras›yla kald›r›l›r.
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OTURURKEN (KA’DE-‹ AHÎRE)

– Son rek’atte, (teh›yyat) okuyacak kadar oturmak farz-
d›r.

– ‹kinci secdeden “ALLAHÜ EKBER” diye kalkan er-
kekler, sol aya¤›n›n üzerini yere yayar, sa¤ aya¤›n›n parmak-
lar›n› k›ble istikâmetinde büker, uyluklar› üzerine otururlar.
Kad›nlar ise, sa¤ ve sol ayaklar›n›, sa¤ yanlar›na al›p, sol uy-
luklar› üzerine otururlar.

– Ka’dede eller, dizlerin üzerine konup, parmaklar kendi
hâline b›rak›l›r.

– Her ka’dede (oturmada) mutlaka “ETTEHIYYÂTÜ”
duâs› okunur.

– Ka’de-i ahirede (son oturuflta) teh›yyâttan sonra, (Alla-
hümme salli ve bârik ile Rabbenâ) duâlar› okunur.

– Farz ve vâcib namazlar›n ve ö¤le namaz›n›n ilk sünneti-
nin ilk oturufllar›nda yaln›zca, (Etteh›yyâtü) okunur. Nâfile
namazlarda, ayr›ca (Salli ve Bârik) duâlar› da okunur.
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SELÂM VER‹RKEN

Ka’de-i Ahîrede (ya’nî son oturuflta) okunmas› gereken
duâlar okunduktan sonra, önce sa¤ omuza do¤ru bafl çevri-
lip, “ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAH”,
sonra sol omuza do¤ru bafl çevrilip, “ESSELÂMÜ ALEY-
KÜM VE RAHMETULLAH” diye selâm verilir.

– Selâm verildikten sonra, o namaz tamamlanm›fl demek-
tir. Bundan sonra, üç kere (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâ-
he illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh)denir.
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DUÂ EDERKEN

– Namaz bittikten sonra hemen Âyetel-Kürsî, ya’nî (Al-
lahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûme...) okunur.

– Âyetel-Kürsîden sonra:

33 defa “SÛBHANALLAH”
33 defa “ELHAMDÜL‹LLAH”
33 defa “ALLAHÜ EKBER”
1 defa “LÂ ‹LÂHE iLLALLAHÜ VAHDEHÜ LÂ

fiERÎKE LEH LEHÜL-MÜLKÜ VE LEHÜL-HAMDÜ
VE HÜVE A'LÂ KÜLL‹ fiEY'lN KADÎR” söylenir.

– Âyetel-Kürsî ve tesbihlerden sonra duâ edilir.

Duâda erkekler, kollar› gö¤üs hizâs›na kald›r›r, avuçlar›-
n› açar, avuç içini gökyüzüne çevirir. Eller birbirine birleflti-
rilmez. Kollar, omuz geniflli¤inde aç›k tutulur, dirseklerini
fazla bükmez.

– Duâdan sonra, (Sübhâne Rabbike...) âyet-i kerîmesi
okunup, eller yüze sürülür.

– Cenâze oldu¤u zamanda da Âyetel-Kürsi, tesbih ve du-
â mutlaka yerine getirilmelidir. Yap›lmazsa Peygamberimi-
zin önemli bir sünneti terk edilmifl olur.
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NAMAZDAN SONRA DUÂ

Sevgili Peygamberimiz, (Befl vakit namazdan sonra yap›-
lan duâ kabûl olur) buyurdu. Fakat duâ uyan›k kalb ile ve
sessiz yap›lmal›d›r. Duây› yaln›z namazlardan sonra veya
belli zamanlarda yapmamal› ve belli fleyleri ezberleyip fliir
okur gibi duâ etmemelidir: 

(Yâ Rabbî! Günâhlar›m›z› rahmetinle afv et, ölmüflleri-
mizi ma¤firet eyle, yafl›yanlar›m›za hay›rlar ihsân et.

Riyâdan, nifaktan, flikâktan, her türlü hastal›ktan, kazâ-
dan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulm
etmekten ve zulm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, az-
d›ran zenginlikten ve do¤ru yoldan ayr›lma¤a sebep olan fa-
kirlikten, fleytân ve nefsin flerrinden, düflman›n galebesin-
den, kötü huydan, bid'at ifllemekten, dalâlete düflmekten,
hâlis olmayan amelden, her çeflit günâhtan, küfre girmekten,
ölürken gelecek fitnelerden, kabr azâb›ndan, dînimize dün-
yam›za zarar verecek ifllerden sana s›¤›nd›k, bunlardan biz-
leri koru Yâ Rabbî!

Yâ Rabbî! Bize sars›lmaz bir îmân, güzel bir ahlâk, flükre-
dici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine
r›zâ gösteren hay›rl› ömür, sâlih evlâd, dünya ve âh›rette gü-
zellik ihsân et! Ana ve babam›z› ma¤firet eyle!

Yâ Rabbî! Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, Resûlul-
lah›n ve bütün Enbiyân›n, Ehl-i beytin, Eshâb-› kiram›n ve
bütün evliyâ-i kirâm›n sevgisini ve sevgine kavuflturacak
amel ve iflleri nasîb eyle! Yâ Rabbî! Dînine severek hizmet
etmeyi, kul borçlar›n› ödemeyi ve flehîd olarak ölmeyi nasîp
eyle! Bize hakk› hak, bât›l› bât›l olarak göster!

Yâ Rabbî! Bu vatan› bizlere b›rakan ecdâd›m›z›n rûhunu
flâd eyle! Memleketimize hizmetleri geçmifl ve Allah için
harb etmifl dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeflit
düflmandan koru! Duâlar›m›z› kabûl eyle! Çünki sen her fle-
ye kâdirsin!... (Âmin!)

Buna benzer duâlar› as›llar›na uygun olarak okumak da-
ha iyidir. Duân›n sonunda Peygamberimize (salevât) oku-
nur. “Sübhâne rabbike” âyetini de okumak iyidir.
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NAMAZ KILMAYANLAR

Namaz k›lmamak çok büyük günâht›r. Bir namaz› bile-
rek, özürsüz k›lmayan kimseyi, Allahü teâlâ Cehennemde
b›rakacak, azâb edecektir. Bir hadîs-i flerifte;

(Namaz› özürsüz k›lmayan kimseye, Allahü teâlâ onbefl
s›k›nt› verir. Alt›s› dünyada, üçü ölüm zaman›nda, üçü kabr-
de, üçü kabrden kalkarkendir.

Dünyada olan alt› azâp:
1- Namaz k›lmayan›n ömründe bereket olmaz.
2- Yüzünde, nûru bulunmaz.
3- Hiçbir iyili¤e sevâb verilmez.
4- Duâlar› kabûl olmaz.
5- Onu kimse sevmez.
6- Müslimânlar›n iyi duâlar›n›n buna faydas› olmaz.
Ölürken çekece¤i azâplar
1- Zelil, kötü, çirkin can verir.
2- Aç olarak ölür.
3- Çok su içse de, susuzluk ac›s› ile ölür.
Mezarda çekece¤i ac›lar:
1- Kabr onu s›kar, kemikleri birbirine geçer.
2- Kabri ateflle doldurulur. Gece gündüz onu yakar.
3- Allahü teâlâ, kabrine çok büyük y›lan gönderir. Dünya

y›lanlar›na benzemez. Her gün her namaz vaktinde onu so-
kar. Bir an b›rakmaz.

K›yâmette çekece¤i azâplar:
1- Cehenneme sürükleyen azâp melekleri yan›ndan ayr›l-

maz.
2- Allahü teâlâ, onu k›zg›n olarak karfl›lar.
3- Hesab› çok çetin olup, Cehenneme at›l›r.
Namaz k›lan›n, müslimân oldu¤u anlafl›l›r. Namaza

ehemmiyet vermeyen, namaz› birinci vazife kabûl etmedi¤i
için k›lmayan, kâfir olur.
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BEfi VAK‹T NAMAZ

Her gün befl kere namaz k›lmak, Kur'ân-› kerîmde ve ha-
dîs-i fleriflerde emredilmifltir. Allahü teâlâ Rum sûresi 17-18
nci âyetlerinde, (Akflam ve sabah vakitlerinde Allah› tesbih
edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar›n yapt›klar› ve ikindi
ve ö¤le vakitlerinde yap›lan hamdler, Allahü teâlâ içindir.) ve
Bakara sûresi 239. âyetinde (Namazlar› ve ikindi namaz›n›
koruyun!) Ya’nî namazlar› devaml› k›l›n! buyurdu. Âyet-i
kerimede geçen tesbih ve hamd'›n namaz demek oldu¤u tef-
sir kitâblar›nda bildirilmifltir. Sevgili Peygamberimiz de: (Al-
lahü teâlâ kullar›na hergün befl kere namaz k›lmay› emretti.
Güzelce abdest al›p, bu befl namaz› vakitlerinde k›lan, rükû
ve secdelerini iyi yapanlar›, Allahü teâlâ afv eder, ba¤›fllar)
ve (Kap›n›z›n önünden akan bir suda her gün befl kere y›ka-
n›nca, üzerinizde kir kalmayaca¤› gibi, befl vakit namaz k›lan-
lar›n hatalar›n› da Allahü teâlâ afv eder) buyurdu.

Befl vakit namaz, k›rk rek'at eder. Bunlardan onyedi
rek'ati farzd›r. Üç rek'ati vâcibtir. Yirmi rek'ati de sünnettir.
fiöyle ki:

1- Sabah namaz›: Dört rek'attir. Önce, iki rek'at sünneti,
sonra iki rek'at de farz› k›l›n›r. Bu sünnet, çok kuvvetlidir.
Vâcib diyenler de vard›r.

2- Ö¤le namaz›: On rek'attir. Önce, dört rek'at ilk sünne-
ti, sonra dört rek'at farz›, farzdan sonra da iki rek'at son sün-
neti k›l›n›r.

3- ‹kindi namaz›: Sekiz rek'attir. Önce, dört rek'at sünne-
ti, sonra dört rek'at farz› k›l›n›r.

4- Akflam namaz›: Befl rek'attir. Üç rek'at farz, sonra iki
rek'at sünnet k›l›n›r.

5- Yats› namaz›: Onüç rek'attir. Önce, dört rek'at sünne-
ti, sonra dört rek'at farz, sonra iki rek'at son sünnet, bundan

– 168 –



sonra da üç rek'at «Vitr namaz›» k›l›n›r.

‹kindi ve yats›n›n ilk sünnetleri (Gayr-› müekkede) dir.
Bunlar›n ikinci rek'atlerinde otururken, etteh›yyâtü... den
sonra, Allahümme salli âlâ... sonra... bârik... sonuna kadar
okunur. Aya¤a kalk›nca, üçüncü rek'atte, önce Besmele çek-
meden, Sübhâneke... okunur. Halbuki, ö¤le namaz›n›n ilk
sünneti (Müekked)dir. Ya’nî, kuvvetle emrolunmufltur. Se-
vâb› daha çoktur. Bunda, birinci oturuflta, farzlarda oldu¤u
gibi, yaln›z etteh›yyâtü okunup, sonra üçüncü rek'at için, he-
men aya¤a kalk›l›r. Kalk›nca, önce Besmele çekip, do¤ruca
Fatiha okunur.

Ö¤lenin ve yats›n›n farz›ndan sonra dört rek'at ve akfla-
m›n farz›ndan sonra alt› rek'at daha k›lmak müstehapt›r, çok
sevâpt›r. Hepsini bir selâm ile veya iki rek'atte birer selâm
ile k›labilir. Her iki flekilde de, ilk iki rek'atleri, son sünnet-
ler yerine say›l›r. Bu müstehab namazlar›, son sünnetlerden
sonra ayr›ca k›lmak da olur.

Birinci rek'at namaza durunca, di¤er rek'atlar aya¤a kal-
k›nca bafllar ve tekrar aya¤a kalk›ncaya kadar devam eder.
Son rek'at ise, selâm verinceye kadar devam eder. ‹ki rek'at-
ten az namaz olmaz. Akflam›n farz› ile vitrden baflka, her na-
maz, çift rek'atlidir. Çift rek'atlerde ikinci secdeden sonra
oturulur.

Herbir rek'atte namaz›n farzlar›, vâcibleri, sünnetleri,
müfsitleri ve mekrûhlar› vard›r. ‹lerideki sahifelerde bunlar›
(Hanefi) mezhebine göre bildirece¤iz.

BEfi VAK‹T NAMAZ NASIL KILINIR?

Sabah Namaz›:
Sabah namaz›n›n önce, iki rek'at sünneti, sonra da iki

rek'at farz› k›l›n›r. Sabah namaz›n›n sünneti flöyle k›l›n›r:

Önce k›bleye karfl› dönülür. Ayaklar birbirinden dört
parmak kadar aç›k olarak paralel tutulur. Sonra, kalbten
flöyle niyet edilir: “Niyet ettim, Allah r›zâs› için, bugünkü sa-
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bah namaz›n›n sünnetini k›lmaya, döndüm k›bleye”. Niyet
ettikten sonra, eller kulaklara kald›r›l›r. Bafl parmaklar ku-
lak yumufla¤›na de¤dirilip, avuç içleri k›bleye do¤ru aç›l›r.
“ALLAHÜ EKBER” denilerek, tekbîr al›n›r. Eller göbek
alt›na ba¤lan›r. (Kad›nlar, tekbîr al›rken ellerini gö¤süne
kald›r›p, gö¤üs üzerine ba¤lar). Önce, “SÜBHÂNEKE...”
duâs› okunur. Sonra, “E’ÛZÜ-BESMELE” çekilip, “FÂT‹-
HA” sûresi okunur. Fâtihadan sonra, bir sûre (meselâ, Elem
tere...) okunur. Sûreyi bitirince, “Allahü ekber” deyip, rükû-
ya e¤ilinir. Rükû'da en az üç defa “SÜBHÂNE
RABBÎYEL-AZÎM” denir. “SEM‹’ ALLAHÜ LÎMEN
HAM‹DEH” diyerek, do¤rulup, dik durulur. “RABBENÂ
LEKEL HAMD” dedikten sonra, Allahü ekber diyerek sec-
deye gidilir. Secdede en az üç defa “SÜBHANE RABBI-
YEL-A’LÂ” denir. “Allahü Ekber” diyerek do¤rulduktan
sonra, bir defa daha secde yap›l›r. Sonra aya¤a kalk›l›r. ‹kin-
ci rek'atte, sadece besmele çekilip, “FÂT‹HA” ve bir sûre
(meselâ, innâ a'taynâ) okunur. Rükû ve secde yap›ld›ktan
sonra, oturulup, “ETTEHIYYATÜ - ALLAHÜMME
SALLI - ALLAHÜMME BÂR‹K ve RABBENÂ ÂTiNA”
dualar› s›ra ile okunur. “ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE
RAHMETULLAH” diyerek önce sa¤a, sonra sola bafl› çe-
virerek selâm verilir.

Sabah namaz›n›n farz› da, sünneti gibi k›l›n›r. Farza da,
kalb ile flöyle niyet edilir: “Niyet ettim, Allah r›zâs› için, bu-
günkü sabah namaz›n›n farz›n› k›lmaya, döndüm k›bleye”.
Farz› da k›l›nd›ktan sonra Âyetel-Kürsî okunup tesbih ve
duâ edilir.

Ö¤le Namaz›:
Ö¤le namaz›n›n önce, dört rek'atlik ilk sünneti k›l›n›r.

Kalb ile “Niyet ettim, Allah r›zâs› için, bugünkü ö¤le nama-
z›n›n sünnetini k›lmaya, döndüm k›bleye” diye niyet edilir.
Sabah namaz›n›n sünneti gibi iki rek'at k›l›nca, oturulup
“ETTEHIYYÂTÜ” okunur ve “Allahü Ekber” diyerek,
üçüncü rek'at› k›lmak için aya¤a kalk›l›r. Besmele çekilip,
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Fâtiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeler yap›l›p kalk›l›r.
Dördüncü rek'atte, üçüncü rek'at gibi k›l›n›p, secdelerden
sonra oturulur. “Etteh›yyatü, Allahümme salli, Allahümme
bârik, Rabbenâ âtina” dualar› okunup, “Esselâmü aleyküm
ve rahmetullah” diyerek önce sa¤a, sonra da sol tarafa selâm
verilerek, sünnet tamamlan›r.

Ö¤le namaz›n›n farz› dört rek'attir. ilk sünneti gibi k›l›n›r.
Yaln›z farz namazlara bafllarken, kâmet okunur. Ö¤le nama-
z›n›n farz› k›l›n›rken, son iki rek'atte Fâtihadan sonra,
zamm-› sûre okunmaz, sadece Fâtiha okunur.

Ö¤le namaz›n›n iki rek'atlik son sünneti de, sabah nama-
z›n›n sünneti gibi k›l›n›r.

‹kindi Namaz›:
‹kindi namaz›n›n önce, dört rek'atlik sünneti k›l›n›r. K›l›-

n›fl›, Ö¤le Namaz›n›n sünnetinin k›l›n›fl› gibidir. Yaln›z flu
fark› vard›r. ‹kinci rek'atte oturunca, “Etteh›yyâtü”den son-
ra, “Allahümme salli ve Allahümme bârik”de okunur.
Üçüncü rek'ate kalk›nca da, “Sübhâneke” okunduktan son-
ra, Eûzü-Besmele çekilip, Fâtiha ve bir sûre okunur. Dör-
düncü rek'atte de, Fâtihadan sonra yine bir sûre okunur.

‹kindi namaz›n›n farz› da, ö¤le namaz›n›n farz› gibi k›l›-
n›r.

Akflam Namaz›:
Akflam Namaz› befl rek'attir. Önce, üç rek'atlik farz› k›l›-

n›r. ‹lk iki rek'ati sabah namaz›n›n farz› gibi k›l›n›r. ‹kinci
rek'atte oturup, “ETTEHIYYÂTÜ” okunduktan sonra,
üçüncü rek'ate kalk›l›r. Besmele çekilip, “Fâtiha” okunur.
Sonra, rükû ve secdeler yap›l›p, oturulur. “Etteh›yyâtü, Al-
lahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtina” duâlar›
okunup, selâm verilir.

Akflam namaz›n›n iki rek'atlik sünneti de, sabah namaz›-
n›n sünneti gibi k›l›n›r.
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Yats› Namaz›:
Yats› namaz› vitr ile birlikte onüç rek'attir. Önce, dört

rek'atlik ilk sünneti, ikindi namaz›n›n sünneti gibi k›l›n›r.
Sonra, dört rek'atlik farz›, ö¤le ve ikindi namazlar›n›n farz-
lar› gibi k›l›n›r.

Yats› namaz›n›n iki rek'atlik son sünneti de, sabah nama-
z›n›n sünneti gibi k›l›n›r. Yaln›z hangi namaz k›l›n›yorsa, o
namaza niyet edilir.

Vitr Namaz›:
Vitr namaz›, üç rek'attir. Yats› namaz›ndan sonra k›l›n›r.

Önce, kalb ile, “Niyet ettim, Allah r›zâs› için, bugünkü vâcib
olan Vitr namaz›n› k›lmaya, döndüm k›bleye” diye niyet edi-
lir. ‹lk iki rek'ati, iki rek' atlik bir namaz gibi k›l›n›p oturu-
lunca, “Ettehiyyâtü” okunup, üçüncü rek'ate kalk›l›r. Üçün-
cü rek'atte Besmele çekilip, Fâtiha ve bir zamm-› sûre oku-
duktan sonra, eller kulaklara kald›r›l›p, “Allahü Ekber” di-
yerek tekbîr al›n›p, eller tekrar ba¤lan›r. Bundan sonra, iki
kunut duâs› (Allahümme inna neste'inüke...) ve (Allahüm-
me iyyâke na'büdü...) okunur. Kunut duâlar›n› bilmeyen üç
kere isti¤fâr okur. Meselâ, “Allahüm-ma¤fir lî” der. Yahut
bir kerre “Rabbenâ âtinâ..”yi sonuna kadar okur. Sonra, rü-
kû ve secdeler yap›l›r. Secdelerden sonra oturup, “Ettehiy-
yâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtina”
duâlar› okunup, önce sa¤, sonra da, sol tarafa dönerek, “Es-
selâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek, selâm verilir.

Vitr namaz› yaln›z, Ramazanda cemâatle k›l›n›r. Rama-
zanda yats›n›n farz›n› cemâatle k›lan, vitri de cemâatle k›lar.
Vitri cemâatle k›larken, üçüncü rek'atta Fâtiha ve bir sûre
okunduktan sonra, tekbîr al›n›r. ‹mâm ve cemâat kunut du-
âlar›n› içinden okur. Rükû ve secdeye var›l›p, oturulur. Se-
lâm verilir.
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2 REK'ATLl FARZ NAMAZIN KILINIfiI
(Okunacak sûre ve duâlar)

1- Sübhâneke 1- Besmele 1- Ettehiyyâtü

2- E’ûzü ve Besmele 2- Fâtiha 2- Allahümme salli

3- Fâtiha 3- Zamm-› sûre 3- Allahümme
4- Zamm-› sûre (Meselâ, bârik

(Meselâ, Li îlafî…) 4- Rabbenâ
Elemtere…)

1.Rek’at 2.Rek’at Son Oturufl ve
selâm

Not: 2 rek’atli sünnet namazlar da ayn› flekilde k›l›n›r.
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3 REK’ATL‹ FARZ NAMAZIN KILINIfiI
(Okunacak sûre ve duâlar)

1- Sübhâneke 1- Besmele

2- E’ûzü ve Besmele 2- Fâtiha

3- Fâtiha 3- Zamm-› sûre 1- Etteh›yyâtü

4- Zamm-› sûre (Meselâ,
(Meselâ, Kul hüvallahü..)
‹nnâ a’taynâ..)

1. Rek’at 2. Rek’at ‹lk oturufl
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1- Etteh›yyâtü

2- Allahümme
1- Besmele salli

2- Fâtiha 3- Allahümme
bârik

4- Rabbenâ

3. Rek’at Son Oturufl

ve selâm

Vitr namaz›n›n 3. rek'atinde Fâtihadan sonra zamm-› sû-
re okunur, sonra tekbîr getirilerek, eller kulaklara götürü-
lüp, sonra, göbek alt›na ba¤lan›p, iki kunut duâs› okunur.
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4 REK’ATL‹ FARZ NAMAZIN KILINIfiI
(Okunacak sûre ve duâlar)

1- Sübhâneke 1- Besmele

2- E’ûzü ve Besmele 2- Fâtiha

3- Fâtiha 3- Zamm-› sûre 1- Etteh›yyâtü

4- Zamm-› sûre (Meselâ,
(Meselâ, Tebbet..)
‹zâ Câe..)

1. Rek’at 2. Rek’at ‹lk Oturufl

Not: A-4 rek’atli ö¤lenin sünnetinin 3. ve 4. rek’atlerinde
Fâtihadan sonra zamm-› sûre okunur.
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1- Etteh›yyâtü

2- Allahümme
1- Besmele 1- Besmele salli

2- Fâtiha 2- Fâtiha 3- Allahümme
bârik

4- Rabbenâ

3. Rek’at 4. Rek’at Son oturufl
ve selâm

B-4 rek’atli ikindi ve yats› sünnetlerinin ilk oturuflunda
“Ettehiyyatü”den sonra Allahümme salli, Allahümme bâ-
rik” okunur.

3. rek’ate kalk›nca önce Sübhâneke, sonra Fâtiha ve
zamm-› sûre okunur.
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NAMAZIN VÂC‹BLER‹

Namaz›n vâciblerinden birini bilerek yapmamak namaz›
bozmaz. Fakat günâh olur. Unutarak yapmayan secde-i sehv
yapar. Namaz›n vâcibleri flunlard›r:

1- Fâtiha sûresini okumak,

2- Fâtihadan sonra bir sûre veya en az üç k›sa âyet oku-
mak,

3- Fâtihadan sonra okunan sûreyi, farzlar›n birinci ve
ikinci rek'atlerinde, sünnetlerin her rek'atinde okumak,

4- Fâtihay›, sûreden önce okumak.

5- Secdeleri birbiri ard›nca yapmak.

6-Fâtihay›, farzlar›n ilk iki rek'atinde ve sünnetlerin her
rek'atinde bir kere okumak.

7- ‹kinci rek'atte oturmak,

8- ‹kinci rek'atte teflehhütten fazla oturmamak.

9- Secdede burnu aln› ile beraber yere koymak

10- Son rek'atte otururken (Etteh›yyâtü...) okumak,

11- Namazda ta'dil-i erkana riayet etmek,

12- Namaz sonunda (Esselâmü...) diyerek iki tarafa selâm
vermek,

13- Vitr namaz›n›n üçüncü rek'at›n›n sonunda kunut duâ-
s› okumak,

14- Bayram namazlar›nda tekbîr getirmek,

15- ‹mâm›n sabah, Cum’a, bayram, teravih, vitr namazla-
r›nda ve akflam ile yats›n›n ilk iki rek'atinde yüksek sesle
okumas›,

16- ‹mam›n ve yaln›z k›lan›n ö¤le ve ikindi farzlar›nda ve
akflam›n üçüncü, yats›n›n üçüncü ve dördüncü rek'atlerinde
sessiz okumas›,

Kur'ân-› kerîm'i mushafdaki s›ra ile okumak, her zaman
vâcibdir.
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SECDE-‹ SEHV (Yan›lma ve unutma secdesi)

Namazda bir farz› ve vâcibi unutarak geciktiren veya ön-
ce yapan, secde-i sehv yapar. Vâcibi unutarak terk eden de
secde-i sehv yapar. Birkaç kere secde-i sehv icap etse bir ker-
re yapmak yetiflir. ‹mâm›n yan›lmas›, kendisine uyanlar›n da
secde-i sehv yapmalar›n› gerektirir. ‹mâma uyan yan›l›rsa,
kendisi imâmdan ayr› secde-i sehv yapmaz.

Secde-i sehvi yapmak için, tehiyyat okunup bir tarafa se-
lâm verildikten sonra, iki secde yap›p oturur ve tehiyyat, sal-
li, bârik, rabbenâ okunarak namaz› tamamlar, iki tarafa se-
lâm verdikten sonra veya hiç selâm vermeden de secde-i
sehv yap›labilir.

Secde-i sehvi, bile bile yapmayan veya namaz›n vâcible-
rinden birini meselâ; Fâtiha okumay› bilerek terk eden kim-
senin, o namaz› tekrar k›lmas› gerekir. Tekrar k›lmazsa gü-
nâhkâr olur.

NAMAZIN SÜNNETLER‹

Farz ve vâcib olan ifllerden baflka olarak, namazda Pey-
gamberimizin yapt›klar›na, okuduklar›na da aynen uymak
namaz›n sevâb›n› artt›r›r. Sünnetlerden baz›lar› flunlard›r:

1- Namazda elleri kula¤a kald›rmak,

2- El ayas›n› k›bleye çevirmek,

3- Tekbîr ald›ktan sonra, el ba¤lamak,

4- Sa¤ eli sol elinin üzerine koymak,

5- Erke¤in ellerini göbe¤inden afla¤›ya koymas›, kad›n›n
gö¤süne koymas›,

6- Tekbîrden sonra, “Sübhâneke” okumak,

7- ‹mâm›n ve yaln›z k›lan›n “E’ûzü” okumas›,

8- Besmele okumak,

9- Rükû'da üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” demek,

10- Secdede üç defa “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” demek,
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11- Son oturuflta “salevât” duas›n› okumak,

12- Selâm verirken iki yan›na bakmak,

13- Rükû'dan kalkarken imâm›n ve yaln›z k›lan›n “Semi-
allahü limen hamideh” demesi,

14- Rükû'dan kalk›nca “Rabbenâ lekel hamd” demek.

NAMAZI BOZAN fiEYLER

Namaz› bozan fleylere namaz›n (müfsitleri) denir. ‹bâdet-
lerin fâsid olmas›, bât›l olmas› ayn› fleydir, bozulmas› demek-
tir. Namaz›n müfsitlerinden baz›lar› flunlard›r.

1-Konuflmak, gülmek,

2- Bo¤az›ndan özürsüz, öksürük gibi ses ç›karmak,

3- Kur'ân-› kerîmde ve hadîs-i fleriflerde bulunmayan du-
âlar› okumak,

4- Ah, oh gibi inlemek,

5- Of diye s›k›nt›y› bildirmek,

6- Baflkas›n›n sözü ile yerini de¤ifltirmek veya yan›na ge-
lene yer açmak,

7- Az da olsa, unutarak da olsa namazda yemek, içmek,

8- Kur'ân-› kerîme veya kâ¤›da bakarak okumak,

9- Namazda olmayan fazla hareketler yapmak,

10- Necs yerde durmak ve necs yere secde etmek. 

NAMAZIN MEKRÛHLARI

Namaz içindeki vâcibleri, müekked ve gayri müekked
sünnetleri yapmamak mekrûhtur. Namaz›n sevâb›n› giderir.
Mekrûhlardan baz›lar› flunlard›r:

1- Elbiseyi giymeyip, omuzlar›na alarak k›lmak,

2- Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalar›n› kald›r-
mak,

3- Gömle¤in,entarinin etekleri, kollar› s›¤al› olarak na-
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maza durmak,

4- ‹fl elbisesi ile ve büyüklerin yan›na ç›kamayacak elbise
ile k›lmak,

5- Bafl›, kollar›, ayaklar› aç›k namaz k›lmak,

6- Bafl›n› yüzünü etrafa çevirmek, gözleri ile etrafa bak-
mak,

7- Küçük ve büyük abdesti s›k›flt›r›rken ve yel zorlarken
namaza durmak,

8- Resim bulunan yerde namaz k›lmak,

9- A¤›zda okuma¤a mâni olm›yacak birfley bulundurmak.
Mâni olursa namaz bozulur.

10- Namazdan sonra elini bö¤rüne koyarak, cemâat ile
selâmlaflmak,

11- ‹mâm›n yaln›z bafl›na cemâatten yar›m metre afla¤›da
veya yukarda durmas›.

12- Öndeki safta yer varken arkadaki safta durmak.

13- ‹nsan›n yüzüne karfl› k›lmak. S›rt› dönük olursa zara-
r› olmaz.

MENKIBE

Sultan›n Karfl›s›nda ‹ken

Birgün ‹slâm âlimlerinden Ebû Ali Dekkak hazretlerine
sordular:

- Namazda iken, sinek kovalayan kimse için ne dersiniz?

- Allahü teâlân›n huzûrundaki edeb, Ayaz ad›ndaki bir
Türkün, Sultan Mahmud-î Gaznevî'nin yan›ndakinden az ol-
mamal›d›r. fiöyle anlat›rlar:

"Ayaz isminde bir genç, bir gün Sultan Mahmud-î Gazne-
vînin hizmetinde bulunurken, aniden ayakkab›s›n›n burnunu
sallad›. Sultan, Ayaz'›n bu haline flaflt›. O zamana kadar ken-
disinden hiçbir zaman edebsizlik görmemiflti. Sultan firaset-
le, Ayaz'›n bir özrü oldu¤unu anlad›. Memurlar›ndan birisi-
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ne Ayaz'› takip edip, durumu incelemesini emretti. Sultan›n
adam›, Ayaz'› takip etti. Ayaz bir köfleye çekilip, ayakkab›-
s›n› ç›kard›. ‹çinden bir akrep düfltü. Ayaz, ayakkab›s›yla ak-
rebi ezerek, "Bugün, bana Sultan›n huzûrunda edebimi boz-
durdun. Bugüne kadar Sultan›n huzûrunda bir edebsizli¤im
görülmemifltir" diyordu. Memur, durumu Sultan'a arz etti.
Ayaz geri dönünce Sultan:

- Ey Ayaz! Bugün niçin edebsizlik yapt›n? Aya¤›n› hare-
ket ettirdin, durdun? dedi. Ayaz özür diler bir eda ile cevap
verdi. "Kabahat ifllemek hizmetçilerin, kölelerin iflindendir.
Afv etmek ise, sultanlar›n flân›ndand›r''

-Akrep hikayeniz bize ulaflt›, deyince:

- Madem ki, haberiniz oldu anlatay›m: Sizin saltanat
ni'metlerinize kavuflmufl biriyim. Akrep yedi defa aya¤›m›
soktu, dayand›m. Aya¤›m› oynatmad›m. Sekizincisinde taka-
tim kalmad›. Aya¤›m›n ucunu yerden kald›rd›m.

Ey kardeflim, iyi dikkat et! Bir Sultan›n yan›nda, kölenin,
hizmetçinin gösterdi¤i edebe bak! Bir de makamlar›n en
yükse¤i olan Allahü teâlân›n huzûrunda ibâdet hâlinde olan-
lar›n ne edebsizlikler ettiklerini, onlardan ne cüretkâr ifller
meydana geldi¤ine bir bak! O zaman, bu ibâdetlerimizden
utanmam›z gerekti¤ini hattâ ömür boyu hâyâ sebebi ile bafl›-
m›z› kald›rmamam›z lâz›m oldu¤unu anlars›n.

MENKIBE

Namazdaki Ok

Hazret-i Ali, bir harpte iken, aya¤›na bir ok sapland›. Ok
kemi¤e girdi¤i için ç›karamad›lar. Doktor, Hazret-i Ali'nin
durumunu görünce dedi ki:

- Efendim, ancak seni bay›ltmak suretiyle bu oku aya¤›n-
dan çekip ç›karabilirim. Yoksa bunun a¤r›s›na dayanamaz-
s›n!

- Bay›lt›c› ilâca lüzum yok. Biraz bekleyin, namaz vakti
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gelsin. Ben, namaza durunca ç›kar›rs›n.

Namaz vakti geldi. Hazret-i Ali namaza durdu. Doktor,
Hazret-i Alinin mübarek aya¤›n› yar›p, oku ç›kard›, yaray›
sard›. Hazret-i Ali, namaz› bitirince doktora sordu:

- Oku ç›kard›n m›?

CEMÂAT ‹LE NAMAZ

Namazda, en az iki kifliden birinin imâm olmas› ile cemâ-
at meydana gelir. Befl vakit namaz›n farzlar›n› cemaâtle k›l-
mak, erkeklere sünnettir. Cum’a ve bayram namazlar› için
cemâat flartt›r. Cemâatle k›l›nan namazlar›n daha makbûl ol-
du¤u, daha çok sevâp verildi¤i hadîs-i fleriflerde bildirilmek-
tedir. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Cemâatle k›l›nan
namaza, yaln›z k›l›nan namazdan yirmiyedi kat fazla sevâb
verilir.) ve (‹yi bir abdest al›p, mescidlerden birine cemâatle
namaz k›lmak için gidenin, Allahü teâlâ, her ad›m›na bir se-
vâp yazar ve her ad›m›nda amel defterinden bir günâh› siler
ve Cennette onu bir derece yükseltir).

Cemaâtla k›l›nan namaz, müslimânlar aras›nda birli¤i be-
raberli¤i sa¤lar. Sevgi ve ba¤l›l›¤› artt›r›r. Cemâat toplan›p
birbirleriyle sohbet ederler.Dert ve s›k›nt›lar› olanlar, hasta-
lar bu sayede kolayca ortaya ç›kar. Cemâat, müslimânlar›n
tek kalb, tek vücut gibi olduklar›n›n en güzel nümûnesidir.

Cemâatle k›l›nan namazda kendisine uyulan kimseye
"imâm" denir. ‹maml›¤›n ve buna uyup cemâat olman›n
flartlar› vard›r. Bunlar ilmihâl kitâblar›nda uzun anlat›lmak-
tad›r. Hasta, felçli, bir aya¤› kesik olan›n, yürüyemiyen ihti-
yârlar›n ve a'mân›n cemâate gitmesi flart de¤ildir.

Regaip, Berat ve Kadir gecelerinde k›l›nan nafile namaz-
lar, cemâatle k›l›nmaz. Vitr namaz›, Ramazanda cemâatle
k›l›n›r. Baflka zamanlarda yaln›z k›l›n›r.

‹MÂM OLMANIN fiARTLARI

‹mâm olmak için alt› flart lâz›md›r. Bu flartlardan biri bu-
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lunmad›¤› bilinen imâm›n arkas›nda k›l›nan namaz kabûl ol-
maz. Bu flartlar flunlard›r:

1- Müslimân olmak. Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fâ-
ruk'un "rad›yallahü anhüma" halife oldu¤una inanmayan,
mi'râca, kabr azâb›na inanmayan imâm olamaz.

2- Bulû¤ yafl›nda olmak lâz›md›r.

3- Akll› olmak. Sarhofl ve bunak imâm olamaz.

4- Erkek olmak. Kad›n, erkeklere imâm olamaz. Kad›n,
kad›nlara da imâm olamaz, mekrûhtur.

5- Hiç olmazsa Fâtiha-y› flerife ile bir âyeti do¤ru okuya-
bilmek. Bir âyeti ezberlememifl olan ve ezberlese de, tecvid
ile okuyamayan, na¤me yapan kimse imâm olamaz,

6- Özürsüz olmakt›r. Özrü olan, özrü olmayanlara imâm
olamaz. Özür, bir yerinden durmadan kan akmak, yel kaç›r-
mak ve idrar kaç›rmak gibi hallerdir.

‹MÂMA UYMANIN fiARTLARI

‹mâma uyup cemâatle namaz k›lan bir kimsenin baz› flart-
lara uymas› lâz›md›r. Bu flartlar flunlard›r:

1- Namaza dururken, tekbîri söylemeden önce imâma uy-
maya niyet etmektir. "Uydum haz›r olan imâma" diyerek
kalbinden geçirmek lâz›md›r.

2- ‹mâm›n, kad›nlara imâm olmaya niyet etmesi lâz›md›r.
Erkeklere niyet etmesi lâz›m de¤ildir. Fakat niyet ederse,
namazda cemâat sevâb›na kavuflur.

3-  Cemâatin topu¤u, imâm›n topu¤unun gerisinde olma-
l›d›r.

4- ‹mâm ile cemâat ayn› farz namaz› k›lm›fl olmal›d›r.

5- ‹mâm ile cemâat aras›nda, kad›n saf› bulunmamal›d›r.

6- ‹mâm ile cemâat aras›nda kay›k geçecek kadar nehir ve
araba geçecek kadar yol bulunmamal›d›r,

7- ‹mâm veya cemâatten birini görmeye veya sesini duy-
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maya elveriflli penceresi olmayan duvar arada bulunmamal›-
d›r.

8- ‹mâm hayvanda, cemâat yerde veya bunun tersi olma-
mal›d›r.

9- ‹mâm veya cemâat, yap›fl›k olmayan iki gemide bulun-
mamas› lâz›md›r.

10- Kendi mezhebine göre namaz› sahih olan imâma, bafl-
ka mezhebde olanlar da uyabilir.

Cemâat bir kifli ise, imâm›n sa¤ yan›nda hizas›nda durur.
Solunda durmas› mekrûhtur. Arkas›nda durmas› da mekrûh
olur. Aya¤›n›n topu¤u, imâm›n topu¤undan ileri olmazsa,
namaz› sahih olur. ‹ki veya daha çok kifli ise imâm›n arkas›n-
da durur.

‹mâmla birlikte, yaln›z k›lar gibi k›l›n›r. Ancak, ayakta
iken imâm içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemâat
bir fley okumaz. (fiâfi’î mezhebinde, imâm zamm-› sûre okur-
ken cemâat da sessizce "Fâtiha" okur). Yaln›z birinci rek'at-
ta "Sübhâneke" okunur. ‹mâm, yüksek sesle Fâtihay› bitirin-
ce, cemâat yavaflça "âmin" der. Bunu yüksek sesle söyleme-
melidir. Rükûdan kalkarken imâm, "Semi'allahü limen ha-
mideh" deyince, cemâat yaln›z "Rabbenâ lekel hamd" der.
Sonra e¤ilirken "Allahü ekber" diyerek, imâmla birlikte ce-
mâat de secdeye yatar. Rükûda, secdelerde ve otururken
yaln›z k›lar gibi cemâat da okur.

‹mâma, rükû'da yetiflemeyen, o rek'ati imâmla k›lm›fl ol-
maz. ‹mâm rükû'da iken gelen, niyet eder ve ayakta tekbîr
getirip namaza girer. Hemen rükû'ya e¤ilip, imâma uyar.
Rükû'ya e¤ilmeden, imâm rükû'dan kalkarsa rükû'ya yetifle-
memifl olur.

Mesbûk, ya’nî imâma birinci rek'atta yetiflemiyen bir
kimse, imâm iki tarafa da selâm verdikten sonra, aya¤a kal-
karak yetiflemedi¤i rek'atlar› kazâ eder.

Okumalar› birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rek' at k›l›-
yormufl gibi okur. Oturmay› ise dördüncü, üçüncü ve ikinci
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rek'at s›ras› ile, ya’nî sondan bafllam›fl olarak yapar.

Meselâ, yats›n›n son rek'atine yetiflen kimse, imâm selâm
verdikten sonra kalk›p, birinci ve ikinci rek'atta Fâtiha ve sû-
re okur. Birinci rek'atta oturur. ‹kinci rek’atda oturmaz.

CUM’A NAMAZI

Allahü teâlâ Cum’a gününü müslimânlara mahsus k›lm›fl-
t›r. Cum’a günü ö¤le vaktinde Cum’a namaz›n› k›lmak, Alla-
hü teâlân›n kesin emridir. Bu emir, baz› flartlara ba¤l›d›r. Bu
flartlara “Eda” ve “Vücûb” flartlar› denir.

Cum’a sûresi sonunda buyuruyor ki: Allahü teâlâ, (Ey
îmân etmekle flereflenen kullar›m! Cum’a günü, ö¤le ezân›
okundu¤u zaman, hutbe dinlemek ve Cum'a namaz› k›lmak
için camiye koflunuz. Al›fl-verifli b›rak›n›z. Cum’a namaz› ve
hutbe, size baflka ifllerinizden daha faydal›d›r. Cum’a nama-
z›n› k›ld›ktan sonra, camiden ç›kar, dünya ifllerinizi yapmak
için da¤›labilirsiniz. Allahü teâlâdan r›zk bekliyerek çal›fl›rs›-
n›z. Allahü teâlây› çok hat›rlay›n›z ki, kurtulabilesiniz!). Na-
mazdan sonra, isteyen ifline gider çal›fl›r, isteyen camide ka-
l›p namaz, Kur'ân-› kerîm ve duâ ile meflgûl olur. Cum’a na-
maz› vakti girince, al›fl-verifl günâht›r. Sevgili Peygamberimiz
buyurdu ki; (Bir müslimân, Cum’a günü gusl abdesti al›p,
Cum’a namaz›na giderse, bir haftal›k günâhlar› afv olur ve
her ad›m› için sevâp verilir.)

(Günlerin en k›ymetlisi Cum’ad›r. Cum’a günü, bayram
günlerinden ve Aflure gününden daha k›ymetlidir. Cum’a,
dünya ve Cennette mü'minlerin bayram›d›r).

(Cum’a namaz› k›lmayanlar›n kalblerini Allahü teâlâ mü-
hürler. Gafil olurlar).

(Bir kimse, mâni yok iken, üç Cum’a namaz› k›lmazsa,
Allahü teâlâ kalbini mühürler. Ya’nî iyilik yapmaz olur).

(Cum’a namaz›ndan sonra bir an vard›r ki, mü'minin o
anda etti¤i dua red olmaz).

(Cum’a namaz›ndan sonra, yedi defa ihlâs ve Mu’avvize-
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teyn okuyan› Allahü teâlâ, bir hafta kazadan, belâdan ve kö-
tü ifllerden korur).

(Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya
(H›ristiyanlara) verildi¤i gibi, Cum’a günü de müslimânlara
verildi. Bugün müslimânlara hay›r, bereket, iyilik vard›r).

Cum’a günü yap›lan ibâdetlere, baflka günde yap›lanlar›n,
en az iki kat› sevâp verilir. Cum’a günü ifllenen günâhlar da
iki kat yaz›l›r.

Cum’a günü, rûhlar toplan›r ve birbirleriyle tan›fl›rlar.
Kabrler ziyaret edilir. Bugün kabr azâb› durdurulur. Baz›
âlimlere göre, mü'minin azâb› art›k bafllamaz. Kâfirin,
Cum’a ve Ramazanda yap›lmamak üzere, k›yâmete kadar
sürer. Bugün ve gecesinde ölen mü'minler, kabr azab› çek-
mez. Cehennem, Cum’a günü çok s›cak olmaz. Âdem aley-
hisselâm, Cum’a günü yarat›ld›. Cum’a günü Cennetten ç›-
kar›ld›. Cennettekiler,Allahü teâlây› Cum’a günleri görecek-
lerdir.

CUM’A NAMAZININ FARZLARI

Cum’a günü, ö¤le vakti onalt› rek'at namaz k›l›n›r. Bunun
iki rek'at›n› k›lmak, vücûb ve edâ flartlar›n› tafl›yan her erke-
¤e farzd›r, ö¤le namaz›ndan daha kuvvetli farzd›r. Cum’a na-
maz›n›n farz olmas› için, vücûb ve edâ flartlar› vard›r. Edâ
flartlar›ndan biri bulunmazsa, namaz olmaz.

Edâ fiartlar›:
1- Namaz› flehirde k›lmakt›r. Hanefi âlimlerine göre flehir,

cemâati en büyük camiye s›¤mayan yerdir. Bugün muhtarl›k
ve jandarmas› bulunan köyler flehir say›l›r.

2- Devlet ve hükümet reisinin veya vâlinin izni ile
Cum’an›n k›l›nmas›d›r. Tayin edilen bir imâm, Cum’a nama-
z›n› k›ld›rabilir.

3- Ö¤le namaz›n›n vaktinde k›lmakt›r. Ö¤le ezân› oku-
nunca dört rek'at sünnetten sonra hutbe okunur. Arkas›nda
cemâatle iki rek'at Cum’a farz› k›l›n›r.
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4- Hutbe okumakt›r. ‹slâm âlimleri hutbe okumak, nama-
za bafllarken Allahü Ekber demek gibidir, dediler. Ya’nî iki-
sini de Arapça okumak gerekir.

5- Hutbeyi namazdan önce okumakt›r.

6- Cum’a namaz›n› cemaat ile k›lmakt›r. Cemâ’at için üç
erkek yetiflir.

Vücûb fiartlar›:
Cum’a namaz›n›n vücûb flartlar› dokuzdur:

1- fiehirde, kasabada oturmak, Misafirlere farz de¤ildir.

2- Sa¤lam olmak. Hastaya, hastay› b›rakam›yan bak›c›ya
ve ihtiyârlara farz de¤ildir.

3- Hür olmak.

4- Erkek olmak. Kad›nlara farz de¤ildir.

5- Akll› olmak ve bülû¤ ça¤›na girmek.

6- Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a'mâ olana farz
de¤ildir,

7- Yürüyebilmektir. Nakil vas›tas› olsa bile felçliye, ayak-
s›za farz de¤ildir,

8- Hapiste olmamak ve düflman korkusu, hükümetten,
zâlimden korkusu olmamak.

9- Fazla ya¤mur, kar, f›rt›na, çamur ve so¤uk olmamak.

CUM’A NAMAZI NASIL KILINIR?

Cum’a günü, ö¤le ezân› okununca, onalt› rek'at Cum’a
namaz› k›l›n›r. Önce, Cum’a namaz›n›n dört rek'atlik «ilk
sünneti» k›l›n›r. Bu sünnet, ö¤le namaz›n›n ilk sünneti gibi
k›l›n›r. Niyeti, "Niyet ettim, Allah r›zas› için, Cum’a namaz›-
n›n ilk sünnetini k›lma¤a, döndüm k›bleye" diye yap›l›r. Son-
ra,cami içinde ikinci ezân ve hutbe okunur. Hutbe okunduk-
tan sonra, cemâatle Cum’a namaz›n›n iki rek'atlik «farz›» k›-
l›n›r.

Cum’a namaz›n›n farz› k›l›nd›ktan sonra,dört rek'atlik
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«son sünneti» k›l›n›r. Bunun k›l›n›fl› ö¤le namaz›n›n ilk sün-
neti gibi k›l›n›r. Bundan sonra, (Üzerime farz olan k›lamad›-
¤›m son ö¤le namaz›n›n farz›n› k›lma¤a) diye niyet ederek,
«âhir zuhur» namaz› k›l›n›r. Dört rek'atlik bu namaz›n k›l›-
n›fl› ö¤le namaz›n›n farz›n›n k›l›n›fl› gibidir.

En sonra da, iki rek'at «vaktin sünneti» k›l›n›r. K›l›n›fl› sa-
bah namaz›n›n sünnetinin k›l›n›fl› gibidir. Bundan sonra,
Âyetel kürsî ve tesbihler okunup, duâ edilir.

BAYRAM NAMAZLARI

fievval ay›n›n birinci günü F›tr, ya’nî Ramazan Bayram›-
n›n, Zilhiccenin onuncu günü ise, Kurban Bayram›n›n birin-
ci günleridir. Bu iki günde, günefl do¤duktan kerâhet vakti
ç›kt›kdan sonra, ya’nî iflrâk vaktinde iki rek'at bayram nama-
z› k›lmak erkeklere vâcibdir.

Bayram namazlar›n›n flartlar›, Cum’a namaz›n›n flartlar›
gibidir. Fakat, burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra
okunur.

Ramazan bayram›nda, namazdan önce tatl› (hurma veya
fleker) yemek,her iki bayram namaz›ndan önce, gusl etmek,
misvak kullanmak, en yeni elbiseleri giymek, fitreyi namaz-
dan önce vermek, yolda yavaflça tekbîr okumak müstehapt›r.
Sevâb› çoktur.

Bayram namazlar› iki rek'attir. Cemâatle k›l›n›r, yaln›z
k›l›nmaz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

"Niyet ettim vâcib olan bayram namaz›n› k›lma¤a, uydum
haz›r olan imâma" denip namaza durulur ve sonra "Sübhâ-
neke" okunur.

Sübhânekeden sonra eller üç defa tekbîr getirerek kulak-
lara kald›r›l›p,birinci ve ikincisinde iki yana uzat›l›r. Üçüncü-
sünde, göbek alt›na ba¤lan›r. ‹mâm önde Fâtiha, sonra bir
sûre okur ve beraberce rükûa e¤ilinir.
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‹kinci rek'atta, önce Fâtiha ve bir sûre okunur, sonra iki
el üç defa tekbîr getirerek kald›r›l›r, üçüncüde de yanlara
salland›r›l›r. Dördüncü tekbîrde elleri kulaklara kald›rma-
y›p, rükûa e¤ilinir. K›saca flöyle ezberlenir:

(‹ki salla, bir ba¤la, 
Üç salla, bir e¤il.)

TEfiR‹K TEKBÎRLER‹

Kurban Bayram›n›n arefesi günü sabah namaz›ndan, dör-
düncü günü ikindi namaz›na kadar, hac›lar›n ve hacca gitme-
yenlerin, erkek, kad›n herkesin, cemâatle k›ls›n, yaln›z k›ls›n,
farz namaz›ndan sonra selâm verir vermez, bir kere “Teflrik
tekbîr”ini okumas› vâcibdir.

Cenaze namaz›ndan sonra okunmaz. Camiden ç›kt›ktan
sonra veya konufltuktan sonra, okumak lâz›m de¤ildir.

‹mâm tekbîri unutursa, cemâat terk etmez. Erkekler,
yüksek sesle okuyabilir. Kad›nlar yavafl söyler.

Teflrik Tekbîri flöyle söylenir:
“ALLAHÜ EKBER ALLAHÜ EKBER LÂ ‹LÂHE

‹LLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER ALLAHÜ EKBER
VE L‹LLAH‹L HAMD”

CENÂZE NAMAZI

Cenâze namaz›, haber alan erkeklere, erkek yoksa, ka-
d›nlara farz-› kifâyedir. Cenâze namaz›, Allah için namaz ve
ölen kimse için duâd›r. Ehemmiyet vermeyenin îmân› gider.

CENÂZE NAMAZININ fiARTLARI

1- Meyyit müslimân olmal›d›r.

2- Y›kanm›fl olmal›d›r. (Y›kanmadan gömülen, üzerine
toprak at›lmam›fl ise, ç›kar›l›p y›kan›r, sonra namaz› k›l›n›r.
Cenâzenin ve imâm›n bulundu¤u yerin temiz olmas› lâz›m-
d›r).
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3- Cenâzenin veya bedenin yar›s› ile, bafl›n›n veya bafls›z
yar›dan fazla bedenin, imâm›n önünde bulunmas› lâz›md›r.

4- Cenâze, yerde veya yere yak›n, ellerle tutulmufl veya
tafla konmufl olmal›d›r. (Cenâzenin bafl›, imâm›n sa¤›na, aya-
¤› soluna gelecektir. Tersine koymak günâht›r).

5- Cenâze imâm›n önünde haz›r olmal›d›r.

6- Cenâzenin ve imâm›n avret mahalli örtülü olmal›d›r.

CENÂZE NAMAZININ FARZLARI

1- Dört kere tekbîr getirmektir.

2- Ayakta k›lmakt›r.

CENÂZE NAMAZININ SÜNNETLER‹

1- Sübhâneke okumak,

2- Salevât okumak,

3- Kendine ve meyyite ve bütün müslimânlara af ve ma¤-
firet için bildirilmifl olan dualardan bildi¤ini okumak.

Cenâze namaz›, câmi içerisinde k›l›nmaz.

Canl› olarak do¤duktan sonra ölen çocu¤un ismi konur,
y›kan›r, kefenlenir, namaz› k›l›n›r.

Cenâze tafl›naca¤› zaman, tabutun dört kolundan tutulur.
Önce cenâzenin bafl taraf› sa¤ omuza, sonra ayak taraf› sa¤
omuza, sonra bafl taraf› sol omuza, sonra ayak taraf› sol omu-
za konmak suretiyle her birinde onar ad›m tafl›n›r. Kabre va-
r›ld›¤› zaman cenâze omuzlardan yere indirilmedikçe oturul-
maz. Defnedilirken ifli olm›yanlar otururlar.

CENÂZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenâze namaz›n›n dört tekbîrinden her biri, bir rek'at gi-
bidir. Dört tekbîrin yaln›z birincisinde eller kulaklara kald›-
r›l›r. Sonraki üç tekbîrde eller kald›r›lmaz.

- ‹lk tekbîr al›n›p, iki el ba¤lan›nca «Sübhâneke» oku-

– 191 –



nur ve okunurken (vecelle senâüke) de denir. Fâtiha okun-
maz.

- ‹kinci tekbîrden sonra, teflehhüdde otururken okunan
«salevât»lar okunur.

- Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze duas› okunur. (Cenâze
duâs› yerine "Rabbenâ âti-nâ..." veya yaln›z "Allahümme¤-
fîr leh" demek veyahut duâ niyetiyle Fâtiha-i flerifeyi oku-
mak da olur).

- Dördüncü tekbîrden sonra, hemen sa¤a ve sonra sola se-
lâm verilir. Selâm verirken, cenazeye ve cemâate niyet edi-
lir.

- ‹mâm yaln›z dört tekbîri ve iki omuza selâm›, yüksek
sesle söyler, di¤erlerini içinden okur.

TERÂV‹H NAMAZI

Terâvih namaz›, erkek ve kad›nlar için sünnettir. Rama-
zan-› flerifin her gecesinde k›l›n›r. Cemâatle k›l›nmas› sün-
net-i kifâyedir. Vakti, yats› namaz›ndan sonra ve vitrden ön-
cedir. Vitrden sonra da kal›nabilir. Meselâ, teravih namaz›-
n›n bir k›sm›na yetiflip, imâmla vitr namaz›n› k›lan kimse, te-
ravih namaz›ndan, yetiflip k›lamad›¤› rek'atlar›, vitrden son-
ra k›lar.

K›l›nmayan terâvih namaz› kazâ edilmez. Kazâ edilirse,
nafile olur.Terâvih olmaz.

Vitr namaz›, yaln›z Ramazan ay›nda cemâatle k›l›n›r. Te-
râvih namaz›n› ikifler rek'at olmak üzere, on selâmla ve her
dört rek'at sonunda bekleyip tesbih yaparak k›lmak müste-
hapt›r.

Terâvih namaz› camide cemâatle k›l›n›nca, baflkalar› ev-
de yaln›z k›labilir, günâh olmaz. Fakat camideki cemâat se-
vâb›ndan mahrûm kal›rlar. Evde, bir veya birkaç kifli ile ce-
mâatle k›larsa, yaln›z k›lmaktan yirmiyedi kat fazla sevâp
kazan›r. Her iftitâh tekbîrinde niyet etmek daha iyidir. Yat-
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s›y› cemâatle k›lmayanlar, terâvihi cemâatle k›lamaz. Yats›-
y› cemâatle k›lm›yan bir kimse, farz› yaln›z k›l›p, sonra terâ-
vihi cemâatle k›labilir.

YOLCULUKTA NAMAZ

Hanefî bir kimse onbefl günden az kalmak niyeti ile yüz-
dört kilometre (104 km) ve daha uzak bir yere giderse, yol-
da ve gitdi¤i yerde misafir olur.

Seferi veya misafir olmak demek, yolcu olmak demektir.
Misafir, dört rek'atli farz namazlar› iki rek'at k›lar. ‹mâma
uyarsa, yine dört rek'at k›lar. Misafir imâm olursa, ikinci
rek'at›n sonunda selâm verir. Sonra cemâat namazlar›n› ta-
mamlamak için ikifler rek'at daha k›larlar.

Seferi olan bir kimse, mest üzerine üç gün, üç gece mesh
edebilir. Orucunu bozabilir. Yolcu râhat ise orucunu bozma-
mas› daha iyidir. Kurban kesmesi vâcib olmaz. Cum’a nama-
z› da seferi olana farz de¤ildir.

Namaz vaktinin sonunda sefere ç›kan kimse bu namaz›
k›lmam›fl ise, bu nemâz› seferde iki rekât k›lar. Fakat vaktin
sonunda vatan›na gelen, bu vaktin namaz›n› k›lmam›fl ise
dört rek'at k›lar.

Üç, dört tekerlekli olup da, hayvana ba¤lanmadan yerde
düz duran araba otobüs, tren yürümüyor ise, sedir gibidir,
içinde farz namaz ayakta k›l›nabilir. Araba gidiyorsa hayvan
gibidir. Farzlar› ve vâcibleri, yolculukta zaruret olmad›kça
hayvan üzerinde k›lmamal›d›r. Vas›talar› durdurup, k›bleye
karfl› ve ayakta k›lmal›d›r. Bunun için vas›taya binmeden ge-
rekli tedbirleri önceden almal›d›r.

Otobüste, trende dalgal› denizde k›bleye dönemiyenlerin
namazda gö¤sü k›bleden ayr›l›rsa namaz bozulur. Farz na-
mazlar› k›l›nm›fl olmaz. Vas›tay› durdurup k›bleye dönemi-
yenler, yolda olduklar› müddetçe flâfi’î veyâ mâlikî mezhebi-
ni taklid ederek, ö¤le ile ikindiyi ve akflam ile yats›y›,
cem'edebilir. Ya’nî seferde iken bu iki namaz› birbiri arkas›-
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na k›lar. Çünki flâfi’î mezhebinde 80,64 km.den ziyade sü-
ren yolculukta, ikindiye ö¤le namaz› vaktinde ve yats›y› ak-
flam namaz› vaktinde takdim ederek k›lmak, veyahut ö¤leyi
ikindi vaktinde ve akflam›, yats› namaz› vaktine tehir ederek,
iki namaz› bir arada k›lmak câizdir. Bunun için, hanefî mez-
hebinde olan yolda k›bleye dönemiyecek ise, yola ç›kt›ktan
sonra, gündüz bir yerde durdu¤u zaman, ö¤le vaktinde ö¤le-
yi k›l›nca hemen ikindiyi de k›lmal›, gece duruldu¤u zaman,
yats› vaktinde akflam› ve sonra yats›y› bir arada k›lmal› ve bu
dört namaza niyet ederken (fiâfi’î veyha mâlikî mezhebini
taklid ederek edâ ediyorum.) diye niyet etmeli, ya’nî kalbin-
den geçirmelidir. Yola ç›kmadan veya yolculuk bittikten
sonra, iki vaktin namaz› birlikte k›l›nmaz.

KAZÂ NAMAZLARI

Namaz, beden ile yap›lan bir ibâdet oldu¤undan, baflkas›
yerine k›l›namaz. Herkesin kendisinin k›lmas› lâz›md›r. Na-
mazlar› vaktinde k›lmaya «Edâ» denir. Herhangi bir zaman-
da tekrar k›lmaya «‹âde» denir. Meselâ mekrûh olarak k›l›-
nan namaz›n vakti ç›kmadan, buna imkân olmazsa, her za-
man iâdesi vâcibtir. Farz ve vâcib olan namaz›, vakti geçtik-
ten sonra k›lma¤a «Kazâ» etmek denir.

Bir günlük befl vakit farz› ve vitr namaz›n› k›larken ve ka-
zâ ederken tertip sâhibi olmak farzd›r. Ya’nî, namaz k›lar-
ken, s›ralar›n› gözetmek lâz›md›r. (Beflten fazla kazâs› olma-
yana tertip sâhibi denir). Cum’a farz›n›, o günün ö¤le nama-
z› s›ras›nda k›lmak lâz›md›r. Sabah namaz›na uyanamayan,
hutbe okunurken bile hat›rlarsa, hemen bunu kazâ etmeli-
dir. Bir namaz› k›lmad›kça ondan sonraki befl namaz› k›lmak
câiz olmaz. Hadîs-i flerifte, (Bir namaz› uykuda geçiren veyâ
unutan kimse, sonraki namaz› cemâatle k›larken hat›rlarsa,
imâmla namaz› bitirip, sonra önceki namaz›n› kazâ etsin!
Bundan sonra, imâmla k›ld›¤›n› tekrar k›ls›n!) buyuruldu.

Farz›, kazâ etmek farzd›r. Vâcibi kaza etmek vâcibtir.
Sünneti kazâ etmek, emrolunmad›. Hanefi mezhebinin âlim-
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leri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki; (Sünnet namazlar›n›n yaln›z
vaktinde k›l›nmalar› emrolundu. Vaktinde k›l›nmayan sün-
net namazlar, insan›n üzerinde borç kalmaz. Bunun için,
vaktinden sonra kazâ edilmeleri emrolunmad›. Sabâh›n sün-
neti, vâcibe yak›n oldu¤undan, o gün ö¤leden önce farz› ile
kazâ edilir. Sabah sünneti ö¤leden sonra, baflka sünnetler
ise, hiçbir zaman kazâ edilmez. Kazâ olursa, sünnet sevâb›
hâs›l olmaz. Nâfile k›l›nm›fl olur.)

Farz namazlar› bilerek ve özürsüz olarak terketmek bü-
yük günâht›r. Vaktinde k›l›nmayan böyle namazlar› kazâ et-
mek lâz›md›r. Farz ve vâcib olan bir namaz› bile bile kazâya
b›rakabilmek için, iki özür vard›r: Biri, düflman karfl›s›nda ol-
makt›r. ‹kincisi, seferde olan, ya’nî, üç günlük yol gitmeye ni-
yeti olmasa bile, yolda bulunan kimsenin h›rs›zdan, y›rt›c›
hayvandan, selden, f›rt›nadan korkmas›d›r. Bunlar oturarak
ve herhangi bir tarafa dönerek veyâ hayvan üzerinde imâ ile
de k›lamad›¤› zaman, kazâya b›rakabilir. Bu iki sebeple farz-
lar› kazâya b›rakmak, uyku ve unutmak sebebi ile kaç›rmak
günâh olmaz. Bo¤ulmak üzere olan› ve benzerlerini kurtar-
mak için namaz› vaktinden sonra k›lmak da sahihtir, dînimiz
izin vermifltir. Fakat, özür bitince, hemen kazâ k›lmas› farz
olur. Ancak, harâm olan üç vakitten baflka, bofl vakitlerinde
k›lmak flart› ile çoluk çocu¤unun r›zk›n› kazanmak, zaruri ih-
tiyaçlar›n› temin etmek için çal›flacak kadar kazâ k›lmay› ge-
ciktirebilir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, Hendek muhâ-
rebesinin fliddetinden k›lamad›klar› dört namaz› hemen o
gece, Eshâb-› kirâm "rad›yallahü anhüm" yaral› ve çok yor-
gun olduklar› halde, cemâatle k›ld›. Sevgili Peygamberimiz
buyurdu ki: (‹ki farz namaz› bir araya getirmek büyük gü-
nâhlardand›r). Ya’nî, bir namaz› vaktinde k›lmay›p, vaktin-
den sonra k›lmak en büyük günâht›r. Bir hadîs-i flerifte bu-
yuruldu ki, (Bir namaz› vakti ç›kt›ktan sonra k›lan kimseyi,
Allahü teâlâ seksen hukbe Cehennemde b›rakacakt›r). Bir
hukbe, seksen âh›ret y›l›d›r. Âh›retin bir günü, dünyân›n bin
y›l› kadard›r. Bir vakit namaz›, vaktinden sonra k›lman›n ce-

– 195 –



zâs› bu olursa, hiç k›lmayan›n cezâs›n› düflünmelidir.

Namaz dînin dire¤idir.Namaz› terkeden dînini y›km›fl
olur. K›yâmet günü, îmândan sonra ilk suâl namazdan ola-
cakt›r. Allahü teâlâ buyuracak ki, (Ey kulum! Namaz hesâ-
b›n›n alt›ndan kalkarsan kurtulufl senindir. Öteki hesaplar›
kolaylaflt›r›r›m.) Ankebût süresi, k›rkbeflinci âyetinde, (Ku-
sursuz k›l›nan bir namaz, insan› pis, çirkin iflleri ifllemekten
korur) buyurmaktad›r. Peygamber "sallallahü aleyhi ve sel-
lem" efendimiz buyurdu ki, (‹nsan›n Rabbine en yak›n oldu-
¤u zaman namaz k›ld›¤› zamand›r).

Bir müslimân›n herhangi bir nâmaz› vaktinde k›lmamas›
iki türlü olur:

1- Özür ile k›lmamas›d›r.

2- Namaz› vazife bildi¤i, önem verdi¤i halde tembellikle
terk etmesidir.

Farz namaz› özrü olmadan, vakti geçtikten sonra k›lmak,
ya’nî kazaya b›rakmak harâmd›r. Namaz›, özürsüz olarak
vaktinden sonra k›lmak, büyük günâht›r. Bu günâh, kazâ
edince af olmuyor. Kazâ edince, yaln›z namaz› k›lmamak gü-
nâh› afvolur. Bir kimse namazlar› kazâ etmedikçe, yaln›z
tevbe ile afvolmaz. Kazâ ettikten sonra tevbe ederse, afvol-
mas› ümit edilir. Tevbe ederken k›lmad›¤› namazlar› kazâ et-
mesi lâz›md›r.Kazâ etmeye gücü varken, kazâ etmezse, ayr›-
ca büyük bir günâh ifllemifl olur. Bu büyük günâh, her namaz
k›lacak kadar bofl zaman geçince, bir misli artmaktad›r. Çün-
ki namaz›, bofl zamanlarda hemen kazâ etmek de farzd›r.
Nâfilelerle meflgûl olmamal›, acele farzlar› k›lmal›d›r.

KAZÂ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kazâ namaz›n›n vakti yoktur. Namaz k›lman›n mekrûh
oldu¤u üç vaktin haricinde her zaman kazâ namaz› k›l›nabi-
lir. Kazâ namaz› evde, k›rda,bostanda, yaln›z veya cemâat ile
k›l›nabilir. Birkaç kazây› birarada k›lan, önce ezân ve ikâmet
okur. Sonraki kazâlar› k›larken, hepsine ikâmet okur, ezân
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okumasa da olur. Kad›nlar, vaktinde ve kazâ k›larken ezân
ve kâmet okumaz.

Kazâya kalan, dört rek'at farz, yolcu iken de dört rek'at
kazâ olunur. Seferde kazâya kalan iki rek’at farz, mukim
iken de iki rek’at kazâ olunur.

K›lamad›¤› namaz say›s› birden fazla olan, (Evvel kazâya
kalm›fl olan) veya (son kazâya kalm›fl olan) vaktin farz› diye
niyet edilir.

NAMAZ SÛRELER‹ VE DUÂLARI

Sûreleri ve duâlar› latin harfleri ile yazmaya çok u¤raflt›-
¤›m›z halde mümkün olmad›¤›ndan bunu baflaramad›k. La-
tin harflerine nas›l iflaret konursa konsun, Kur'ân-› kerîmde-
ki harflerin tam karfl›l›¤›n› okumak imkâns›zd›r. Latin harf-
lerine nas›l iflaret konulursa konulsun sûreleri ve duâlar›,
do¤ru okuyabilmek mümkün olmaz. Bunlar› Kur'ân-› ke-
rîmdeki harfler gibi okuyabilmek için bir bilenin okutmas›
ve tekrar tekrar al›flt›rmas› lâz›md›r. Bu al›flt›rma muhakkak
lâz›m oldu¤una göre, bilen kimsenin do¤rudan do¤ruya
Kur’ân-› kerîm harflerini tan›tmak ve ö¤retmek imkân›n› ve
ni'metini kazand›r›r. Bu ni'metin büyüklü¤ünü, dünyada ve
âhiretde faydas›n› hadîs-i flerifler ve f›kh kitâblar› uzun uzun
anlatmakda, sevâb›n›n çoklu¤unu bildirmektedirler. O halde
her müslimân, çocu¤unu camilere, Kur'ân-› kerîm kurslar›na
göndermeli, Kur' ân-› kerîmin harflerini ve bunlar›n nas›l
okunaca¤›n› iyice ö¤retmeli, bu büyük sevâba kavuflma¤a
çal›flmal›d›r.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Çocuklar›na Kur'ân-›
kerîm ö¤retenlere veya Kur'ân-› kerîm hocas›na gönderen-
lere ö¤retilen Kur'ân-›n her harfi için, on kerre Kâ'beyi mu-
azzama ziyaret sevâb› verilir ve k›yâmet günü bafl›na devlet
tac› konur. Bütün insanlar görüp imrenir). Bir hadîs-i flerifte
de: (Çocuklar›na dinlerini ö¤retmiyenler, Cehenneme gide-
ceklerdir) buyuruldu.
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Kur'ân-› kerîmi çabuk ve kolay ö¤renmek için, birçok
"Elif-ba" kitâblar› da haz›rlanm›flt›r. Bunlar, Kur' ân-› kerîm
ö¤retmeni gibi olup, bu iflte en büyük yard›mc›d›rlar. Bun-
lardan (Hakîkat Kitâbevi) taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
"EL‹F-BA" çok k›ymetlidir.

NAMAZ KILMANIN FAYDALARI

1- Namaz ibâdetlerin en k›ymetlisidir. Namaz k›lmak, Al-
lahü teâlân›n büyüklü¤ünü düflünerek Onun karfl›s›nda ken-
di küçüklü¤ünü anlamakt›r. Kulun acizli¤ini, Rabbine itiraf
etmesidir. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar. Hiç kötülük
yapmaz. Her gün befl kere, Rabbinin huzûrunda oldu¤una
niyet eden kimsenin kalbi tertemiz olur. Kimseye zarar ver-
memeye çal›fl›r. Herkese iyilik yapmaya koflar.

2- Namaz, rûhun g›das›d›r. Namaz k›larken yap›lmas›
emir edilen her hareketin hem bedene ve hem de rûha sa¤-
lad›¤› faydalar çoktur. Kusursuz k›l›nan namaz, insan› çirkin
ifllerden korur. Faydal› ifllere al›flkanl›k kazand›r›r. Fakirler-
den, muhtaçlardan karfl›l›k beklemeksizin, onlara yard›m et-
meye al›flt›r›r. Yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› yaln›z Allah'tan bekler.

3- Namaz için al›nan abdest,insan›n beden bak›m›ndan
temiz olmas›n› sa¤lad›¤› için evinin, ifl yerinin, mahallesinin,
köyünün ve flehrinin de temiz tutulmas›n› sa¤lar.

4- Namaz, insan› disiplinli bir hayâta al›flt›r›r. Namaz›n
kazand›rd›¤› bu al›flkanl›k, insan›n bütün ifllerinde hâkim ol-
makta ve böylece verimin ve baflar›n›n artmas›na sebep ol-
maktad›r. Sabah›n erken saatlerinde namaza kalkan müsli-
mân ifline erken bafllar, gün boyunca Allah'›n› hat›rlayarak
emirlerine uymay› çal›fl›r. Rabbine olan bu ba¤l›l›¤›, onu za-
rarl› ifllerden korur. Günün sonunda yats› namaz›n› k›l›p bir
günlük hayât muhasebesini yapar. Böylece düzenli ve ted-
birli bir hayât› olur.

5- Camilerde cemâatla k›l›nan namaz ise, müslimânlar›n
kalblerini birbirine ba¤lar. Aralar›ndaki sevgiyi artt›r›r. Her
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vakitte, birbirlerine kardefl olduklar›n hat›rlat›r. Büyükler,
küçüklere karfl› merhametli olur. Küçüklerin de büyüklere
sayg›l› davranmas› ö¤retilir. Zenginler fakirlere ve kuvvetli-
ler zay›flara yard›mc› olur. Hastalar, câmide görülemeyince,
evlerinde aran›p ziyaret edilir.

MENKIBE

Eflkiyay› Kurtaran Namaz

Eflkiyalar pusuda bir kervan› bekliyorlard›. Fudayl bin
lyâd, bir a¤ac›n alt›nda ibâdetle meflguldü. Kervanc›lardan
biri, kervan›n sar›ld›¤›n› görünce kervandaki bütün alt›nlar›
toplad›. Kenarda birinin namaz k›ld›¤›n› görüp yan›na gitti.
Namaz k›ld›¤› için onu emin görüp, (Bunlar› sana emanet
ediyorum.Sonra gelir al›r›m) dedi. Fudayl (fiuraya koy!) de-
di. Sonra kervan›n yan›na döndü. Eflkiyalar›n kervan› soy-
duklar›n›, üzerlerinde bulunan di¤er mallar› ald›klar›n› gör-
dü. Kervan yoluna devam edecekti. O flah›s, alt›nlar›n› na-
maz k›landan almaya geldi. Namaz k›lan› eflkiyalar›n yan›n-
da görünce, onlar›n reisi oldu¤unu anlad›, içinden, (Eyvah
kuzuyu kurda emanet etmiflim) diye düflünürken, eflkiyalar›n
reisi, (Alt›nlar›n› koydu¤un yerden al!) dedi. Adam alt›nlar›-
n› noksans›z koydu¤u yerden ald›.

Gözlerine inanamadan sevinerek gitti. Eflkiyalar sordu:
- Reis bey, alt›nlar› niye verdin?
- Bu adam beni iyi bir kimse san›p, alt›nlar› bana emânet

etti. Emânete h›yanet olmaz.

***
Namazla eflkiyal›k bir arada yürümez. Ya namaz, kötü-

lüklerden el çektirir, yahut eflkiyal›k namazdan al›koyar. Ce-
nâb-› hak, do¤ru namaz›n bütün kötülüklerden al›koyaca¤›-
n› Kur'ân-› kerîmde haber vermektedir. Fudayl da, k›ld›¤›
namaz bereketiyle eflk›yal›ktan, kötülüklerden el çekip hidâ-
yete kavuflmufl ve evliyan›n büyüklerinden olmufltur.
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NAMAZ VE SA⁄LI⁄IMIZ

Müslimân, namaz› Allahü teâlân›n emri oldu¤u için k›lar.
Rabbimizin emirlerinde birçok hikmetler, faydalar vard›r.
Yasaklar›nda da birçok zararlar›n oldu¤u muhakkakt›r. Bu
fayda ve zararlar›n bir k›sm› bugün t›p mütehass›slar›nca tes-
bit edilmifl durumdad›r. ‹slâmiyyetin sa¤l›¤a verdi¤i önemi,
hiçbir din ve düflünce vermemifltir. Dînimiz, ibâdetlerin en
üstünü olan namaz› ömrümüzün sonuna kadar k›lmay› em-
retmifltir. Namaz k›lan sa¤l›k için olan faydalar›na da elbette
kavuflur. Namaz›n sa¤l›k yönünden sa¤lad›¤› faydalardan ba-
z›lar› flunlard›r.

1- Namazda yap›lan hareketler yavafl oldu¤undan kalbi
yormaz ve günün muhtelif saatlerinde oldu¤u için insan› de-
vaml› dinç tutar.

2- Günde bafl›n› seksen defa yere koyan bir kimsenin bey-
nine ritmik olarak fazla kan ulafl›r. Bu yüzden beyin hücrele-
ri iyice beslendi¤inden haf›za ve flahsiyet bozukluklar›na, na-
maz k›lanlarda çok daha az miktarda rastlan›r. Bu insanlar
daha sa¤l›kl› bir ömür geçirirler. Bugün t›pta "demans senil"
denilen bunama hastal›¤›na u¤ramazlar.

3- Namaz k›lanlar›n gözleri, muntazam olarak e¤ilip-do¤-
rulmakdan ötürü daha kuvvetli kan devaran›na mâlik olur.
Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön
k›sm›ndaki s›v›n›n devaml› de¤iflmesi temin edilmifl olur.
Gözü "katarakt" veya "karasu" hastal›¤›ndan korur.

4- Namaz k›lmaktaki izometrik hareketler, mideki g›dala-
r›n iyi kar›flmas›na, safran›n kolay akmas›na ve dolay›s›yla
safra kesesinde birikinti yapmamas›, pankreastaki enzimle-
rin kolay boflalmas›na yard›mc› olaca¤› gibi kab›zl›¤›n gide-
rilmesinde de rolü büyüktür. Böbre¤in ve idrar yollar›n›n iyi-
ce çalkalanmas›ndan, böbrekte tafl teflekkülünün önlenmesi-
ne ve mesanenin boflalmas›na da yard›mc› olmaktad›r.

5- Befl vakit k›l›nan namazdaki ritmik hareketler, günlük
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hayâtda çal›fld›r›lam›yan adale ve eklemleri çal›flt›rarak, ar-
troz ve kireçlenme gibi eklem hastal›klar›n› ve adale tutul-
malar›n› önler.

6- Vücut sa¤l›¤› için temizlik muhakkak lâz›md›r. Abdest
ve gusl, hem maddi, hem de manevî bir temizliktir. ‹flte na-
maz, temizli¤in ta kendisidir. Zira hem bedenî, hem de rûhî
temizlik olmadan namaz olmaz. Abdest ve gusl bedenî te-
mizli¤i sa¤lar. ‹bâdet görevini yerine getiren bir kimse, rû-
hen dinlenmifl, temizlenmifl olur.

7- Koruyucu hekimlikte, muayyen zamanlarda yap›lan
beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri hareket
için tavsiye edilen en uygun vakitlerdir. Sabahleyin uyku
uyufluklu¤undan; ö¤le vakti, çal›flman›n vücuda verdi¤i yor-
gunluktan; ikindi, akflam ve yats› vakitleri yorgunluk ve gev-
flekli¤i gidermek, kan dolafl›m›n› tazelemek ve teneffüsü
canland›rmak için en uygun vakitlerdir.

8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazd›r. Hattâ vü-
cutta biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla
topraklama yap›lm›fl olur. Böylece vücut tekrar zindeli¤e ka-
vuflur.

Namaz›n bu faydalar›na kavuflmak için, namaz› vaktinde
k›lmakla birlikte, temizli¤e, az yeme¤e ve yenilen g›dalar›n
temiz, halâl olmas›na da dikkat edilmesi de lâz›md›r.

‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”, 2.ci cild, yirminci mek-
tûbda buyuruyor ki:

Bu dünyâ, çal›flmak yeridir. Ücret al›nacak yer, âh›retdir.
Sâlih amelleri yapma¤a u¤rafl›n›z! Bu amellerin en fâidelisi
ve ibâdetlerin en üstünü, namaz k›lmakd›r. Namaz, dînin di-
re¤idir. Mü’minin mi’râc›d›r. O hâlde, onu iyi k›lma¤a gayret
etmelidir. Erkân›n› [ya’nî farzlar›n›] ve flartlar›n› ve sünnet-
lerini ve edeblerini, istenildi¤i ve lây›k oldu¤u gibi yapmal›-
d›r. Namazda tumânînete [ya’nî rükü’ ve secdelerde ve kav-
mede ve celsede, bütün a’zân›n hareketsiz kalmas›na] ve
ta’dîl-i erkâna [ya’nî, bu dört yerde sükûn ve tumânînet bul-
dukdan sonra, bir mikdâr durma¤a], dikkat etmelidir. 
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3– ORUC TUTMAK

‹slâm'›n befl flart›ndan üçüncüsü, mübarek Ramazan
ay›nda her gün oruc tutmakt›r. Oruc, Hicretten onsekiz ay
sonra, fiaban ay›n›n onuncu günü, Bedir Gazâs›'ndan bir ay
evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünki, bu ay-
da oruc tutan ve tevbe edenlerin günâhlar› yanar, yok olur.
Oruca, "Savm" da denir. Savm lügatta "Oruc tutmak" de-
mektir. Oruc tutmaya ve orucun bafllad›¤› vakte "imsak",
orucu açmaya da "iftar" ad› verilir. Oruc tutmak için gece
kalk›p yenilen yeme¤e de "sahur" denir.

Oruc, senede bir ay, yaln›z gündüzleri yemek ve içmekten
uzaklaflmak demektir. Bunun mânâs›, insanlara açl›¤›n ve
susuzlu¤un ne demek oldu¤unu ö¤retmektir. Tok, hiç bir za-
man aç›n hâlinden anlamaz ve ona merhamet etmez. Oruc,
toklara aç insanlar›n neler çekti¤ini ö¤retir. Ayn› zamanda
nefse hakimiyeti ö¤retir. Oruc tutma zaman› arabî aylara gö-
re tayin edildi¤inden, her sene evvelki seneye göre on gün
evvel gelir. Bu sebepten dolay› bazan yaza, bazan k›fla isabet
eder. Yaz orucuna dayanamayan hasta kimseler, orucu k›fl›n
kaza edebilecekleri gibi, büsbütün oruc tutamayacak olan
çok ihtiyâr kimseler oruc mukabilinde "fidye", ya’nî sadaka
vererek bu borçlar›n› edâ ederler.

‹mâm-› Rabbanî “Mektûbât” kitâb›n›n birinci cild, k›rk-
beflinci mektubunda buyuruyor ki: (Ramazan-› flerif ay›nda
yap›lan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibâdetle-
re verilen sevâb, baflka aylarda yap›lan farzlar gibidir. Bu
ayda yap›lan bir farz, baflka aylarda yap›lan yetmifl farz gibi-
dir. Bu ayda, bir orucluya iftar verenin günâhlar› afvolur.
Cehennemden âzâd olur. Resûlullah, bu ayda, esirleri âzâd
eder, her istenilen fleyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi ifl yapa-
bilenlere, bütün sene, bu iflleri yapmak nasip olur. Bu aya
sayg›s›zl›k edenin, günâh iflleyenin bütün senesi, günâh iflle-
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mekle geçer. Bu ay› f›rsat bilmelidir. Elden geldi¤i kadar
ibâdet etmelidir. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u iflleri yapmal›-
d›r. Bu ay›, ahireti kazanmak için f›rsat bilmelidir. Kur'ân-›
kerim Ramazanda indi. Kadir Gecesi, bu aydad›r. Rama-
zan-› flerifte, hurma ile iftar etmek sünnettir. ‹ftâr edince,
“Zehebezzama'vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inflâallahü
teâlâ” duas›n› okumak, terâvih k›lmak ve hatim okumak
mühim sünnettir).

Oruc tutmak, müslimânlara vazife oldu¤u gibi, di¤er ilâhî
dinlerde de emir edilmiflti. Kur'ân-› kerîmde Bakara sûresi
183'ncü âyetinde: (Ey îmân edenler! Sizden öncekilere farz
k›l›nd›¤› gibi, sizin üzerinize de Ramazan orucu farz k›l›nd›.
Umulur ki, Allah'a karfl› gelmekten sak›n›rs›n›z!) ve 185'nci
âyetinde de: (Sizden kim Ramazan ay›nda bulunursa oruc
tutsun!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerifte de buyuruldu ki: (Bir
kimse Ramazan ay›nda oruc tutmay› farz bilir, vazife bilir ve
orucun sevâb›n›, Allahû teâlâdan beklerse, geçmifl günâhlar›
afvolur.)

‹slâmiyyetin ilk y›llar›nda her ay üç gün ve Aflure orucu
tutulurdu. Bu emir, Ramazan orucu farz k›l›n›nca nesh edil-
di, kald›r›ld›. Bu günlerde oruc tutmak da herkesin arzusuna
kald›.

fiaban ay›n›n son günü, Peygamber Efendimiz hutbele-
rinde buyurdu ki: (Ey müslimânlar! Üzerinize öyle büyük
bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir
Gecesi), bin aydan daha faydal›d›r. Allahü teâlâ, bu ayda
hergün oruc tutulmas›n› emretti. Bu ayda, geceleri teravih
namaz› k›lmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyi-
lik yapmak, baflka aylarda farz yapm›fl gibidir. Bu ayda bir
farz yapmak, baflka ayda, yetmifl farz yapm›fl gibidir. Bu ay
sabr ay›d›r. sabr edenin gidece¤i yer Cennettir. Bu ay iyi ge-
çinmek ay›d›r. Bu ayda mü'minlerin r›zk› artar. Bir kimse,
bu ayda, bir orucluya iftar verirse, günâhlar› afvolur. Hak
teâlâ, onu Cehennem ateflinden âzâd eder. O oruclunun se-
vâb› kadar ona sevâb verilir.)
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Oruc ve Ramazan Hilâli: Müslimânlar›n Ramazan ay›
girince oruc tutmas› farzd›r. Ramazan hilâli görülünce oru-
ca bafllan›r. Hilâl, gökte ay›n kavis fleklindeki ilk görüntü-
südür. Ramazan olmak için hilâli, ya’nî gökte ay› görmek
veya görülmezse, fiaban ay› otuz gün tam olmak lâz›md›r.
Hadîs-i flerifte: (Ay› görünce oruc tutunuz! Tekrar görünce,
orucu b›rak›n›z!) buyuruldu. Bu emre göre, Ramazan ay›,
hilâlin (yeni ay›n) görülmesi ile bafllar. Hilâli görmeden ön-
ce yap›lan hesap ile bafllanmaz. Ramazan hilâli hesapla bu-
lunan günde veya bir gün sonra görülebilir. Fakat hiçbir za-
man ‹slâm âlimlerinin uygulad›klar› usûl ile bulunan gün-
den önce görülmez. fiaban ay›n›n otuzuncu gecesi, bir flehir-
de hilâl görülünce, bütün dünyada oruca bafllamak lâz›m
olur. Gündüz görülen hilâl, gelecek gecenin hilâlidir. Gök-
te Ramazan hilâlini aramak ve görünce devletin tayin etti-
¤i yetkili kimseye haber vermek, müslimânlara emirdir, va-
zifedir.

ORUCA BAfiLAMAK VE N‹YYET

Oruca, fecr-i sâd›k denilen tanyerindeki beyazl›¤›n a¤ar-
mas› ile bafllan›r. Oruc, fecrin a¤armas›ndan, günefl bat›nca-
ya kadar, yeme¤i, içme¤i ve cimâ'› terk etmektir. Bir gün ev-
vel günefl batmas›ndan, oruc günü (Dahve-i kübrâ)ya kadar,
Ramazan orucuna kalb ile niyet etmek de farzd›r. Belli gün
olan adak orucunun ve nafile orucun niyet zaman› da böyle-
dir. Her gün ayr› niyet etmek lâz›md›r. Ramazan orucuna ni-
yet ederken Ramazan demeyip, yaln›z oruc demek, nâfile
oruc demek de caizdir. Dahve vakti, oruc müddetinin yar›s›-
d›r, ki, ö¤leden bir saat kadar evveldir.

Kutuplara ve Aya giden müslimân›n da, seferi olmaya ni-
yet etmedi ise, bu ayda gündüzleri oruc tutmas› lâz›md›r.
Yirmidört saatten daha uzun günlerde, oruca saat ile bafllar
ve saat ile bozar. Gündüzü böyle uzun olmayan bir flehirde-
ki müslimânlar›n zaman›na uyar. E¤er oruc tutmazsa, gün-
düzleri uzun olmayan yere gelince, bilemez ise araflt›r›p zan-
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netti¤i zamanda bir ay oruc tutar. Sonra, zaman›n› ö¤renin-
ce, zaman›ndan önce tutmufl ise, hepsini kazâ eder. Zama-
n›ndan sonra tutmufl ise, câiz olup, kazâ yerine geçer.

ORUCUN fiARTLARI

Oruc; akll› olan ve bulû¤ ça¤›na giren, s›hhatli olan, yolcu
(misafir) olmayan, kad›nlardan hay›z (âdet) ve nifas (lohu-
sa) üzere olmayan her müslimâna farzd›r. Ramazan-› flerif
orucu bu flartlara sâhib olan her müslimâna farz oldu¤u gibi,
tutamayanlar›n kazâ etmeleri de farzd›r. Kazâ ve kefaret
orucuna ve muayyen olmayan adak oruclar›na fecirden (tan
yerindeki beyazl›¤›n görülmesinden) sonra niyet edilmez.

ORUC ÇEfi‹DLER‹

1- Farz oruclar: Farz oruc da, iki k›s›md›r. Muayyen za-
mandaki oruc, Ramazan-› flerif orucudur.

2- Muayyen zamanda olmayan farz oruclar: Kazâ ve kef-
faret oruclar› böyledir. Fakat, keffaret oruclar› farz-› ameli-
dir. Ya’nî, inkâr eden kâfir olmaz.

3- Vâcib oruclar: Bunlar da, muayyen olur.Belli gün veya
günler oruc adamak gibi.

5- Sünnet olan oruclar: Muharremin dokuzuncu ve onun-
cu günleri oruc tutmak gibi.

6- Müstehab oruclar: Her arabî ay›n 13,14 ve 15'nci gün-
leri oruc tutmak gibi ve yaln›z Cum’a günü oruc tutmak gibi
ve Kurban Bayram› arefesinde oruc tutmak gibi. Yaln›z
Cum’a günü oruc tutmak mekrûh olur da denildi. Cum’a gü-
nü oruc tutmak isteyenin, Perflembe veya Cumartesi günü de
tutmas› iyi olur. Çünki, sünnet veya mekrûh denilen bir ifli
yapmamak lâz›md›r.

7- Harâm olan oruclar: F›tr (Ramazan) Bayram›n›n birin-
ci günü ve Kurban Bayram›n›n her dört günü oruc tutmak
harâmd›r.

8- Mekrûh oruclar: Muharremin yaln›z onuncu günü
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(Aflurede) oruc tutmak ve yaln›z Cumartesi günleri oruc tut-
mak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruc tutmak ve bütün se-
ne, hergün oruc tutmak ve konuflmamak flart› ile oruc tut-
mak mekrûhtur.

ORUCUN FARZLARI

1- Niyet etmek,

2- Niyeti ilk ve son vaktleri aras›nda yapmak,

3- Fecr-i sâd›k, ya’nî tan yeri a¤armas›ndan güneflin bat-
mas›na kadar olan zaman içinde orucu bozan fleylerden sa-
k›nmakt›r.

ORUCU BOZAN fiEYLER

Ramazan ay›nda, oruclu oldu¤unu bildi¤i halde ve fecr
a¤armadan evvel niyet etmifl iken, faydal› bir fley yemekle,
içmekle, ya’nî g›da veya deva olarak yenilmesi âdet olan ve-
ya zevk ve keyif veren bir fleyi a¤›zdan mideye sokmakla ve
cima yapmak ve yap›lmakla oruc bozulur ve hem kazâ hem
de keffaret lâz›m olur. Bu tarife göre, sigara içmek orucu bo-
zar. Hem kaza, hem keffaret lâz›m olur. Çünki dumandaki
kati ve s›v› zerreler tükrük ile mideye giderler. Orucu bozup
yaln›z kazâ gerektiren fleylerden baz›lar› flunlard›r:

1- Hata ile bozularak, meselâ abdest al›rken bo¤az›na su
kaçmak,

2- Bo¤az›na kar, ya¤mur kaçmak,

3- Tehditle, zorla orucu bozulmak,

4- Taharetlenirken dübürüne su kaçmak,

5- Burnuna s›v› ilaç koymak,

6- Burnuna kolonya çekmek,

7- Ud a¤ac› ve anber ile tütsülenip duman›n› çekmek,

8- Baflkas›n›n içti¤i sigara duman›n› isteyerek çekmifl ol-
mak,
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9- Kula¤›n içine ya¤ ve ilâç damlatmak,

10- Derideki yaraya konan ilâc›n içeriye girmesi,

11- Vücudun herhangi bir yerine i¤ne ile ilâç fl›r›nga et-
mek,

12- ‹steyerek, zorlayarak a¤›z dolusu kusmak,

13- Difli kanayan veya difl çektiren bir kimsenin a¤z›nda-
ki kan› yutmas›, veyahut tükürükle müsavi (eflit) miktarda
kar›fl›k kan› yutmak,

14- Uyurken a¤z›na su ak›tmak,

15- Bo¤az›na huni ile bir fley ak›tmak,

16- Ramazanda sabaha kadar niyet etmeyip, sonra bir fley
yiyip içmek,

17- Fecr oldu¤unu, ya’nî imsak vaktinin bitti¤ini bilme-
den yiyip içmek,

18- Günefl batt› zannederek orucu bozmak,

19- Geceden diflleri aras›nda kalan nohut kadar fleyi yut-
mak. Nohuttan küçük ise bozmaz.

20- Oruclu oldu¤unu unutarak yiyip-içmeye devam et-
mek, e¤er orucunun bozulmad›¤›n› bildi¤i halde yiyip içme-
ye devam ederse keffaret de lâz›m gelir,

21- ‹htilâm olduktan sonra orucunun bozuldu¤unu zan-
nederek yiyip içmeye devam etmek, bozulmad›¤›n› bilerek
yiyip içerse keffaret de gerekir,

22- A¤r›yan diflini morfin vurdurarak çektirmek zorunda
kalan kimse, orucu bozuldu¤u için yeyip içerse, sadece kazâ
icâp eder,

23- Seferde iken ikâmete niyet edip, sonra yiyip içmek,

24- Mukim iken sefere (yolculu¤a) ç›k›nca yiyip içmek,

25- Uyku halinde bir fley yemek.
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ORUCUN KAZÂSI

Arka arkaya oldu¤u gibi ayr› ayr› günlerde de bir gün
için, bir gün oruc tutmakt›r. Aral›kl› tutarken, araya baflka
Ramazan gelirse, önce Ramazan› tutmal›d›r.

‹htiyâr olup ölünceye kadar Ramazan orucunu veya ka-
zâya kalm›fl oruclar›n› tutamayacak kimse ve iyi olmas›ndan
ümit kesilen hasta zengin ise, her gün için bir f›tra miktar›,
ya’nî 1750 gram bu¤day veya un veya k›ymeti kadar alt›n ve-
ya gümüfl para, bir veya birkaç fakire vermelidir. Ramazan›n
bafl›nda veya sonunda toptan hepsini bir fakire de verebilir.
Sonradan kuvvetlenirse, Ramazan oruclar›n› ve kazâ orucla-
r›n› tutmas› lâz›md›r.

ORUCUN KEFFÂRET‹

Ramazan ay›n›n hürmet perdesini y›rtman›n, ya’nî Ra-
mazan orucunu bile bile bozman›n cezâs›d›r.Oruc keffareti
için ard arda altm›fl gün oruc tutmak lâz›md›r. Altm›fl gün
sonra, tutmad›¤› orucu da tutmas› lâz›md›r. Ramazan günü
özürsüz bir orucu bozman›n cezâs› altm›fl gün, bir gün kaza-
s› ile beraber 61 gün oluyor. Bunun için keffarete halk ara-
s›nda "61" denmektedir.

Keffaret orucu, hastal›k, yolculuk gibi bir özür ile veya
bayram günlerine rastlamak sebebi ile bozulursa veya Ra-
mazana rastlarsa, yeniden bafllamas› lâz›md›r. Kad›nlar özür
sebebiyle bozunca, yeniden bafllamaz. Özrü bitince geri ka-
lan günleri tutarak, altm›fl› tamamlar. Devaml› hasta ve çok
yafll› olup altm›fl gün oruc tutamayan kimse, altm›fl fakiri sa-
bah ve akflam olmak üzere bir gün doyurur. Aç olan altm›fl
fakiri, bir günde iki kere doyurmak lâz›md›r. Bir fakiri, her
gün iki defa doyurmak üzere altm›fl gün yedirmek de olur.
Altm›fl fakirin her birine 1750 gram bu¤day veya un, yahut
bunlar›n k›ymeti kadar ekmek, baflka mal veya alt›n, gümüfl
vermek veya bunlar› bir fakire altm›fl gün vermek caizdir.

– 208 –



ORUCU BOZMIYAN fiEYLER

Oruclu iken;

1- Oruclu oldu¤unu unutarak yiyip içmek,

2- Rüyada ihtilâm olmak,

3- Tentürdiyot ve ya¤ sürünmek ve sürme çekmek,

4- G›ybet etmek (G›ybet orucu bozmaz ise de sevâb›na
mânidir),

5- ‹stemiyerek a¤›z dolusu kusmak,

6- ‹steyerek, zorlayarak biraz kusmak,

7- Kula¤›na su kaçmak,

8- A¤z›ndan, burnundan, bo¤az›na toz, duman ve sinek
kaçmak,

9- Oksijen gaz› tüpü ile suni hava verilmek,

10- Baflkalar›n›n içti¤i sigaran›n duman› sak›nd›¤› halde
a¤z›na burnuna girmek,

11- A¤z›n› y›kad›ktan sonra, a¤z›nda kalan yafll›¤› tükü-
rük ile yutmak,

12- Gözüne ilâç koymak,

13-Difl çukuruna ilâç koymak,

14- Yutmadan yeme¤in tad›na bakmak,

15- Çiçek ve kolonya koklamak,

16- Difller aras›nda sahur vaktinden kalan nohuttan kü-
çük fleyi yutmak,

17- A¤z›na gelen kusuntunun geri gitmesi,

18- Orucu bozma¤a niyet edip de bozmamak,

19- ‹¤nesiz difl çektirmek,

20- Difl ç›kart›nca gelen kan› tükürmek, yahut kan tükü-
rükten az ise yutmak da orucu bozmaz,

21- Ar› sokmak, orucu bozmaz. 
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ORUCLUYA MEKRÛH OLAN fiEYLER

Oruclu iken;

1- Herhangi bir fleyin tad›na bakmak,

2- Sak›z çi¤nemek (Ciklet, sak›z gibi de¤ildir. Ciklet çi¤-
nemek orucu bozar),

3- Serinlemek için y›kanmak (Çünki böyle bir hareket
ibâdet hususunda s›k›nt› çekti¤ini göstermek demektir),

4- Zay›f düflme ihtimali varken, kan ald›rmak, orucu boz-
maz ise de mekrûhtur. Ya’nî orucun sevâb›n› azalt›r. Zaruret
olmad›kça yapmamal›d›r.

ORUCUN FAYDALARI

Oruc, insan› hasta yapmaz. Oruc zay›flar› kuvvetlendirir,
zihinleri açar. Allahü teâlâ, faydal› fleyleri emreder. Zararl›
fleyi emretmez. Orucun daha birçok faydalar› vard›r. Bunlar-
dan baz›lar› flunlard›r:

1- Allahü teâlâ, yemek ve içmekten münezzehtir. Oruc
tutmakla Allahü teâlân›n ahlâk›ndan birine yap›fl›lm›fl olur.
Hadîs-i flerifte buyuruldu ki: (Bir kimsede Allahü teâlân›n
ahlâk›ndan bir ahlâk bulunursa, o kimse Cennetliktir.)

2- Oruc gizli bir ibâdettir. Hadîs-i flerifte buyuruldu ki:
(Gizli verilen bir gümüfl, aflikare verilen yedi yüz gümüflten
daha üstündür.)

3- Oruc tutan nefsini yenebilir. Bu da üstün bir ibadettir.

4-Oruc tutmakla fleytân› da yenmek mümkündür. Hadîs-i
flerifte buyuruldu ki: (fieytân damarlar›n›zda kan gibi dolafl›r.
Oruc tutmakla, yolunu daralt›n›z!)

5- Oruc tutmakla, meleklere benzemifl olunur. Hadîs-i fle-
rifte buyuruldu ki: (Sâlihlerin hasletinden kimde bulunursa
k›yâmette onlarla haflr olur.)

(Allah yolunda bir gün oruc tutan›n bedenini, Allahü teâ-
lâ Cehennemden yetmifl sene uzak tutar.)
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6- Onbir ay devaml› çal›flan mide ve ona ba¤l› olan azalar
dinlenmifl ve s›hhate kavuflmufl olur. Vücutta birikmifl ener-
jileri harcar.

7- Oruc tutarak aç kalan müslimânlar›n, aç kalan fakirle-
ri hat›rlama ve onlara yard›m etme arzusu ve gayreti artar.

8- ‹ftar davetleri ile dostluk, akrabal›k ba¤lar› kuvvetle-
nir.

9- Oruc münasebeti ile yemek yime iflleri k›sald›¤›ndan,
yiyeceklere talep az oldu¤undan ucuzluk olur.

10- Oruclu insan k›zmaz, kalb k›rmaz ve kimseyi hattâ
hayvanlar› bile incitmez.

11- R›zk› genifller. Para ve mal›n bereketi artar.

Orucun, insan bedeninde sa¤lad›¤› faydalardan di¤er ba-
z›lar› flunlard›r: Oruc tutanlarda gündüz kan hacminin azal-
d›¤›, doku suyunun azald›¤› ve sonuçta minima (küçük) tan-
siyonun düfltü¤ü, kalbin râhatlad›¤› tetkikler sonucu anlafl›l-
m›flt›r.

Oructa sinir sistemi de bir râhatlama içindedir. Bir ibâde-
ti yerine getirme mutlulu¤u, gerginlikleri, s›k›nt›lar› azalt›r,
yok eder.

ORUCUN HAKÎKAT‹

Oructan beklenen, yüksek faydaya kavuflabilmek için;

1- Gözü faydas›z fleylere, harâmlara bakmaktan koruma-
l›d›r! Kalbi meflgul eden ve iyi ifllerden al›koyacak hususlar-
dan gözü korumal›d›r,

2- Dilini, yalan, g›ybet, ko¤uculuk gibi kötü ifllerden al›-
koymal›d›r. Orucun sevâb›n› muhafaza edebilmek için dili,
her türlü kötülükten uzak tutmal›d›r. Hadîs-i flerifte buyurul-
du ki: (Oruc, bütün kötülüklere kalkand›r. Oruclu kimse, câ-
hillik edip de kötü söz söylemesin! fiayet birisi kendisiyle iti-
flip kak›flmak isterse, ben orucluyum diye mukabelede bu-
lunsun!). Oruclu kimse, sâlih müslimân gibi olmal›, kendisi-
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ne sataflmaya kalkanlara karfl›l›k vermemelidir. Herkesle iyi
geçinmelidir,

3- G›ybet edenleri dinleyen, günâha ortak oldu¤u için, ha-
râm ve faydas›z fleylerden kula¤› muhafaza etmelidir,

4- Gözü, dili, kula¤›, kötülüklerden korudu¤u gibi, el,
ayak ve di¤er uzuvlar› da harâmlardan ve flüphelilerden ko-
rumak lâz›md›r. Mideye harâm lokma sokmamaya çal›flma-
l›d›r,

5- Sahurda çeflitli ve kuvvetli g›dalar› yemekte mahzur
yoksa da, iftar vakti t›ka-basa yiyerek, oructan beklenen fay-
dalara mâni olmamal›d›r,

6- ‹ftardan sonra, acaba tuttu¤umuz oruc kabûl edildi mi
diye korkmal›d›r.

ORUC VE SA⁄LI⁄IMIZ

Oruc tutulmas›n›n as›l gayesi, Allahü teâlâya ibâdet (kul-
luk) etmektir. Bununla birlikte orucun birçok ferdi, sosyal,
ahlâkî ve rûhî hikmetleri, faydalar› vard›r. Bu faydalardan
biri de, insan sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r. Bir hadîs-i flerifte,
(Oruc tutunuz, s›hhat bulunuz...!) buyurulmufltur. Orucun,
sa¤l›k için olan faydalar›ndan baz›lar›n› flöyle zikredebiliriz:

1- Oruc, koca bir y›l durmadan çal›flan mide ile birlikte
bütün sindirim sisteminin bir istirâhate sevkedilmesi ve in-
san vücudunun bir tasfiyeye tabî tutulmas›d›r. Gerçekten
sindirim sistemi hastal›klar›, di¤er organ hastal›klar›na göre
oldukça s›k görülür. fiiflmanl›k, kalb ve damar hastal›klar›,
fleker hastal›¤›, tansiyon yüksekli¤i hep bu yüzdendir. ‹flte
oruc bu hastal›klara karfl› koruyucu bir tesir gösterdi¤i kadar
bir tedâvi arac› da olabiliyor. Meselâ günümüzde zay›flamak
isteyenlere, Hazret-i Dâvüd aleyhisselâm›n orucu gibi bir
gün yiyip bir gün oruc tutmalar›n› hekimler tavsiye ediyor-
lar.

2- Oruc öncesi dönemde her hücreye yeterli kan› gönder-
mek için azami gayret sarfeden kalb, metabolik yo¤unlu¤u
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az olaca¤› için oruclu iken,hücrelerin kan talebini zorlanma-
dan daha râhat karfl›lar.

3- Beynin bütün vücut sistemleri ve organ fonksiyonlar›
üzerinde tam bir kontrol ve hakimiyeti vard›r. Bu itibarla
oruc, çok ideal bir perhiz sa¤lamas› ve kalbi huzûra, psikolo-
jik râhatl›¤a kavuflturmas› ciheti ile ve yine organlar›n
ahenkli flekilde çal›flmas›yla rûh ve beden sa¤l›¤›n› temin
eder. Günümüzde yayg›n olan ülser, kolit gibi psikosomatik
hastal›klardan korunmada önemi büyüktür.

4- Oruc ile insan›n, güçlü bir irade kuvveti kazanaca¤›
flüphesizdir. Bu sebeple alkol, uyuflturucu gibi, kötü al›flkan-
l›klardan oruc vesilesi ile kurtulma pekâlâ mümkündür.

5- Oruc, vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa ya¤
depolar›n›n harekete geçirilmesini sa¤lar. Oruc sayesinde
afl›r› madde süzmekten kurtulan böbrekler, ciddî bir revizyo-
na girerek dinlenme ve yenilenme imkân›n› bulurlar.

Ramezân geldi dayand›,
câmi’ler nûra boyand›.
Top at›ld›, kandil yand›,
cümlemiz buna inand›.

‹lk on günü, rahmet boldur,
sonra günâhlar afv olur.
Bayram gecesi, mü’minler,
Cehennemden âzâd olur.

Kardeflim, oruc tut sen de,
namazlar›n› k›l, hem de!
günâhdan sak›n her demde,
Çok azâb var Cehennemde!
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4– ZEKÂT VERMEK

‹slâm›n befl temel flart›ndan dördüncüsü, zekât vermektir.
Hicretin ikinci senesinde Ramazan ay›nda farz oldu. Zekât,
mal ile yap›lan bir ibâdettir. Kazanc› yerinde ve ihtiyac›ndan
fazla ticaret mal› ve kira ücretleri olan müslimân›n elindeki
toplu servetin yüzde iki-buçu¤unu, ya’nî k›rkta birini senede
bir defa muhtaç olanlara vermesi demektir. Bu farz, varl›kl›
müslimânlar için geçerlidir. Kazanc›, ancak kendi geçimine
yeten kimseler zekât vermez.

Zekât, temizlik, büyüme ve artma manalar›na gelir. Müs-
limânlar›n mallar›n› ve canlar›n›, maddî ve manevî kirlerden
temizleyen, verimsizlikten, hoflnutsuzluklardan koruyan bir
ibâdettir. Zekât›n› hakk›yla veren bir müslimân mutludur.
Allahü teâlân›n emri olan zekât borcunu yerine getiren zen-
gin, hem Rabbine karfl› kulluk yapm›fl ve hem de insanlara
iyilik etmifl olur. Bu ibâdet onu gayretli, çal›flkan, sa¤lam ira-
deli bir hale sokar. Mal›nda, kazanc›nda bereket, evinde, ai-
lesinde huzûr, s›hhat ve muhabbet gibi nice üstün haller ha-
s›l olmas›na sebep olur.

Allahü teâlâ, Bakara sûresi 110'ncu âyetinde meâlen,
(Zekat›n› veren elbette kurtulacakt›r) buyurmaktad›r. Sev-
gili Peygamberimiz de, (Mallar›n›z› zekât ile koruyunuz, has-
tal›klar›n›z› sadaka ile tedavi ediniz. Belâ dalgas›n› duâ ve ni-
yaz ile karfl›lay›n›z) buyurdu.

ZEKÂT, SOSYAL ADÂLET‹N TEMEL‹D‹R

Zekât ibâdeti, hem flah›slara ve hem de topluma say›s›z
faydalar sa¤lar. Zekât›n› veren zengin, Allahü teâlân›n ver-
di¤i ni'metler karfl›s›nda flükretmifl olur. fiükür ise, ni'meti
artt›r›r. fiükretmemek ni'metin elden gitmesine sebep olur.
Zekât, insanlar aras›nda sevgi, sayg›, birlik ve beraberlik
ba¤lar›n› kuvvetlendirir. Zengin-fakir aras›nda meydana ge-
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lebilecek kin ve düflmanl›¤a engel olur. Fakir ve zengin ara-
s›ndaki düflmanl›¤› ortadan kald›r›r. Kardeflli¤i, muhabbeti
art›rarak, cemiyete huzûr sa¤lar. ‹syankâr olmaktan, hak ye-
yici ve sald›rgan olmaktan koruyup, topluma faydal› insan
kazand›r›r.

Müslimân olan zenginlerin, fakirlere zekât vermesini Al-
lahü teâlâ emir buyurmufltur. Bu emir, sosyal adaletin teme-
lini teflkil eder. Zekât, mal›n k›rkta birini hak eden fakirlere
vermek demektir. Dînimizde eli, aya¤› tutup da çal›flabilen-
lerin dilenmesi harâmd›r. Zekât, çal›flamayacak derecede
hasta ve sakat olanlara ve çal›fl›p da, güç geçinenlere verilir.
Allahü teâlâ, böyle fakirleri, milletin içinde k›rkta bir olarak
yaratm›flt›r. Bunlara zekât veren zengin bir müslimân, hem
dîni ibâdetini yaparak, Allahü teâlân›n r›zas›n› kazan›r, hem
sosyal yard›m yapm›fl olur. Hem de, mal›n›, servetini fakirle-
rin haklar›ndan ve tecavüzlerinden korumufl olur. Milli ser-
veti hesap edip, k›rkta birini muhtaçlara verecek olursak,
hiçbir müslimân memleketinde, insanlar› kölelefltiren komü-
nizm tehlikesi bafl kald›ramaz. Bafl kald›rmas›na sebep de
kalmaz. Zekât, öflür ve sadakalar hep sosyal yard›m olup,
ekonomik felâketleri önlemek için emir olunmufl, ilâhî ted-
birlerdir. Bunlara ne kadar çok riayet edilirse, insanl›¤›n en
büyük düflman› olan komünizm felâketi, o kadar önlenmifl
olur.

‹nsanlar›n dünya ve ahiretteki se’âdeti (kurtuluflu), Alla-
hü teâlân›n her emrine itaat edip, boyun bükmelelerine ve
yaratt›klar›na ac›y›p onlara iyilik etmelerine ba¤l›d›r. Zekât,
hem emre itaâttir ve hem de insanlara iyilik etmektir.

Mal›n›n zekât›n› vermeyen zengin, Allahü teâlâya isyan
etmifl, insanlara da kötülük yapm›fl olur. Böylelerine ah›ret-
te çok azâp yapaca¤›n› Allahü teâlâ haber veriyor. Tevbe sû-
resi 34. âyetinde meâlen, (Mal›, paray› biriktirip zekât›n›
müslimân fakirlerine vermeyenlere çok ac› azâb› müjdele!)
buyuruyor. Bu azâb› bundan sonraki âyet-i kerîme flöyle bil-
diriyor:
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(Zekât› verilmeyen mallar, paralar Cehennem ateflinde
k›zd›r›l›p, sâhiblerinin al›nlar›na bö¤ürlerine, s›rtlar›na mü-
hür basar gibi bast›r›lacakt›r).

Mal›n hakiki sâhibi, Allahü teâlâd›r. Zenginler Onun ve-
killeri, memurlar›, fakirler de ailesi, akrabas› demektir. Ve-
killerin, Allahü teâlân›n borcunu fakirlere vermesi lâz›md›r.
Zerre kadar iyilik eden iyili¤ini bulacakt›r. Hadîs-i flerifte,
(Allahü teâlâ iyilik edenlere, karfl›l›¤›n› elbette verecektir)
buyuruldu. Haflr sûresi, 9. âyet-i kerîmede meâlen, (Zekât›-
n› veren, elbette kurtulacakt›r) müjdelendi. Âl-i ‹mrân sûre-
sinde 80. âyet-i kerimede meâlen, (Allahü teâlân›n ihsan et-
ti¤i mal›n zekât›n› vermeyenler, iyi ettiklerini, zengin kala-
caklar›n› san›yor. Halbuki, kendilerine kötülük yapm›fl olu-
yorlar. O mallar›, Cehennemde azâp âleti olacak, y›lan flek-
linde boyunlar›na sar›l›p, bafltan aya¤a kadar onlar› sokacak-
t›r) buyuruldu. K›yâmete ve Cehennem azab›na inanan zen-
ginlerin, mallar›n›n zekât›n›, tarlalar›n mahsûllerinin ve
meyvelerinin öflrünü vererek, bu azaplardan kurtulmalar› lâ-
z›md›r.

Sevgili Peygamberimiz bir hadîs-i flerifte, (Ey Âdem o¤-
lu! Benim mal›m, benim mal›m dersin. O maldan senin olan,
yiyerek yok etti¤in, giyerek eskitti¤in ve Allah için vererek,
sonsuz yaflatt›¤›nd›r) buyurdu. Mal›n› seven, onu düflmanla-
r›na b›rak›p gitmemelidir. ‹nsan›n dünya mal›ndan hiç ayr›l-
mamas› mümkün de¤ildir. Çünki ölüm vard›r. Hepsini Allah
için veremeyen zengin, hiç olmazsa, zekât›n› verip azaptan
kurtulmal›d›r.

Evliyân›n büyüklerinden fieyh-ül-islâm Abdullah-› Ensâ-
rî diyor ki: (Mal› seviyorsan yerine sarf et de, sana sonsuz ar-
kadafl olsun! E¤er sevmiyorsan, ye de, yok olsun!).

K‹MLER ZEKÂT VER‹R?

Akll› olan ve bulû¤ ça¤›na giren ve hür olan müslimân er-
kek ve kad›n›n, zengin olup flartlar› bulununca zekât verme-
leri farzd›r.
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Dört, çeflit mal›n zekât› vard›r. Bu mallar, alt›n ve gümüfl,
ticaret eflyas›, hayvanlar ve toprak mahsûlleridir. Nisap mik-
tar› mal› olan kimse zengindir, ihtiyaç eflyas› ve kul borçlar›
nisaba kat›lmaz.

Ödünç alma karfl›l›¤› olan borçlar, zekât vermek farz ol-
du¤u günden önce ödeme zaman› gelmifl olan tecilli kul
borçlar› ve ihtiyâç eflyas›ndan mevcut olanlar nisap hesab›na
kat›lmaz. Zekât farz olduktan sonra yap›lan borçlar özür ol-
maz, bunlar›n zekât› verilir. Geçmifl senelerin ödenmemifl
zekâtlar› kul borcu say›l›r. Bunlar, yeni nisâba kat›lmaz.

‹htiyaç Eflyas›: ‹nsan› ölümden koruyan fleylerdir. Bunla-
r›n birincisi nafakad›r. Nafaka, insan hayâtda oldu¤u müd-
detçe muhtaç oldu¤u eflyalar›n tamam› demektir. Bunlar ik-
tisadî ve sosyal flartlara göre de¤iflir. ‹nsan için lâz›m olan na-
faka üçtür. Yiyecek, giyecek ve evdir. Yiyecek deyince, mut-
fak eflyas› da anlafl›l›r. Ev demek, ev eflyas› da demektir. Bi-
nek hayvan› veya arabas›, silâhlar›, hizmetçisi ve san'at âlet-
leri ve lüzumlu kitâblar› da ihtiyaç eflyas› say›l›r.

ZEKÂT MALLARI NELERD‹R?

1- Senenin ekseri zaman›nda, çay›rda paras›z otlayan dört
ayakl› hayvanlar: Y›l›n yar›dan fazlas›nda paras›z çay›rda ot-
layan hayvanlar, üretmek için, sütü için olursa, bunlara «Sai-
me» hayvan denir. Saime hayvan say›s›, nisap miktar› olduk-
tan bir y›l sonra, zekât› verilir. Yün için, yük tafl›mak için bin-
mek için olursa, saime denilmez ve zekât lâz›m olmaz. Deve,
s›¤›r gibi baflka cinsten saime hayvanlar, birbirlerine ve di¤er
ticaret eflyas›na eklenmezler.

Hayvanlar›n Zekât Nisab›: Koyun ve keçi 40 adet olunca,
bir tanesi zekât olarak verilir. S›¤›r›n nisâb› 30 dur. Manda
da s›¤›r gibidir. Devenin nisâb› befltir. Befl devesi olan, bir
koyun verir. At›n nisab› yoktur. Binmek ve yük için olmayan
her at için, bir miskal (4,8 gram) alt›n verilir.

2-Alt›n, gümüfl ve kâ¤›t paralar: Alt›n ile gümüflün oniki
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ayardan ziyadesi, para olarak kullan›ls›n, kad›nlar›n süsü gi-
bi, halal olarak kullan›ls›n, erkeklerin alt›n yüzük takmas› gi-
bi, harâm olarak kullan›ls›n, ev, yiyecek, kefen sat›n almak
için saklan›ls›n, k›l›ç ve alt›n difl gibi ihtiyaç eflyas› olsalar bi-
le, nisaba kat›l›p zekât› verilecektir. Hac, adak ve keffaret
için saklanan paralar›n zekât› verilir. Çünki kul borcu de¤il-
dirler.

Senetli veya iki flahitli olan yahut itiraf olunan alacak, if-
las edende ve fakirlerde de olsa nisaba kat›l›r. Ele geçince,
geçmifl y›llar›n zekât› da verilir.

Alt›n ile gümüflün a¤›rl›¤› ve ticaret eflyas›n›n mal olufl
k›ymeti nisap miktar› olduktan itibaren bir hicri sene (354
gün) elde kal›rsa y›l sonunda elde bulunan›n, k›rkta birini
ay›r›p müslimân fakirlere vermek farzd›r. Alt›n›n nisab› 20
miskal, ya’nî 96 gramd›r. Gümüflün nisab› da 672 gramd›r.

Kâ¤›t paralar›n; bak›r ve her türlü madeni paralar›n k›y-
meti 200 dirhem (672 gr.) gümüfl veya 20 miskal (96 gr.) al-
t›n oldu¤u zaman bu paran›n zekat›n› vermek lâz›md›r. Tica-
ret niyeti ile kullanmas› flart de¤ildir ve de¤eri kadar alt›n ve-
rilir. Kâ¤›t paralar›n nisaplar›, çarfl›da bulunan en ucuz alt›n
para ile hesap edilir. Çünki bunlar, flimdi alt›n karfl›l›¤› senet-
lerdir ve kâ¤›t parçalar› olup, kendi k›ymetleri azd›r. Nisap
miktar› olamaz. Alt›n karfl›l›¤› olan itibari k›ymetleri, hükü-
metler taraf›ndan konmufltur. Her zaman de¤iflmektedir.

3- Ticaret için al›n›p, ticaret için saklan›lan (Ticaret eflya-
s›): Eflyan›n ticaret niyeti ile sat›n al›nmas› lâz›md›r. Öflür
vermesi lâz›m gelen topraklardan has›l olan ve miras olarak
ele geçen veya hediye, vasiyyet gibi kabûl edince mülk olan
fleylerde, ticarete niyet edilse de bunlar ticaret mal› olmaz.
Çünki ticaret niyeti, al›fl veriflte olur.

Canl› cans›z her mal, meselâ yerden, denizden ç›kar›lm›fl
tuzlar, oksitler, petrol ve benzerleri, ticaret eflyas› olurlar.
Alt›n ile gümüfl her ne niyetle olursa olsun hep ticaret eflya-
s›d›r.
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Ticaret eflyas›n›n zekât›, alt›n nisâb›na göre verilir. ‹htiyaç
eflyas›ndan ve kul borçlar› ç›kar›ld›ktan sonra kalan›n k›rkta
biri (yüzde ikibuçuk) zekât olarak verilir.

4- Ya¤mur suyu veya nehir suyu ile sulanan, haraçl› olma-
yan bütün topraklardan (Öflürlü toprak olmasa bile) ve va-
k›f topraktan ç›kan fleyler: Bunlar›n zekât›na «Öflür» denir.
Öflür vermek, Kur'ân-› kerîmde, En'âm sûresinin yüzk›rkbi-
rinci âyetinde emir edilmifl, onda birinin verilmesi de Pey-
gamber Efendimiz taraf›ndan bildirilmifltir. Öflür, mahsûlün
onda biridir. Haraç ise, beflte bir, dörtte bir, üçte bir, yar›ya
kadar olabilir. Bir topraktan, ya öflür veya haraç vermek lâ-
z›md›r. Kul borcu olan, borcunu düflmez. Öflrünü tam verir.

Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun, mahsul toprak-
tan al›nd›¤› zaman, onda birini veya k›ymeti kadar alt›n› ve-
ya gümüflü, müslimân fakirlere vermek farzd›r. Hayvan gücü
ile veya dolap, motor ile sulanan yerdeki mahsul elde edilin-
ce, yirmide biri verilir. ‹ster onda biri, ister yirmide biri ol-
sun, hayvan, tohum, alet, gübre, ilaç ve iflçi masraflar›n› düfl-
meden evvel, vermek lâz›md›r. Bir sa'dan (1 sâ=3,5 kg) faz-
la mahsulün, topra¤›n sâhibi çocuk, deli, köle olsa da, öflrü
verilir. Öflrü vermiyenden hükümet zorla al›r. Ne kadar olur-
sa olsun, ev bahçesindeki meyve ve sebzeler için ve odun, ot
ve saman için öflür verilmez. Bal›n (fenni tesisat yap›lsa da-
hi), pamu¤un, çay›n, tütünün, da¤daki a¤aç meyvelerinin,
meselâ zeytinlerin, üzümlerin onda biri, öflür verilir. Zift,
petrol ve tuz için öflür yoktur. Öflrü verilmeyen mahsulü ye-
mek harâmd›r. Yedikten sonra da öflrünü vermek lâz›md›r.

ZEKÂT K‹MLERE VER‹L‹R?

Zekât, yaln›z afla¤›da yaz›l›, yedi s›n›fta bulunan müsli-
mânlara verilir. Sekizinci s›n›f, bugün mevcut de¤ildir:

1- Fakir: Nafakas›ndan fazla, fakat nisap miktar›ndan az
mal› olana fakir denir. Maafl› kaç lira olursa olsun, evini ida-
rede güçlük çeken her fakir memur, îmân› var ise, zekât ala-
bilir ve kurban kesmesi, f›tra vermesi lâz›m olmaz.
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2- Miskin: Bir günlük nafakas›ndan fazla birfleyi olmayan
kimseye miskin denir. Müslimân olmayana zekât verilmez.

3- Sâime hayvanlar›n ve toprak mahsûllerinin zekâtlar›n›
toplayan «Sâ'î» ile flehir d›fl›nda durup rastlad›¤› tüccardan
ticaret mal› zekât›n› topl›yan «Âflir», zengin dahi olsalar, ifl-
leri karfl›l›¤› zekât verilir.

4- Efendisinden kendisini sat›n al›p, borcunu ödeyince,
âzâd olacak köle.

5- Cihad ve hac yolunda olup, muhtaç kalanlar. Din bilgi-
lerini ö¤renmekte ve ö¤retmekte olanlar da, zengin olsalar
bile, çal›fl›p kazanma¤a vakitleri olmad›¤› için zekât alabilir-
ler. Hadîs-i flerifte (‹lm ö¤renmekte olan›n k›rk y›ll›k nafaka-
s› olsa da, buna zekât vermek caizdir) buyuruldu.

6- Borcu olan ve ödeyemeyen müslimânlar.

7- Kendi memleketinde zengin ise de, bulundu¤u yerde
yan›nda mal kalmam›fl olan ve çok alaca¤› varsa da, alama-
y›p muhtaç kalan.

Bunlar›n hepsine veya birine vermelidir. Zekât paras› ile,
ölen kimseye kefen al›nmaz. Ölenin borcu ödenmez. Cami,
cihad, hac yap›lmaz. Hay›r kurumlar›na zekât verilmez.
Gayr-i müslim vatandafla zekât verilmez. Bunlara f›tra,
adak, sadaka, hediye verilebilir.

Anaya, babaya ve dedelerin hiçbirine ve kendi çocuklar›-
na ve torunlar›na zekât verilmez. Bunlara sadaka-› f›tr (fit-
re), adak ve keffaret gibi vâcib olan sadakalar da verilmez.
Nafile sadaka verilebilir. Kocas›, han›m›na da zekât vere-
mez. Kad›n da, fakir olan kocas›na veremez. Fakir olan geli-
nine, damad›na, kay›n valideye, kay›n pedere ve üvey çocu-
¤una zekât verilebilir.
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MENKIBE

Sa’lebe Zarar Etti

Sa’lebe bin Ebî Hât›b dedi ki:

– Yâ Resûlallah! Ordumuza, fakirlere ve muhtaç kiflilere
yard›m etmek için çok mala sâhib olmak istiyorum, ne olur
duâ buyurun da, zengin olay›m.

Bunun üzerine Peygamberimiz flöyle buyurdu:

– (Yâ Sa’lebe! fiimdiki hâlin, zengin olaca¤›n zamanki hâ-
linden çok daha iyidir. Çok mala sâhib olursan, flükrünü edâ
etmekte güçlük çekersin.)

Bu kimse, iste¤inde ›srar edince, Peygamber aleyhisselâm
duâ buyurdu. O kimse k›sa zamanda sürülerle develere, ko-
yunlara ve çeflitli mallara sâhib oldu. Bu mallar›n iflinin çok-
lu¤u yüzünden, gün geçtikçe sohbetleri, cemâatle namazlar›
terk etti.

Zekât verme zaman› gelince, Peygamberimiz bir kimseyi
bu zât›n yan›na gönderip, mal›n›n zekât›n› vermesini buyur-
du. Zekât olarak verece¤i mallar› ay›rd›. Fakat, gözüne çok
göründü. Bu arada ‹blis ifle kar›flt›. (Bu mallar› seninle mi ka-
zand›lar ki, veriyorsun) deyip akl›n› çeldi.

Bunun üzerine zekât için gelen kimseyi oradan kovdu. O
da gelip durumu Peygamberimize söyleyince, Peygamberi-
miz, (Sa’lebe zarar etti) buyurdu.

Aradan çok geçmeden mal›n›n yar›s›n› kurtlar yedi, yar›-
s› hastal›ktan öldü, derken hiç mal› kalmad› ve eski hâlinden
daha kötü durumlara düfltü. Fakat ifl iflten geçmiflti.

MENKIBE

Zekât›n› kabûl etmedi

Cüneyd-i Ba¤dadî yedi yafl›nda iken, mektepten eve ge-
lince, babas›n› a¤lar gördü. A¤lamas›n›n sebebini sordu. Ba-
bas›:
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- Bugün zekât olarak, day›n S›rrî Sekâtî'ye birkaç gümüfl
göndermifltim. Almam›fl. K›ymetli ömrümü, Allah adamlar›-
n›n be¤enip, almad›¤› gümüfller için geçirmifl oldu¤uma a¤l›-
yorum, dedi. Cüneyd:

- Babac›¤›m, o paray› veriniz, ben götüreyim deyip, day›-
s›na gitti. Day›s› kim oldu¤unu sorunca:

- Day›c›¤›m, ben Cüneyd'im. Kap›y› aç ve babam›n zekâ-
t› olan bu gümüflleri al›n›z, dedi. Day›s›:

- Almam, deyince, Cüneyd;

- Adalet edip, babama emir eden ve ihsan edip, seni ser-
best b›rakan Allahü teâlâ için al›n›z, deyince S›rrî:

- Babana ne emir etti ve bana ne ihsan etti, diye sorunca
Cüneyd:

- Babam› zengin yap›p, zekât vermesini emir etmekle
adalet eyledi. Seni de fakir yap›p, zekât kabûl etmek ve et-
memek aras›nda serbest b›rakmakla ihsan eyledi. Bu söz da-
y›s›n›n çok hofluna gitti ve:

- Evlad›m, gümüflleri kabûl etmeden önce, seni kabûl et-
tim, dedi. S›rrî Sekatî hazretleri kap›y› aç›p, Cüneyd-i Ba¤-
dâdi'yi içeri kabûl etti. Paray› ald›.

________________

(Sahîh-i Müslim)deki bir hadîs-i flerîfde, (Ey Âdem o¤lu!
Benim mal›m, benim mal›m dersin. O maldan senin olan, yi-
yerek yok etdi¤in, giyerek eskitdi¤in ve Allah için vererek,
sonsuz yaflatd›¤›nd›r) buyuruldu. E¤er mal›n› seviyorsan, ni-
çin düflmanlar›na b›rak›p da gidiyorsun. Sevdi¤inden ayr›l-
ma, berâber götür! Hepsini veremezsen, bâri kendini de, bir
vâris yerine koyup, hisseni âh›ret yolunda gönder. Bunu da
yapamazsan, bâri, zekât›n› ver de, azâbdan kurtul!
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5– HACCA G‹TMEK

‹slâm›n flartlar›ndan beflincisi de, hacca gitmektir. Müsli-
mânlar, hac mevsiminde dünyan›n dört bir taraf›ndan Mek-
ke'ye gelirler. Allahü teâlân›n insanlar için yeryüzünde mu-
kaddes k›ld›¤› ve Hazret-i Âdemden biri ziyaret ede geldi¤i
bu mübarek yerdeki Kâ'be'yi, mü' minler tavaf ederken ve
hacc›n di¤er flartlar›n›, menasikini yerine getirirken, “Leb-
beyk!... Allahümme Lebbeyk!...” (Emret, Allah'›m emret!)
duâ ve niyazlar› ile Cenâb› Hakk'a, Onun Resûlüne ve râz›
oldu¤u din olan islâmiyyete tam mânâs›yla teslim olmufl,
mü'min kullar›na gönüllerindeki tarif edilemeyen aflk› ve
vecdi dile getirirler.

Hac, müslimânlara mahfler yerinin bir misalini dünyada
yaflat›r. Hac k›yafeti olan ihram, kefene benzer. ‹hram› gi-
yen, t›pk› ölüp de kefenlenen insan gibi mal, evlâd, mevki,
rütbe gibi her türlü dünya ba¤l›l›klar›ndan s›yr›l›p, ‹slâm kar-
deflli¤ini en sade ve yüksek flekliyle idrak eder. ‹nsanlar›n
birbirine ö¤ündükleri fleylerin hiçbiri kalmaz. ‹hram içinde-
ki insanlar›n ümidi, yaln›z Allahü teâlâ ve Onun sevdikleri-
dir. Bu hal gönüllere öylesine ifller ve dünya ile dünya iflleri-
nin fanili¤i öyle derin bir flekilde idrak edilir ki, tavaf› biti-
renler Kâ'benin örtülerine tutunarak Allahü teâlâ karfl›s›n-
daki acizlik, zay›fl›k ve zavall›l›klar›n› düflünerek, içli gözyafl-
lar› döküp a¤layarak duâ ederler ve yaln›z Ona s›¤›n›rlar.

Zengin olan›n ömründe bir kere Kâ'be-i muazzamaya git-
mesi farzd›r. ‹kinci ve daha sonra yap›lan haclar nafile olur.
Hac› olmak için Kâ'be'nin binas›na de¤il, arsas›na gidilir.
Baflka yerlere giden hac› olmaz. Peygamberimiz hicretin
onuncu y›l›nda Kusva ad›ndaki devesine binerek hacca gitti.

Hacc›n farz oldu¤u Kur'ân-› kerîmde aç›kça bildirilmek-
tedir. Allahü teâlâ, Âli ‹mran sûresi 97. âyetinde meâlen,
(Az›k ve binek bak›m›ndan, gücü yeten her kimsenin o Bey-
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ti "Kâ'beyi" hac etmesi, insanlar üzerine Allahü teâlân›n
hakk›d›r, farzd›r) buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de (‹s-
lâm, befl esas üzerine bina edilmifltir) hadîs-i flerîfinde, befl
esastan birinin hac oldu¤unu bildirmifltir. Resûlullah efendi-
miz, (Zengin olup da hac yapmayan, kendisi için hac yapma-
y› vasiyyet etmeyen ve kendisi için hac yap›lmayan kimsenin,
k›yâmet günü hiçbir ameli kabûl edilmez) buyurmufltur ve
yine (Allahü teâlâ size hacc› farz k›ld›. Hacc› yerine getirin,
emre uyun) buyurdu.

«Ömre», hac zaman› olan befl günden (Arefe ve Kurban
Bayram›n›n 4 gününden) baflka, senenin her günü ihram ile
tavaf ve sa'y yapmak ve saç kaz›mak veya kesmektir. Ömre,
ömründe bir kere müekked sünnettir. Farz olan hacca,
“Hacc-› Ekber” veya “Haccetül-‹slâm” Ömreye de, “Hacc-›
asgar” denir.

HAC ÇEfi‹DLER‹

Üç çeflit hac› vard›r:
1- Müfrid Hac›: ‹hrama girerken, yaln›z hac yapmaya ni-

yet eden kimsedir. Mekkede oturanlar, yaln›z müfrid hac›
olur.

2- Kârin Hac›: Hac ile ömreye birlikte niyet eden kimse-
dir. Önce ömre için tavaf ve sa'y edip, sonra ihram›n› ç›kar-
madan ve trafl olmadan hac günlerinde hac için tekrar tavaf
ve sa'y yapar. Kârin hac sevâb› di¤er ikisinden fazlad›r.

3- Mûtemetti Hac›: Hac aylar›nda ömre yapmak için ihra-
ma girip, tavaf ve sa'y yap›p ve t›rafl olup ihrâmdan ç›kar.
Memleketine gitmeyerek o sene, terviye gününde veya daha
önce hac için ihrama girerek müfrid hac› gibi hac yapan kim-
sedir. Yaln›z tavaftan sonra da sa'y yapar. Temettü hac sevâ-
b›, ifrad hacdan çoktur.

Hac aylar›, fievval, Zilkade aylar› ile Zilhiccenin ilk on
günüdür. Kârin ve mûtemetti hac›lar›n flükür kurban› kes-
mesi vâcibtir. Mekke'liler kârin ve mûtemetti olamaz.
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HACCIN fiARTLARI

Hacc›n flartlar›, vücûb ve edâ flartlar› olmak üzere ikiye
ayr›l›r.

Vücub fiartlar›:
1- Müslimân olmak,

2- Kâfir memleketinde olan›n, hacc›n farz oldu¤unu iflit-
mesi,

3- Akll› olmak,

4- Bulû¤ ça¤›na girmek,

5- Hür olup köle olmamak.

6- Geçim ihtiyac›ndan fazla olarak hacca götürüp getire-
cek ve geride kalanlara yetecek kadar, halâl kazan›lm›fl pa-
ras› olmak. Buradaki ihtiyaç da zekâttaki gibidir. ‹lmihâl ki-
tâblar›nda genifl yaz›lm›flt›r.

7- Hac vakti gelmifl olmak. Hac vakti, arefe ve bayram
günleri olmak üzere befl gündür. Yolda geçen zaman da dü-
flünülerek, vücub flartlar›, bu zaman bafl›nda mevcut olan
kimsenin ömründe bir kere hacca gitmesi farz olur.

8- Hacca gidemiyecek kadar, kör, hasta, çok ihtiyâr ve sa-
kat olmamak.

Eda fiartlar›:
Bunlar da dörttür:

1- Hapsedilmifl veya hac etmekten men edilmifl olmamak.

2- Hac için gidece¤i yolda ve hac yerinde selâmet ve em-
niyet olmak.

3- Mekkeden üç gün üç gecelik uzak yerlerde bulunan ka-
d›n›n hacca gidebilmesi için kocas›n›n veya nikâh› düflmeyen
akrabas›ndan harâm ifllemeyen, akll› ve bali¤ bir erke¤in be-
raber gitmesi ve kad›n›n bunun yol paras›n› verecek kadar
zengin olmas› da lâz›md›r.

4- Kad›n, iddet halinde olmamal›d›r. Kocas›ndan yeni ay-
r›lm›fl veya kocas›n›n ölmüfl olmas› sebebiyle iddet halinde
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olan kad›n, ancak iddetinin sona ermesinden sonra hac ede-
bilir.

Vücub flartlar› bulunmakla beraber, eda flartlar› da ken-
dinde bulunan kimsenin o sene hacca gitmesi farz olur. O se-
ne, hac yolunda ölürse, hac borcundan kurtulur.

Vücub flartlar› bulunup da, edâ flart›ndan biri bulunma-
yan kimsenin hacca gitmesi farz olmaz ise de, bu acizlik
ölünceye kadar devaml› ise yerine bir müslimân› vekil gön-
dermesi veya öldükten sonra, yerine birinin gönderilmesi
için vasiyyet etmesi lâz›md›r. Bir kimse hayâtda iken ancak
devaml› özürlü oldu¤u zaman baflkas›, bunun emri ve mal›
ile yerine hac yapabilir. Kendine hac farz olmayan kimse,
nafile hac için özür olmadan vekil gönderilebilir. Vekilin ih-
rama girerken emreden kimse için kalb ile niyet etmesi flart-
t›r.

Zekât ve hac farz olan kimse, önce hemen hacca gider.
Hacdan arta kalandan zekât›n› verir. Hacca gidemezse hep-
sinin zekât›n› verir. Edâ flartlar›n› temin etmek lâz›md›r.
Yaln›z, kad›n›n hacca gitmesi için evlenmesi lâz›m de¤ildir.
Hacca giden bir erkek ile muvakkat (geçici) nikâhlanmas› da
uygun de¤ildir.

HACCIN FARZLARI

Bu üçünden biri yap›lmazsa hac sahih olmaz. Farzlar flun-
lard›r

1- ‹hrâmd›r. ‹hrâm, niyyet ile birlikde zikrden [telbiye]
ibâret olup, ba’z› fleyleri kendine yasak etmekdir. Namazda
iftitâh tekbîri gibidir. Alâmeti, pefltamal gibi iki beyaz bez
olup, biri belden afla¤› sar›l›r, öteki, omuzlara sar›l›r.‹ple
ba¤lanmaz, dü¤ümlenmez. ‹nsana sanki kefenlendi¤ini, me-
zara girdi¤ini ve bu dünyadan ayr›ld›¤›n› hat›rlat›r.

Kad›nlar›n bafl›n› örtmesi lâz›m olup, deriye de¤memek
üzere yüzlerini ve dikilmifl elbise, mest, çorap giymeleri, ör-
tü alt›na zinet eflyas› takmalar› caizdir.
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2- Arefe günü, Arafat'›n «Vâdi'yi Urene» denilen yerin-
den baflka herhangi bir yerinde, ö¤le ve ikindi namazlar›n-
dan sonra «Vakfe» ye durmak. Herkes, imâma karfl› ayakta
durup, ayakta duramazsa, oturup imâm›n duâs›n› dinler.
Sonra oturabilir, yatabilir.

3- Kâ'be-i muazzamay› “Tavaf-› ziyaret” etmektir. Tavaf,
Mescid-i Harâm içinde, Kâ’be-i muazzama etraf›nda dön-
mek demektir. Dördü farz, üçü vâcib, olmak üzere yedi ke-
re dönülür.

HACCIN VÂC‹BLER‹

Afla¤›da sayaca¤›m›z hususlar, Hacc esnas›nda yap›lmas›
vâcib olan ifllerdir:

1- "Safa" ve "Merve" aras›nda yedi defa sa'yetmek (gidip
gelmek).

2- "Müzdelife"de vakfe yapmak, Kurban Bayram›n›n ilk
günü tanyeri a¤armas›na kadar geceyi orada geçirmek, bir
müddet dinlenmek,

3- "Minâ"da cemreleri (küçük tafllar›) atmak,

4- Bafl› t›rafl etmek, yahut saçlar› k›saltmak. Kad›nlar, saç-
lar›n›n ucundan biraz keser ve saklarlar. ‹hramdan ç›kma-
dan önce, bunlar›n yap›lmas› vâcibdir.

5- Mîkat'lar d›fl›ndan gelen mü'minlerin "vedâ tavaf›n›"
yapmalar› da vâcibdir. Hay›z halindeki kad›nlara bu tavaf
vâcib de¤ildir.

6- ‹hrama girmek farzd›r, ancak, bu iflin Mikat' larda hac-
ca niyet edilerek yap›lmas› vâcibdir.

7- "Kurban Kesme Cezâs›" ile cezâlanacak bir ifl yapma-
mak da vâcibdir.

8- "Arafe Günü", zevalden gün bat›n›ma kadar, Arafat'ta
beklemek ve günefl batmadan "Arafat Meydan›”ndan ç›k-
mamak,

9- "Ziyaret Tavaf›"n›n farz olan "dört flart›na", vâcib ola-
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rak "üç flart" daha eklemek ve bu tavaftan sonra "Mina" da
geceyi geçirmek,

10- "Ziyaret tavaf›"n›, Kurban Bayram›'n›n üç günü için-
de yapmak,

11- fieytân tafllamay› da Kurban Bayram›'n›n üç günü
içinde yapmak,

12- Tavaf›, Hacer-i Esved'in bulundu¤u köfleden bafllat-
mak, Kâ'be'yi sola alarak yaya ve abdestli olarak yapmak,

13- Tavaflardan sonra, Harem-i fierifte iki re'kât namaz
k›lmak,

14- "K›ran" ve "Temettü" hacc› yapanlar taraf›ndan,
Kurban Bayram›'n›n ilk üç günü, "Harem içinde" kurban
kesmek vâcibdir.

HACCIN SÜNNETLER‹

Hacc'a niyet edilece¤i zaman boy abdesti almak, önceden
tarif etti¤imiz biçimde ihram giyinmek, iki rek’at ihram na-
maz› k›lmak, ihrama girdikten sonra "telbiye" getirmek,
"kudûm tavaf›" yapmak, mümkün mertebe çok tavaf yap-
mak, "sa'y yaparken" (Safa ve Merve aras›nda gidip gelir-
ken), iki yeflil iflaret aras›nda erkeklerin koflmalar›, (kad›nlar
koflmazlar), Zilhicce ay›n›n 8. günü, Mina'ya ç›k›p orada ge-
celemek, "Arefe Günü", günefl do¤duktan sonra Arafat'a
ç›kmak, Müzdelifeden Mina'ya günefl do¤madan önce dön-
mek, bayram günlerinin gecelerini Minada geçirmek, Müz-
delifede gecelemek, Minada üç yere tafl atarken s›ralar› gö-
zetmek, Arafat'ta içten duâ, niyaz ve istekte bulunarak göz-
yafl› dökmek, Kurban Bayram› günü, Minada ilk tafl (cemre)
atmay›, güneflin do¤uflu ile zeval vakti aras›nda yapmak, di-
¤er günlerdeki "tafllamalar›" da zeval vakti ile gün bat›fl› ara-
s›nda yapmak, tavaflardan sonra "Zemzem Kuyusu"ndan su
içmek, "Hacer-i Esved"i öpmek veya "istilâmda bulunmak"
(selâmlamak).
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HACDAN SONRA PEYGAMBER‹M‹Z‹ Z‹YÂRET

Sevgili Peygamberimizi ziyarete giden mü'minler, en yü-
ce peygambere, en yüce insana, ne yüce kahramana gitmek-
te olduklar›n› asla hat›rlar›ndan ç›karmamal›d›rlar.

Mü'minler, Nûrlar Beldesi Medine yolunda, mütemadi-
yen sevgili Peygamberimize sâlât ve selâm getirmeli, flehre
girildi¤i andan itibaren Onun beldesine gelmenin bütün
edeb ve huzûrunu duymal›d›rlar.

"Mescid-i Nebevî"ye girmeden önce, mümkünse boy ab-
desti al›nmal›. Sâlât ve selâm ile sa¤ ayakla mescide girilme-
li ve o anda flöyle duâ etmelidir: "Allah›m, Sevgili Peygam-
berimiz Hazret-i Muhammed'e ve Onun âline selâm olsun.
Benim günâhlar›m› ba¤›flla, bana ac› ve benden râz› ol!"

Sonra, Sevgili Peygamberimizin mukaddes kabrleri ile
minberin bulundu¤u yerler aras›nda iki rek’at namaz k›l›n›r,
Allahü teâlâya s›¤›n›l›r ve duâ edilir.

Bundan sonra “Mukaddes Kabrlere” (Sevgili Peygambe-
rimizin, Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer' in yatt›kla-
r› yerlere) yaklafl›l›r. Bafl ucu h›zas›nda, mübârek yüzüne
karfl› durulur ve hiçbir yere tutunmaks›z›n yavafl sesle önce
Peygamberimize selâm verilir ve ona duâ edilir. Bu arada, is-
tenen ve dostlar›nca ›smarlanan di¤er dualar da yap›l›r. Bu-
rada yap›lacak duâlar›n feyz ve bereketi baflkad›r.

Daha sonra, Sevgili Peygamberimizin, yan›nda yatmakla
flereflenen iki yüce Sahabi'ye selâm verilir. Bunlar Peygam-
berimizin kay›n pederleri, halifeleri, en yak›n arkadafllar› ve
dostlar› olan Hazret-i Ebu Bekir ile Hazret-i Ömerdir. Bu yü-
ce sahabilerin de "kabr-i flerifleri" ziyaret edilir. Onlar da tâ-
zimle an›l›rlar. Hazret-i Ebu Bekir'in "S›dd›kiyyet", Hazret-i
Ömer'in "Farukiyyet" vas›flar› an›larak ve ‹slâm'a hizmetle-
ri belirtilerek flanlar› yüceltilir. Allahü teâlân›n her ikisinden
râz› oldu¤u o yüce Sahâbîler hürmetine afv›m›z için duâ edi-
lir. Bunlar› ziyaret ettikten sonra, Nûrlu Medine'de “Cennet-
ül Baki”de bulunan bütün Eshâb-› kirâm›n mezarlar›n› ziya-
ret etmek, büyük feyizlere ve bereketlere vesile olur.
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MENKIBE

Kabûl olan Hac

Abdullah bin Mübârek (736-796), bir sene hacca gitmiflti.
Hacdan sonra rüyada, meleklerin gökten indiklerini gördü.
Rüyas›n› flöyle anlatt›: Meleklerden biri, di¤erine sordu:

-Bu sene kaç kifli Hacca geldi?

-Alt›yüzbin kifli.

-Kaç kiflinin hacc› kabûl edildi?

-Hiçbirinin Hacc› kabûl edilmedi. Abdullah bin Mübârek
hazretleri bu cevab› iflitince çok s›k›ld›. Çok üzüldü.

-Çok zor ifl. Alt›yüzbin kul, ihtiyaç ve yalvarma ile dünya-
n›n her taraf›ndan Hacca geldiler. Çöller ve di¤er zor flartlar-
da büyük s›k›nt›lara katland›lar. Bütün yapt›klar› bofla gitti.
Hiç birinin Hacc› kabûl edilmedi, dedim. Sonra melek:

-fiamda Ali bin Muvaffak ad›nda birisi vard›r. O Hacca
gelmedi. Ama, Hacc› kabûl edildi. Alt›yüzbin hac›y› Ona ba-
¤›fllad›lar. Hepsinin Hacc› kabûl edildi, dedi. Uyan›nca, ar-
kadafllar›mdan ayr›ld›m. fiam kafilesine kat›ld›m. fiam'a git-
tim. Ali bin Muvaffak›n evini araflt›r›p, buldum. Kap›y› çal-
d›m. Bir kimse kap›ya ç›kt›. Ad›n› sordum.

-Ali bin Muvaffak, ya sizinki?

-Abdullah bin Mübârek, cevab›n› vermemle, feryat edip,
kendinden geçti. Kendine gelince, gördü¤üm rüyây› kendisi-
ne anlatt›m.

-Hacc›n›n kabûl edildi¤ini ve kendi hacc› ile beraber alt›-
yüzbin kiflinin haclar›n›n da kabûl edildi¤ini haber vererek
bana nas›l bir hay›rl› amel iflledi¤ini anlat, dedim.

-Ben ayakkab› tamircisiydim. Otuz seneden beri Hacca
gitmek arzusundayd›m. Bu iflimden otuz senedir, üçyüz dir-
hem (1440 gr) gümüfl biriktirdim. Bu sene Hacca gidecek-
tim. Han›m›m hamileydi. Komflunun evinden yemek koku-
su burnuna geldi. Han›m›m komfludan yemek istememi
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söyledi. Komfluya gidip, han›m›m›n arzusunu söyledim.
Komflum a¤layarak: "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yeme-
¤imiz size halâl de¤ildir. Çünki üç gündür, çocuklar›m bir
fley yememifllerdir. Bütün fiam flehrinde hiçbir ifl bulama-
d›m. Kimse bana ifl vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zarû-
ret miktar›nca ondan bir parça kesip, getirdim. Ondan ço-
cuklara yemek pifliriyorum. Size halâl olmaz." dedi. Bunu
duyunca, içime bir ac› düfltü. "Niçin Kâ'be'ye gideyim. Be-
nim hacc›m buradad›r", dedim. Hac az›¤›m üçyüz dirhemi
komfluma verdim. "Bunu al ve çoluk çocu¤una nafaka yap.
Benim Hacc›m da bu olsun" dedim. Abdullah bin Mübâ-
rek:

-Allahü teâlâ do¤ru rü'yâ gösterdi, dedi.

KURBAN KESMEK

Kurban, Allahü teâlâya yak›n olmak, Onun r›zas›n› elde
etmek için kan ak›tmakt›r. Dînimizde kurban, koyun, keçi,
s›¤›r ve deveden birini Kurban Bayram›' n›n ilk üç gününde
kurban niyetiyle kesmek demektir. Kurban, "yak›n olmak,
yaklaflmak" mânâs›nad›r.

Kurban kimlere vâcibtir?

Kurban, müslimânlar›n zengin olanlar›na emir edilen ma-
lî bir ibâdettir. Yolcu olmayan (mukim olan) akll› ve bülû¤
ça¤›na giren (çocuk olmayan), hür ve müslimân erkek ve ka-
d›n›n ihtiyac›ndan fazla nisap miktar› mal› veya paras› varsa
Kurban Bayram›'nda kurban kesmeleri vâcib olur.

Ayr›ca adakta (nezirde) bulunan kimseye de kurban kes-
mesi vâcibtir. Buna "Adak kurban›" denir. Çocuk ni'metine
karfl›l›k, Allahü teâlâya flükür etmek niyetiyle hayvan kes-
meye de "Akika" denir. Hac ibâdetinin vâciblerinden birini
bilerek veya bilmeyerek, vaktinde ve yerinde yapmayan
kimseye de Hacda, Mikat denilen yerleri geçerek, Mekke'ye
ihrams›z giren kimsenin de yapt›¤› bu kusurlar›n karfl›l›¤›, ce-
zâ olarak kurban kesmesi lâz›m olur. Ayr›ca Kurban ay›nda
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bulunan hâc›n›n da "fiükür kurban›" kesmesi gerekir.

Peygamberimize Hicretin ikinci y›l›nda kurban kesmesi
emir olundu. Kevser sûresinde: (O halde (bayram) namaz›n›
k›l ve kurban kes!) buyuruldu. Hem kendisi için ve hem de
ümmeti için kurban keserdi. Resûlullah Efendimiz kurban
hakk›nda buyurdu ki:

(Hasislerin, cimrilerin en kötüsü, kurban kesmeyendir).

(Kurbanlar›n›z› büyük ve ya¤l› yap›n›z. Muhakkak ki, on-
lar s›rat üzerinde sizin binekleriniz olacakt›r.)

(‹nsan›n yedi¤i her lokma kurban eti, ona Cennet’te iki
hörgüçlü deve gibi büyük kufl olur.)

(Kurban edilen hayvan›n üzerindeki k›llar say›s›nca, sâhi-
bine sevâb yaz›l›r.)

(Adem o¤lu için, Kurban Bayram› günü, Allah kat›nda
kurban kan› ak›tmaktan daha sevgili bir fley yoktur)

(Muhakkak ki, kurban›ndan yere damlayan ilk kan dam-
las› ile ömründe ifllemifl oldu¤un her günâh ba¤›fllan›r. Mu-
hakkak yar›n k›yâmet günü, kesti¤in bu kurban›n kan›n› ve
etini getirip terazinin sevâplar kefesine koyarlar, yetmifl kat
fazlas›yla.)

Bu müjdelere kurban kesen bütün müslimânlar ortakt›r.

Kurban Olacak Hayvanlar

Kurban, koyun, keçi, s›¤›r, deveden birinden olur. Horoz,
tavuk gibi hayvanlardan kurban olmaz. Koyun ve keçiyi bir
kifli kurban edebilir. S›¤›r ve deve, yedi kifliye kadar ortak
olunup kesilebilir.

‹ki türlü kurban vard›r

1- Zenginin, Kameri takvimdeki Zilhicce ay›n›n onuncu
veya onbirinci yahut onikinci günü kesmesi vâcib (gerekli)
olan kurban.

2- Adak kurban›. Bunu da, Kurban Bayram›'nda kesme-
si lâz›md›r. Kurban demeden, sadece hayvan kesmeyi nezir
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eden, adak yapan kimse istedi¤i zaman kesebilir. Adak kur-
ban›n› adayan›n kendisi ve bakmakla yükümlü oldu¤u kim-
seler yiyemez.

Kurban› diri olarak veya paras›n› sadaka vermek câiz de-
¤ildir. Kendisinin kesmesi veya vekil edece¤i birinin kesme-
si gerekmektedir. Bir gözü görmeyen topal olup yürüyemi-
yen, difllerinin yar›s› yok olan, gözünün, kula¤›n›n veya kuy-
ru¤unun ço¤u, ön veya arka bir aya¤› kesilmifl olan, çok za-
y›f olan hayvan kurban olmaz. Boynuzu k›r›k, boynuzsuz,
uyuz burulmufl olan hayvan kurban olabilir. Erkek ve difli
hayvandan da kurban kesilir.

Kurban Nas›l Kesilir?
Kesilecek yerde önce diz boyu çukur kaz›l›r. Kurban›n

gözleri tülbent ile ba¤lan›r. K›bleye döndürülerek sol yan›
üzerine yat›r›l›r. Bo¤az› çukurun yan›na getirilir ‹ki ön bir
arka aya¤› uçlar›ndan ba¤lan›r. Üç defa bayram tekbîri oku-
nur. Sonra “Bismillahi Allahü ekber” diyerek bo¤az›ndan
kesilir. Hayvan›n bo¤az›nda yemek ve hava borular› ile iki
yandaki birer kan damar› vard›r. Bu dört borudan üçü bir
anda kesilmelidir. Hayvan›n ç›rp›nmas› durmadan ensesi ke-
silmez, derisi yüzülmez.

Kurban etinden zengin fakir herkes yiyebilir. Kesilen
kurban›n etini üçe taksim edip, birini fakirlere, birini efle
dosta, birini de evde b›rakmak müstehapt›r, sevâb› çoktur.

Kesilen kurban›n ve her hayvan›n yedi yerini yemek dî-
nimize göre harâmd›r. Bunlar; akan kan, bevl (idrâr) âleti,
hayâlar› (koç yumurtas› diye sat›lmakdad›r), bezleri (gud-
de), safra kesesi, difli hayvan›n önü ve bevl kesesi (mesane)
dir.
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MENKIBE

‹lk Kurban

‹brahim aleyhisselâma bir gece rüyas›nda "Hak teâlâ sa-
na o¤lun ‹smail'i kurban etmeni emrediyor" denildi. Uyan-
d›¤›nda çok korkmufltu. E'ûzü besmele çekerek abdest al›p
namaz k›ld› ve tekrar yatt›. Yine ayn› rüyay› gördü.

‹brahim aleyhisselâm o¤lunu kuca¤›na al›p, han›m›na de-
di ki:

-Ben yar›n Rabbime ibâdet için evden ç›kaca¤›m. O¤lum
da benimle gelecek, güzelce y›ka ve en güzel elbiselerini giy-
dir!

Annesi ‹smail aleyhisselâm› haz›rlad›. ‹brahim aleyhisse-
lâm ile o¤lu evden ç›k›p gidince fleytân yafll› bir insan k›l›¤›n-
da han›m›n›n yan›na geldi:

-‹brahim'in, o¤lunu nereye götürdü¤ünü biliyor musun?

-Allahü teâlâya ibâdet için götürdü.

-Hay›r, onu bo¤azlayacak.

-Hiç baba evlâd›n› keser mi?

-Gördü¤ü bir as›ls›z rüya için kesecekmifl.

-Hay›r!

Annenin yan›ndan kovulan fleytân oradan ayr›l›p ‹brahim
aleyhisselâm›n yan›na geldi.

-Sen nas›l babas›n ki, o¤lunu bo¤azlama¤a götürüyorsun?

-Ey bedbaht! Ey mel'un defol! E¤er benim yüzbin o¤lum
olsa Allah için yine hepsini kurban ederim.

Baba taraf›ndan terslenen fleytân ‹smail aleyhisselâma
yanaflt›:

-‹smail, baban seni kesecek!

-Hiç baba evlâd›n› keser mi?

-Ona Rabbinden ferman geldi.
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-E¤er Rabbim için kurban olup, kabûl edilirsem bu be-
nim için en büyük flereftir.

‹smail aleyhisselâm, fleytân› kovdu ve arkas›ndan da bir-
kaç tafl att›.

‹brahim aleyhisselâm Mina'ya gelince biraz oturdu. O¤lu
orada oynarken, kendisi de a¤l›yordu. Babas›n›n a¤lad›¤›n›
gören ‹smail aleyhisselâm gelerek dizine oturdu:

-Babac›¤›m sizi a¤lam›fl görüyorum?

-O¤lum, Rabbim bana seni kurban etmemi emir buyurdu.

-Babac›¤›m, emrolundu¤un gibi yap! ‹nflâallah beni sab-
redenlerden bulursunuz.

‹brahim aleyhisselâm o¤lunun bu haline sevinerek gözle-
rinden öptü.

‹brahim aleyhisselâm o¤lunun her iki elini ve ayaklar›n›
ba¤lad›ktan sonra, yüzükoyun yat›rd› ve besmele ile b›ça¤›
boynuna vurdu. B›çak kesmedi. Bir daha vurdu, yine kesme-
di. Dönüp b›ça¤› tafla çald›, tafl yar›ld›. O anda b›çak dile gel-
di:

-Ey Halîlullah! Bofluna u¤rafl›yorsun, kesmem. Çünki Al-
lahü teâlâ bana "Kesme" buyurdu.

‹brahim aleyhisselâm "Bu hareketimiz kabûl edilmedi
mi?" diye korktu¤u s›rada. Bir nida geldi:

-"Ey ‹brahim! O¤lunu kesmekten vazgeç ve onun yerine
koçu kurban eyle!"

Hazret-i ‹brahim, Cebrâil aleyhisselâm›n bir koç indirdi-
¤ini gördü. O¤lu, ‹smail aleyhisselâm› çözerek koçu kurban
edip, Rabbine flükretti.

MENKIBE

Yaya kald›

Büyük zatlardan birinin âdeti, bir koyunun de¤erini fakir-
lere sadaka vermekti.
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- Madem ki, kurban bana vâcib de¤il, niçin bir hayvan›n
can›na k›yay›m, derdi.

Rüyada, k›yâmeti gördü. ‹nsanlar bineklerine binmifl,
melekler onlar› Cennete götürüyor, kendisi ise yaya olarak
gidiyordu. Sebebini sordu. "Bu binekler, dünyada kesilen
kurbanlard›r" dediler.

- Ben de kurban de¤erini sadaka verirdim, dedi. "Sen bil-
mez misin ki, k›ymetini vermekle, kurban kesmek bir de¤il-
dir, kurban kesmek lâz›md›r." dediler. O büyük zat, yaflad›k-
ça hep kurban kesti.

ADAK (Nezir)

Adak, bir iste¤in yerine gelmesi veya bir korkunun gide-
rilmesi arzusu ile Allahü teâlây› ta'zim için mubah bir ifli
kendisine vazife kabûl etmekdir. Ada¤a, nezir de denir.
Adak edilen fleyin, farz veya vâcib olan bir ibâdete benzeme-
si ve bafll› bafl›na bir ibâdet olmas› icâb eder.

Adak bir ibâdettir. Ancak, Allah için yap›l›r. Kul için ya-
p›lmaz. Câhil halk, ölüler için para, mum ve benzeri fleyler
adarlar. Bu suretle büyük zatlara yaklaflmak, onlardan fay-
dalanmak isterler. Bunlar, dînimizde uygun olmayan ifller-
dir. Kiliseye, ayazmaya, mezara, türbeye gidip Hazret-i ‹sa-
dan, Meryem anadan, evliyâdan birfleyler istemek uygun de-
¤ildir. Bunlar vesile edilerek, Allah›n sevgili kullar› olan ev-
liyân›n hat›r› için Allahü teâlâdan istenir.

Evliyâdan olan bir zat› vesile ederek (araya koyarak)
adak etmek isteyen kimse, "Yâ Rabbî! Hastam› iyi edersen,
falan velinin türbesi yan›ndaki fakirlere flu paray› veya flu
hayvan› verme¤i, senin için adak ettim. Sadaka sevâb›n› da
bu velinin rûhuna ba¤›fllad›m" denir. Böyle adaklar› zengin-
ler alamaz, yiyemez.

Adak iki çeflittir:

1- fiarta ba¤l› olmayan adak (mutlak adak): Adakta niyet-
siz, düflünmeden söylemek; ciddi isteyerek söylemek gibidir.
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Bir fleyi söylerken, kast etmese, söz aras›nda dilinden ç›km›fl
ise de, yap›lmas› flart olur. Allahü teâlâ için, bir gün oruc tut-
mak üzerime borç olsun diyece¤ine, bir ay oruc tutmak diye
a¤z›ndan ç›ksa bir ay tutmas› lâz›m olur. fiarta ba¤l› olmayan
ada¤› fakir de olsa hemen yapmas› lâz›md›r.

2- fiarta ba¤l› olan adak:

Murat edilen flart has›l olunca, ada¤›n yerine getirilmesi
lâz›m olur.

SADAKA-I FITR (Fitre)

Dînimiz, cemiyet düzeninin sa¤lanmas›, insanlar›n birbi-
rini sevebilmesi ve yard›mlaflmalar› için zekât, sadaka ver-
meyi ve hediyeleflmeyi emretmektedir.

Farz olan zekât› verdikten sonra, bedenin s›hhat ve afiye-
te, mal ve evlâd›n da berekete, ahirette büyük sevâplara ka-
vuflabilmek için sadaka vermelidir. Bilhassa mübârek gün-
lerde ve Ramazan ay›nda verilmesi daha iyi olur.

Sadaka-› f›tr, ya’nî fitre, baz› âlimlere göre vâcib, baz›lar›-
na göre de farzd›r. Hadîs-i flerifte buyuruldu ki:

(Oruc tutan›n orucunu, bofl ve fuhfl sözlerden temizlemek
için sadaka-› f›tr lâz›m oldu.)

Fitre vermek her ne kadar belli bir nisâba mâlik olanlara
vâcib ise de, durumu müsait olan fakirlerin de vermesi iyi
olur. Çünki fitre, oruc tutan kimsenin bofl ve fuhfl sözlerini
temizler.

‹htiyac› olan eflyadan ve borçlar›ndan fazla olarak, zekât
nisâb› kadar mal›, paras› bulunan her hür müslimân›n, Ra-
mazan bayram›n›n birinci günü sabah› fitre vermesi vâcibdir.
Ramazan içinde, hatta Ramazandan önce de vermesinde
mahzur yoktur. Bir kiflinin fitresi, bir fakire veya birkaç faki-
re verilebildi¤i gibi, bir fakire birkaç kiflinin fitresi de verile-
bilir.

Fitre nisâb›na mâlik olana zengin denir. Bunun fitre ver-
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mesi vâcib, zekât almas› ise harâm olur. Bunun, çal›flam›yan
fakir akrabas›na yard›m etmesi vâcib olur.

Fitre olarak 1750 gram bu¤day ve bu¤day unu veya 3500
gram arpa veya bu miktar hurma veya kuru üzüm verilir.
Bunlar›n kendisi verilebildi¤i gibi, k›ymeti alt›n veya gümüfl
olarak da verilebilir.

Devaml› bir özrü sebebiyle oruc tutam›yan kimsenin de
tutamad›¤› oruclar için fitre vermesi lâz›md›r. Buna “fidye”
denir.

________________

ÇOK MÜH‹M TENBÎH

Erkek olsun, kad›n olsun, her insan›n, her sözünde, her
iflinde, Allahü teâlân›n emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak et-
diklerine [harâmlara] uymas› lâz›md›r. Bir farz›n yap›lmas›-
na, bir harâmdan sak›nma¤a ehemmiyyet vermiyenin îmân›
gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabrde azâb çeker.
Âh›retde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv
edilmesine, Cehennemden ç›kmas›na imkân ve ihtimâl yok-
dur. Kâfir olmak çok kolayd›r. Her sözde, her iflde kâfir ol-
mak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolayd›r.
Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre istigfâr etse,
ya’nî (Estagfirullah) dese, muhakkak afv olur, ya’nî, (Yâ
Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söy-
ledim veyâ ifl yapd›m ise, nâdim oldum, piflmân oldum. Beni
afv et) diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhak-
kak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur. Cehennemde
sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe ve istigfâr
etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Kul
hakk› bulunan günâhlara tevbe ederken, bu haklar› ödemek
ve terk edilmifl namazlara tevbe ederken, farzlar› kazâ et-
mek lâz›md›r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AHLÂKIMIZ NASIL OLMALIDIR?

‹SLÂM AHLÂKI

‹yi bir insan olmak iki fleye ba¤l›d›r. Güzel huylara sâhib
olmak ve kötü huylardan kaç›nmak. Hakiki bir müslimân,
güzel ahlâka sâhib olan ve kötü ahlâktan uzak duran insan-
d›r. Dünya ve âh›retin se’âdeti, güzel ahlâk ile süslenmeye
ba¤l›d›r. Güzel ahlâk, ilm ve edeb ö¤renmekle, iyi insanlar-
la arkadafll›k etmekle elde edilir. Kötü ahlâk da, câhil kal-
mak, edebsiz olmak ve kötü insanlarla arkadafll›k etmekten
has›l olur. Huylar›n baz›s›, insan›n yarat›l›fl›nda bulunabildi-
¤i gibi, sonradan da elde edilebilir veya de¤ifltirilebilir. Gü-
zel huylara sâhib olmak için, ahlâk ilmini ö¤renmeye ihtiyaç
vard›r.

Ahlâk ilmi, rûh sa¤l›¤› bilgisi demektir. T›p ilminin, be-
den sa¤l›¤› bilgisi olmas›na benzer. Çünki kötü huylar, rû-
hun hastal›klar› ve kötü ifller de, bu hastal›klar›n alâmetleri-
dir. Ahlâk ilmi çok flerefli, pek k›ymetli, en lüzumlu bir ilm-
dir. Çünki rûhun kötülükleri bu ilm ile temizlenebilir. Rû-
hun, iyi huylarla süslenmesi bununla mümkün olur. ‹nsan,
ahlâk ilmi sayesinde güzel ahlâk sâhibi olur. Kirlenmifl, has-
ta rûhlar da, bu ilm yard›m› ile temizlenir, iyi ahlâka kavu-
flur. ‹yi, temiz rûhlar da, bu ilm bereketi ile temizli¤ini artt›-
r›r, yerlefltirir.

‹nsanlar iyili¤e, ahlâken yükselmeye elveriflli olarak do-
¤ar. Nefsin kötü isteklerine uymak, güzel ahlâk› ö¤renme-
mek ve kötü arkadafllarla düflüp kalkmak, sonradan kötü
huylar› meydana getirir. Hadîs-i flerifte, (Herkes, müslimân-
l›¤a elveriflli olarak dünyaya gelir. Bunlar› sonra analar› ba-
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balar› yahudi, h›ristiyan ve îmâns›z yapar) buyruldu.
Kendi elinle bozuyorsun kendini!
Yoksa, Hâl›k güzel yaratm›flt› seni.

Herkesin huyu de¤iflebilir. Hiçbir kimsenin huyu, yarat›-
l›fltaki gibi kalmaz. Huylar de¤iflmeseydi, Peygamberlerin
getirdikleri dinler bofl, lüzumsuz olurdu. Âlimlerin sözbirli-
¤i ile koymufl olduklar› terbiye ve cezâ usûlleri abes (gerek-
siz, bofl) olurdu. Bütün ilm adamlar›, çocuklar›na ilm ve
edeb ö¤retmifl ve terbiyenin fayda sa¤lad›¤› her zaman gö-
rülmüfltür. O halde, huyun de¤iflti¤i günefl gibi meydanda-
d›r. fiu kadar ki, baz› huylar iyice yerleflmifl, rûhun özelli¤i
gibi olmufltur. Böyle huylar› de¤ifltirmek, yok etmek pek
güç olur. Böyle kötü ahlâk; en çok, câhil ve kötü kimseler-
de bulunur. Bunu de¤ifltirmek için a¤›r riyâzet ve çok müca-
hede lâz›md›r.Nefsin isteklerini yapmamak için çal›flmaya
“Riyâzet” denir. Nefsin istemedi¤i fleyleri yapmaya da
“Mücahede” denir. Câhiller, akl› noksan olanlar, huy de¤ifl-
mez diyerek, nefsle mücahede ve riyâzet etmiyorlar. Kötü
huylar›n› temizlemiyorlar. Böyle kabûl edip de, herkes ken-
di hevesine b›rak›l›rsa, suçlulara cezâ verilmezse, insanl›k
felâkete gider.

Bunun için, Allahü teâlâ kullar›na ac›yarak, onlar› terbi-
ye etmek, iyi ve kötü huylar› ö¤retmek için peygamberler
gönderdi. Bu rehberlerin en yükse¤i olarak Sevgili Peygam-
berimiz Muhammed aleyhisselâm› seçti. Onun dîni ile, önce
göndermifl oldu¤u bütün dinleri nesh etti, yürürlükten kal-
d›rd›. Onun dîni, bütün dinlerin sonuncusu oldu. Böylece,
iyiliklerin ve terbiye usûllerinin hepsi onun parlak dîninde
yer alm›flt›r. Akl› olanlar, iyiyi kötüden ay›rabilenler, bu din-
den ç›kar›lm›fl olan ahlâk kitâblar›n› okumal›, ö¤renmeli ve
ifllerini buna göre düzenlemelidir. ‹nsan›n dünyada ve âh›-
rette râhata ve huzûra, sonsuz se’âdete, kurtulufla kavuflma-
s› ve böylece aile ve cemiyet hayât›n›n düzenine yard›m et-
mifl olmas› lâz›md›r. ‹nsanlar›n birinci vazifesi de budur.

– 240 –



‹slâm ahlâk› üçe ayr›l›r:
1- ‹nsan›n yaln›z iken, baflkas›n› düflünmeden, ifllerinin iyi

veya kötü oldu¤unu anlatan ilmdir. Buna “Ahlâk ilmi” de-
nir. ‹nsan yaln›z oldu¤u zaman da, bu ifllerini bildi¤i gibi ya-
par. Meselâ, yumuflak huylu, cömert, utangaç insan; yaln›z-
ken de, baflkalar› yan›nda da hep böyledir. Ahlâk ilmi, insa-
n›n böyle hiç de¤iflmeyen iyi ifllerini ö¤retir. Kötü huylar› ve
bunlardan kurtulmak çarelerini gösterir.

2- ‹nsan›n, ev içinde, çoluk çocu¤una karfl› hareketlerini
inceler. Buna “Ev idaresi âdab›” denir.

3- ‹nsan›n, cemiyet hayât›ndaki vazifelerini, hareketlerini
bildirir. Buna “Sosyal terbiye” denir.

I– GÜZEL AHLÂK

Güzel Ahlâk Nedir? Faydalar› Nelerdir?
Güzel ahlâk, ilm ve edeb ö¤renmekle, iyi insanlarla arka-

dafll›k etmekle elde edilen iyi huylard›r.Dînimiz iyi huylar
edinmemizi, kötü huylardan kaç›nmam›z› emretmektedir.
Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimizi överken, (Gerçekte
sen, büyük bir ahlâk üzeresin) buyurmaktad›r. ‹yi insan, gü-
zel huylara sâhib olan kimse demektir. Güzel huy, iyi ifl yap-
maya sebep olur. Güzel ahlâk, rûhumuzun al›flkanl›k haline
getirdi¤i iyi huylara denir.

‹slâm âlimleri, güzel ahlâk› tarif ederken buyuruyorlar ki:

“Güzel ahlâk, güleryüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzme-
mek demektir”.

“Güzel ahlâk, genifllikte ve darl›kta insanlar› râz› etmeye
çal›flmak demektir”.

“Güzel ahlâk, Allahtan râz› olmak demektir. Ya’nî hayr›
ve flerri Allahtan bilmek, ni’metlere flükür, belâlara sabr et-
mektir”.

“Güzel ahlâk, harâmlardan kaç›p halâli aramak, di¤er in-
sanlarla oldu¤u gibi aile fertleriyle de iyi geçinip onlar›n ge-
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çimlerini sa¤lamakt›r”.
“Güzel ahlâk›n en az›, güçlüklere gö¤üs germek, yapt›¤›

iyiliklerden karfl›l›k beklememek, bütün insanlara karfl› flef-
katli olmakt›r”.

“Güzel ahlâk, yaratan› düflünerek, yarat›lanlar› hofl gör-
mek, onlar›n eziyetlerine sabretmektir”.

Bir müslimâna çat›k kaflla bakmak harâmd›r. Güleryüzlü
olmayan kimse mü'min s›fatl› de¤ildir. Müslimân, herkese
karfl› güler yüzlü, tatl› dilli olmal›d›r.

Hadis-i flerifte, Allaha ve ahiret gününe îmân eden kim-
senin, misafirine ve komflusuna ikram etmesi, ya hay›r söyle-
mesi veya susmas› emredilmifltir.

Güzel ahlâkl› olman›n, baz› alâmetleri flunlard›r: ‹nsafl›
olmak, arkadafllar›n›n hatas›n› görmemek, hüsni zan etmek,
kötü zandan kaç›nmak, arkadafllar›n›n eziyetlerine gö¤üs
germek, onlardan flikayetçi olmamak, hep kendi ay›p ve ku-
surlar›n› düflünmek, kendi nefsini k›namak, güleryüzlü olup,
herkesle yumuflak konuflmakt›r.

Güzel ahlâk sâhibi olan kimse, edeblidir, az konuflur, ha-
tas› azd›r, kimseyi g›ybet etmez (çekifltirmez), Allah için se-
ver, Allah için düflmanl›k eder. Emaneti korur, komflu ve ar-
kadafl›n› gözetir. Bütün iyi huylar›n bafl› ise hayâ (utanmak)
t›r.

Güzel ahlâk sâhibi olan bir kimsenin, kötü huylu bir ha-
n›m› vard›. Gayet iyi geçiniyorlard›. Kötü huylu han›mla na-
s›l iyi geçindi¤i sorulunca, iyi ahlâkl› kimse flöyle cevap ver-
di: "‹yilerle herkes geçinir. Marifet kötü ile geçinmektir.
Onun kötü huyuna sabredemezsem, benim iyi huylu oldu-
¤um nereden belli olacakt›r?"

Bir kimse, güzel ahlâka sâhib olmak için, önce kendi kö-
tü huylar›n› teflhis etmelidir. Bunu ya kendi düflünerek, arafl-
t›rarak bulur. Yahut bir âlimin, rehberin bildirmesi ile anlar.
Mümin, müminin aynas›d›r. ‹nsan kendi kusurlar›n› zor an-
lar. Güvendi¤i arkadafl›na sorarak da, kusurlar›n› ö¤renir.
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Sad›k olan dostu, onu tehlikelerden, korkulardan koruyan
kimsedir.

Sevgili Peygamberimiz, güzel ahlâk› bildiren hadis-i flerif-
lerinde buyuruyor ki:

(Allahü teâlâ yan›nda kullar›n en sevgilisi, ahlâkça en gü-
zel olan›d›r.)

(Güzel ahlâk, büyük günâhlar›, suyun elbiseyi temizleme-
si gibi temizler. Kötü ahlâk ise, sâlih amelleri, sirkenin bal›
bozdu¤u gibi bozar.)

(Güzel ahlâk, senden, kesilen akraban› ziyaret etmek, sa-
na vermeyene vermek, sana zulmedeni afv etmektir.)

(K›yâmet günü mizanda (terazide) en a¤›r gelen fley, Al-
lah korkusu ile güzel ahlâkt›r.)

(Allah›n en sevdi¤i fley, güzel ahlâkt›r.)

(Müminlerin îmân yönünden en faziletlisi, en üstünü, ah-
lâkça en iyi olan›d›r.)

(‹nsanlar› memnun etmek için mal›n›z kifayet etmez. An-
cak güler yüz ve güzel ahlâkla onlar› memnun edebilirsiniz).

(fiüphesiz güzel ahlâk, güneflin buzu eritti¤i gibi günâhla-
r› eritir).

(Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlâk› sayesinde yük-
sek dereceye kavuflur).

(Bir müslimân güzel ahlâk› sayesinde, gündüzleri oruc tu-
tan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuflur.)

(Yumuflak davran, sertlikten ve çirkin fleyden sak›n! Yu-
muflakl›k insan› süsler. Çirkinli¤i giderir.)

(Yumuflak davranmayan, hay›r yapmam›fl olur.)

(‹çinizden en sevdi¤im kimse, huyu en güzel olan›n›zd›r.)

(Kendisine yumuflakl›k verilen kimseye, dünya ve ahiret
iyilikleri verilmifltir.)

(Hayâ îmândand›r. Îmân› olan Cennettedir. Fuhfl, kötü-
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lüktür. Kötüler Cehennemdedir).
(Cehenneme girmesi harâm olan ve Cehennemin de onu

yakmas› harâm olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu
kimse, insanlara kolayl›k, yumuflakl›k gösterendir.)

GÜZEL HUYLAR

Güzel ahlâk, insan›n dünyada ve ahirette râhat ve huzûr
içinde yaflamas›n› sa¤lar. ‹nsan›n kurtuluflunu sa¤layan iyi
huylar›n say›s› çoktur. Bunlar›n hepsinin esas› ve özü, güzel
huylu olmakt›r. Bunlar› ö¤renmek ve elde etmek her müsli-
mâna farzd›r. Allahü teâlân›n emridir.

‹nsanlarda bulunan bütün iyi huylar, dört esas iyi huydan
do¤ar. Herkes bu dört iyi huyu ile ö¤ünür. Hatta soyu ile, ya-
k›nlar› ile ö¤ünen kimseler, onlarda bu huylar bulundu¤u
için ö¤ünürler. Bu dört ana huydan meydana gelen iyi huy-
lar, say›s›z denecek kadar çoktur. Bu dört huy; hikmet, flecâ-
at, iffet ve adâlettir. Her birisinden meydana gelen güzel
huylar, «Ahlâk» kitâblar›nda genifl olarak anlat›lmaktad›r.

Hikmetten zekâ, çabuk kavray›fll›l›k, zihin aç›kl›¤›, dik-
katli olmak, haddini aflmamak, çabuk hat›rlamak gibi güzel
huylar ve melekeler do¤ar.

fiecâattan; a¤›rbafll› olmak, yi¤itlik, dinde gayretli olmak,
s›k›nt›lara katlanmak, yumuflak huylu olmak, vatan› ve dîni
korumak için yap›lan harplerde mukavemet göstermek, iyi
iflleri baflarmak için çal›flmaktan y›lmamak, büyüklük göster-
memek gibi güzel huylar do¤ar.

‹ffetten; kötü ifl yap›nca utanmak, ac›mak, iyilik etmek,
iyi huylu olmaya çal›flmak, münakafla etmemek, nefsine hâ-
kim olmak, sabr, kanaat, a¤›rbafll› olmak, kusurlu ve gevflek
olmaktan sak›nmak, intizaml› yaflamak, herkesin hakk›n› gö-
zetmek, cömertlik, kerem ve ihsan sâhibi olmak, kendinin
muhtaç oldu¤u mal›, muhtaç olan kimselere vermek, afv et-
mek, iyilik etmeyi sevmek, baflkalar›na yard›mc› olmak, her-
kesle iyi geçinmek, baflkas›n›n kabahatlar›n›, kusurlar›n› gör-

– 244 –



memezlikten gelmek gibi güzel huylar do¤ar.

Adaletten de; arkadafl›n›n râhat›n› istemek, din kardeflle-
riyle ülfet ve sevgi halinde bulunmak, sözünde durmak, her-
kesin s›k›nt›dan kurtulmas›na çal›flmak, akrabay›-yak›nlar›
gözetmek, ziyaret ve yard›m etmek, iyili¤e karfl› iyilik etmek,
al›fl-veriflte hakk› gözetmek, yapt›¤› iyili¤i bafla kakmamak,
arkadafllar›n› sevip hediye vermek ve kendini onlara sevdir-
mek, Allahü teâlân›n takdir etti¤ine râz› olup, tevekkül et-
mek ve yoktan var eden ve her türlü ni'meti ihsân eden, gö-
rünür-görünmez kazalardan ve belâlardan koruyan Allahü
teâlâya ibâdet etmek gibi güzel huylar do¤ar.

MENKIBE

‹yilik Ederim

Sevgili Peygamberimizle, eshab› (arkadafllar›) sohbet edi-
yorlard›. Eshâb-› kiram merakla:

- Ya Resûlallah! Hazret-i Ali'yi niçin fazla seviyorsunuz?
diye sordular.

Efendimiz tebessümle:

- Biriniz Ali'yi ça¤›r›p gelsin, buyurdular. Sohbet devam
ediyordu.

Bu sefer Resûlullah efendimiz buyurdular ki:

- Ey Eshâb›m!... Siz birisine iyilik etseniz o da size, kötü-
lükle mukabele etse! Buna karfl›l›k, ne yapars›n›z?

Dostlar›:

- Yine iyilik ederiz, yâ Resûlallah!... cevab›n› verdiler.

Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki:

- O kimse, bir kere daha kötülük ederse, ne yapars›n›z?
O zaman Eshâb-›, bafllar›n› afla¤› indirdiler. Üçüncüden

sonra, cevap veremediler.

Tam bu s›rada, Hazret-i Ali geldi. Selâm, verdi. ‹ki Cihan
Günefli olan Sevgili Peygamberimiz:
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- Ya Ebâ Türab!.. Sen birisine iyilik etsen, O da sana kö-
tülükle mukabele etse, nas›l karfl›l›k verirsin? diye Ona da
ayn› suali yönelttiler.

Allah›n Arslan› Hazret-i Ali, tereddütsüz:

- ‹yilik ederim... Cevab›n› verdi.

- Tekrar kötülük yapsa?
- Yine iyilik ederim, Yâ Resûlallah!

Efendimiz ayn› soruyu, tam yedi defa tekrarlad›lar.

Sevgili damad›, hep ayn› cevab› verdi. En sonunda da:

- Yorulmay›n›z, Efendimiz... O kimse bana ne kadar kö-
tülük etse, ben ona o kadar iyilikle karfl›l›k veririm.

Diye sözünü bitirdi.

Bunun üzerine Eshâb-› kiram:

- Yâ Resûlallah!.. Hazret-i Ali'yi niçin, çok sevdi¤inizi an-
lad›k. Bu sevgiye gerçekten lây›kt›r, dediler.

Hep birlikte "Haydar-› Kerrar"a (düflmana, tekrar tekrar
sald›ran; kötülü¤e tekrar tekrar iyilik eden Arslan'a) ya’nî
Hazret-i Aliye duâ ettiler.

Not:

Eshâb-› kirâm "hafla" Hazret-i Ali'yi k›skand›klar› için o
suali sormad›lar. Sadece o büyük kahraman›n "derecesini"
ö¤renmek istiyorlard›.

Allaha tevekkül edenin yâveri Hakd›r.
Na-flâd olan bu kalbim, birgün flâd olacakd›r.
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GÜZEL HUYLARDAN BA’ZILARI

1– ADÂLET

‹yi huylar›n en üstünü, en flereflisi adalettir. Hattâ, adâlet-
te bütün iyilikler toplanm›fl gibidir. Adâlet, huylar› ve hare-
ketleri dîne ve akla uygun olmak demektir. Görünüflü, içi gi-
bi olmakt›r. Herkesin yan›nda, yaln›z iken bulundu¤u gibi
bulunmakt›r. ‹ki yüzlü olmamakt›r. Adâletten ayr›lmayan
kimseye "Âdil" denir. Âdil kimse, insanlar›n en iyisidir.

Adâlet, birlik, eflitlik demektir. ‹ki fleyin, ya kendileri ve-
ya özellikleri eflit olur. Benzeyen yerlerinde birleflmifller de-
mektir. Ölçme, tartma, karfl›laflt›rma ifllerinde eflitlik gibi
k›ymetlisi yoktur. ‹flte bunun için, iyiliklerin en üstünü adâ-
let olmufltur. Adâlet, orta yolu tutmak demektir. Orta yol-
dan ayr›lan kimsede adâlet vard›r, demek yanl›fl olur. Üç
yerde adâletin bulunmas› lâz›md›r:

1- Bir mal›, bir ni'meti bölerken adâlet ile bölmek lâz›m-
d›r.

2- ‹nsanlarla yap›lan muamelelerde, al›fl-veriflte adâlet lâ-
z›md›r.

3- Cezâ vermekte adâlet lâz›md›r. Bir kimse, birisine kor-
ku verse, sald›rsa, öteki kimseye de öyle yapmas› lâz›md›r.
Fakat, bu karfl›l›¤› hükümet yapar. Böyle adâlet olunca, her-
kes korkusuz yaflar. Adâlet, korkusuzluk demektir.

‹nsanlar, her iflinde âdil davranabilmek için bir ölçüye
muhtaçt›r. Bu ölçü, akl ile bulunamaz. Allahü teâlâ kullar›-
na ac›yarak, memleketleri korumak için, bir ölçü âleti gön-
derdi. Bu ilâhî ölçü ile adâleti ölçmek, da¤›tmak kolay oldu.
Bu ölçü Peygamberlerin getirdikleri dinlerdir. Güzel dînimiz
islâmiyyet, insanlar aras›ndaki adâleti sa¤lamak için lâz›m
olan kurallar› aç›kça bildirmektedir.

– 247 –



Bundan baflka bir ölçü de, adâletten ayr›lmayan hâkim-
lerdir. ‹nsanlar, bir hâkime de muhtaçt›r. ‹nsanlar medeni
yarat›lm›flt›r. Ya’nî birbirleriyle kar›flmak, beraber yaflamak,
yard›mlaflmak zorundad›rlar. Bunun için, insan yaln›z yafla-
yamaz. ‹nsanlar bir araya gelince, aç›kgözler, baflkas›n›n
hakk›na sald›r›r. Zulm edenler olur. Çünki, her nefs, istedi-
¤ine kavuflmak ister. Tatl› olan› almaya u¤rafl›r. Bu fleyleri is-
teyen birkaç kifli çekiflmeye bafllar. Bunlar› ay›rmak için,
kuvvetli bir hâkim lâz›m olur.

Al›fl-veriflte, herkes kendi yapt›¤›n› daha k›ymetli san›r.
Eflyan›n de¤erlerini karfl›l›kl› ölçen fley, alt›n ile gümüfltür.
Ya’nî parad›r. Eflyan›n de¤erlerini, alt›n ve gümüflle, adâleti
gözeterek ölçecek âdil bir hâkim lâz›md›r. Sözü geçer olan
bu hâkim de devletdir. Âdil bir devlet; zulmü, iflkenceyi ön-
ler. Allahü teâlân›n emretti¤i adâleti sa¤lar. Eflyan›n de¤er-
lerini, adâletle tesbit eder.

‹nsan›n önce kendine, hareketlerine, vücudunun organla-
r›na adâlet yapmas› lâz›md›r. Sâhib oldu¤u gücünü, kuvveti-
ni, her organ›n› niçin yarat›ld› ise, o yolda kullanmal›d›r. Dî-
nimizin gösterdi¤i güzel ahlâktan sapmamal›d›r. ‹nsanlara
karfl› güzel huylu olmal›d›r. ‹kinci olarak, çoluk-çocu¤una,
komflular›na, arkadafllar›na adâlet yapmas› lâz›md›r. Adlî
makamlar ve hükümet adamlar› da millete adâletli davran-
mal›d›r. Bunlar kimseye haks›zl›k etmemelidir. Hak sâhible-
rinin hakk›n› korumal›d›r.

Adâlet üç k›sma ayr›l›r

1- Allahü teâlâya kulluk etmektir. Yaratt›klar›na sonsuz
iyiliklerde bulunan Allahü teâlâya karfl› ibadet etmek bir
borçtur. Böyle bir yaratana, flükür etmek, elbette lâz›md›r.
Adâlet için, sâhibinin hakk›n› gözetmek icâbeder. Her insa-
n›n yaratan›na karfl› borçlu oldu¤u bu kulluk hakk›n› ödeme-
si lâz›md›r.

2- ‹nsanlar›n hakk›n› gözetmektir. Ana-babaya itaat,
âlimlere ve yafll›lara hürmet, emanete vefa göstermek, al›fl-
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verifl haklar›n› yerine getirmek, söz verdi¤i fleyi yerine getir-
mek lâz›md›r.

3- Geçmifllerin haklar›n› ödemektir. Bu da, onlar›n borç-
lar›n› ödemek, vasiyyetlerini yerine getirmek, vak›flar›n› ko-
rumak, ölmüfllerin b›rakt›¤› hayrat ve hasenât› yaflatmakla
olur.

Adâlet yapmamak, zulmdür. En büyük haks›zl›kd›r.
Zulm, adâletin s›n›r›n› aflmakt›r. Baflkas›n›n hakk›na sald›r-
makt›r. Zulm edenler, baflkas›n›n mal›na can›na, namusuna
zarar verir.

MENKIBE

A¤layan Çocuk

Hazret-i Ömer'in Halifeli¤i (Devlet Baflkanl›¤›) zaman›y-
d›. Baflkent Medine'ye yabanc› bir kervan geldi. Develerini
y›k›p, konaklad›lar... Halife her zaman oldu¤u gibi, gece fleh-
ri dolaflmaya ç›kt›. Yolda, Eshâbdan (Sevgili Peygamberimi-
zin arkadafllar›ndan) Hazret-i Abdurrahman bin Avfa rastla-
d›. Ona dedi ki:

- Ey Avf’›n o¤lu! Gel, seninle bu gece misafirimiz olan
kervan› bekleyelim. Onlar râhat uyusunlar. Çünki yorgun-
durlar. Canlar› ve mallar› herhangi bir zarara u¤ramas›n!...

Hazret-i Ömer bu teklifte bulununca, Hazret-i Abdurrah-
man da seve seve kabûl etti. Birlikte kervan›n etraf›nda göz-
kulak olmaya bafllad›lar. O s›rada yak›ndaki bir evden çocuk
a¤lamas› iflitildi. Çocu¤un sesi kesilmedi¤i için, Halife evin
kap›s›na gitti. ‹çeride bulunanlara, "Küçü¤ü susturmalar›n›
rica" etti. Sonra dönüp geldi. Gece boyunca, çocu¤un sesi ifli-
tildikçe, birkaç kere daha evin kap›s›na gitti. Çocu¤un ihtiya-
c›n› gidermelerini söyledi. Fakat çocu¤un a¤lamas› bir türlü
dinmiyordu. Seher vakti olunca, Hazret-i Ömer son defa
oraya gitti. Çocu¤un annesine:

- Sen ne biçim anas›n! Bütün gece evlâd›n› a¤latt›n. Belli
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ki, açt›! diye ç›k›flt›. Kad›nca¤›z cevap verdi:

- Halimi anlamadan niçin beni azarl›yorsun? Hazret-i
Ömer, kendini tan›tmadan sordu:

- Haline ne olmufl?

- Çocu¤u sütten kesmifltim.. .   

- Sütün yoksa baflka fleyler yedirseydin.

- Evde onun yiyece¤i bir fley yok ki, biz çok fakiriz...

- Çocu¤un kaç yafl›nda?

- Daha yafl›n› doldurmad›.  

‹flte bu cevap üzerine Hazret-i Ömer öfkelendi.

- Peki niçin bu kadar küçük bir yavruyu sütten kestin?

Kad›nca¤›z içini çekti: 

- Halifemiz Hazret-i Ömer'e Cenâb-› Hak insaflar versin.
Çocuklar sütten kesilmeyince, bizim gibi bir fakire nafaka
vermez. Fakirlik maafl› ba¤lamaz. Onun için yavrumu erken-
den sütten kestim.

Bunun üzerine Halife a¤layarak mescide girdi. Gözyaflla-
r› yüzünden namaz› zorla k›ld›rd›. Selâm verdikten sonra ce-
mâate döndü. Gene a¤layarak:

- Sizin Ömer'inize yaz›klar olsun!. Sizin Ömer'inize ya-
z›klar olsun!., diyerek kendini suçlad›. Sonra bütün Medine
halk›na, tellallar (haberciler) ç›kartt›. Onlar da bildirdiler ki:

- Hangi müslimân›n o¤lu veya k›z› dünyaya gelirse, he-
men Halifeye bildirsin. Beytülmaldan (hazineden) nafaka
(maafl) verilecektir. Hiç kimse nafaka yüzünden evlad›n›
vaktinden önce sütten kesmesin!..

O günden sonra art›k Medinede, açl›k sebebiyle a¤layan
çocuk sesi iflitilmedi.

Bu hadiseden epeyce zaman sonra Medinede k›tl›k bafl
gösterdi. Hazret-i Ömer, hemen bir deve kestirdi ve «Etini
fakirlere da¤›t›n!» diye emretti. Görevli, etlerin güzel bir
parças›n› da Hazret-i Ömer'e ay›rd›. Yemek zaman› olunca,

– 250 –



iyice piflirip Halifenin önüne getirdi. Hazret-i Ömer hayretle
sordu:

- Bu yemek neredendir?

- Efendim, kesilmesini emir buyurdu¤unuz deveden size
düflen payd›r...

Hazret-i Peygamberin Sevgilisi "Koca Ömer"in rengi de-
¤iflti:

- Devenin iyi yerlerini kendisi yiyip, artan› fakirlere ver-
mek çok kötü bir fleydir, dedi. Hemen bu yeme¤i kald›r ve
çoluk çocuk sâhibi, fakir bir aileye götür.

Az sonra önüne gelen "kuru arpa ekme¤i ile zeytinya¤›n›
“Bismillahirrahmanirrahim” diyerek afiyetle ve gönül râ-
hatl›¤›yla yedi.

‹flte bu yüzden bütün âlimler  fikir birli¤i etmifllerdir ki:

“Hazret-i Ömerin adâleti, kendinden önce ve sonrakiler-
den daha büyüktür.”

MENKIBE

Adâleti Seviyordu

Endülüs Emevi hükümdarlar›ndan ‹kinci Hakem, adaleti
seven bir hükümdard›. Adaleti sevmekle ve yerine getirmek-
te ondan geri kalmayan bir kad›s› da vard›. Bunun ad›, Kad›
Beflirdi.

Hükümdar, bahçesine büyük bir köflk yapt›rmak istedi.
Fakat arsas› yetmiyor, fakir bir kad›na ait bir tarlay› da al-
mak gerekiyordu. Kad›n tarlas›n› vermemek istedi. Fakat
zorla al›p, köflkü onun tarlas›na uzatt›lar. Köflk bitmiflti. Ka-
d›n, Kad› Beflir'e gitti. Durumu bildirip flikâyette bulundu.
Kad›, kad›na:

- Hiç meraklanma, ben bunu düzeltirim, dedi.

Kad› Beflir, bir eflek al›p üzerine bofl bir torba koyarak ye-
ni köflkün önüne gitti. Hakem pencerede oturuyordu. Kad›:
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- Ey hükümdar›m, diye seslendi, bu torbay› fluradan top-
rakla doldurur musun?

Hakem, Kad›'n›n gizli bir gayesi oldu¤unu anl›yarak afla-
¤›ya indi, torbay› toprakla doldurdu. Kad›:

- Hele flu torbay› kald›r da efle¤e yükleyelim.

Hükümdar uzun uzun zorland›, torbay› kald›ramad›. Bu-
nun üzerine Kad› flöyle dedi:

- Ey hükümdar, bu torbadaki toprak, fakir kad›ndan zor-
la ald›¤›n flu tarlan›n ancak çok küçük bir bölümüdür. Sen
bunu kald›ram›yorsun! Peki, yar›n âhirette, o koskoca tarla-
n›n yükünü ve günâh›n› nas›l kald›racaks›n?

Bundan sonra tarla, köflkle beraber kad›na verildi.

MENKIBE

Adâlete Bak›n›z!

‹slâm dîni, bafltan bafla ahlâk ve fazilettir. ‹slâm dîninin
dostlara ve düflmanlara karfl› yap›lmas›n› emretti¤i iyilik,
adâlet, cömertlik, akllar› flafl›rtacak derecede yüksektir.
Onüç as›rl›k hadiseler, bunu düflmanlara da, pek iyi göster-
mifltir. Say›lamayacak kadar çok vesikalardan birisi flöyledir

Bursa müzesi arflivinde, ikiyüz sene öncesine ait bir mah-
keme kayd›nda, diyor ki: " Alt›parmakdaki yahudi mahalle-
si yan›nda bir arsaya müslimânlar cami yap›yor. Yahudiler,
arsa bizimdir, yapamazs›n›z dediklerinde, ifl mahkemeye dü-
flüyor. Arsan›n yahudilere ait oldu¤u anlafl›larak, mahkeme
caminin y›k›lmas›na, Arsan›n yahudilere verilmesine karar
veriyor ve hüküm yerine getiriliyor. Adalete bak›n›z!"

Kifli noksân›n› bilmek gibi, irfân olmaz!
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MENKIBE

Düflman›n› Bile Afv etti

Hazret-i Ömer devrinde müslimânlar, ‹ran içlerine kadar
islâmiyyeti yayd›lar.

O s›rada Tüster flehri, müslimân Mücahidlere teslim ol-
mamak için çok direndi.

Fakat sonunda meflhur kumandanlar› Hürmüzan, herfle-
yin bitmek üzere oldu¤unu farketti

‹slâm Baflkumandan›na bir teklifte bulundu.

- E¤er beni "Sa¤ olarak" Halifenizin huzûruna götürürse-
niz, flehri teslim ederim! dedi. Teklifi kabûl edildi.

Tüster flehri teslim al›nd›.

Hürmüzan da, ganîmetlerle (savafl kazançlar›yla) birlikte;
Halife'ye yolland›. Onu ve ganîmetleri götüren, Hazret-i
Enes bin Malik ve bir arkadafl›yd›.

Medineye giderken, Hürmüzan'a en süslü ve yald›zl› elbi-
seleri giydirdiler. Sokaklardan geçirilirken müslimânlar hem
flükrediyor, hem de ibret al›yorlard›.

Nihayet Hazret-i Ömer'in huzûruna vard›lar.

Enes bin Mâlik hazretleri, k›saca vaziyeti arzetti. Ganî-
metleri takdim etti (sundu).

Halife komutana:

- Konufl bakal›m... Bize ne söyliyeceksin? dedi. Hürmü-
zan:

- Ölecek miyim, kalacak m›y›m? diye m›r›ldand›. Orada-
kiler hayretle "ne demek istiyorsun?.." gibilerden, yüzüne
bak›nca:

- Çünki öleceksem baflka, kalacaksam baflka türlü konu-
flaca¤›m, dedi.

O zaman Hazret-i Ömer:

- Konufl sana zarar gelmez, buyurdu. Tüster flehrinin

– 253 –



ma¤rur kumandan› ferahlad› ve flunlar› söyledi:

- Ey büyük halife! Cenab-› Hak, siz Araplar ile biz ‹ran-
l›'lar›, serbest b›rakt›¤› günlerde, bizler baz›lar›n› "köle" ola-
rak kullan›yorduk. Sizleri öldürüyor ve mallar›n›z› zorla eli-
nizden al›yorduk...

Ne zaman ki Yüce Allah size, "Peygamber Muhammed
aleyhisselâm›" yollad›. Sizinle beraber oldu; iflte o zaman bi-
zim üstünlü¤ümüz sona erdi.

Bu sözleri duyan Halife, biraz düflündü. Sonra arkadafl›na
dan›flt›.

- Onu ne yapal›m?.. Ne tavsiye edersin? Hazreti Enes ce-
vap verdi:

- Ey Mü'minlerin Emiri! ..

Onu öldürmenizi tavsiye etmem. Çünki arkas›nda, büyük
bir düflman kalabal›¤› b›rakt›. Belki galeyana gelirler de, tek-
rar müslimânlara sald›r›rlar.

Hazret-i Ömer k›zd›.

- Fakat onlar Resûlullah'›n en k›ymetli arkadafllar›n› (Es-
hab›n›) flehîd ettiler. Ben de Onu sa¤ b›rakmaktan utan›yo-
rum! diye söylendi.

O zaman Hazret-i Enes, flunlar› ilâve etti:

- Fakat Yâ Ömer! Onu öldürmemen gerekir. Çünki "ko-
nufl! sana zarar gelmez.." dediydin..

Halife daha da hiddetlendi.

- Sana herhalde bir fleyler verdi ki, böyle konufluyorsun!
diye ç›k›flt›. Sonra da:

- O adam›n sana bir fley vermedi¤ine dair, flahit isterim.
Yoksa ondan önce, gerekeni sana yapaca¤›m, dedi.

Hazret-i Ömer'in flakas› olmad›¤›n› bilen Hazret-i Enes,
ç›k›p flahit arad›. Yolda rastlad›¤› Zübeyr bin Avvam hazret-
leri kendisini dinledi. Sonra da Halifeye gelip, flahitlik etti.
Hazreti Zübeyr Sevgili Peygamberimizin halas›n›n o¤lu ve
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"Cennetle müjdelenmifl on büyük müslimândan" biri idi.
Onun flahitli¤i sayesinde Hürmüzan'›n hayât› kurtuldu.

Bir müddet sonra O da müslimân oldu. Bunun üzerine
Hazret-i Ömer, eski "Can düflman›na" bile maafl ba¤lad›.
Çünki "‹slâm Adaleti" bunu gerektiriyordu.

‹NSANLARLA ‹Y‹ GEÇ‹NMEK

Allahü teâlân›n emirlerini yapmak ve yasaklar›ndan kaç-
mak icâp etti¤i gibi, insanlar›n haklar›n› ödemek ve onlarla
iyi geçinmek de icâp eder. Peygamber efendimiz bir hadîs-i
flerîfinde flöyle buyurdu: (‹slâmiyyet, Allahü teâlân›n emirle-
rini büyük bilmek ve onun yaratt›klar›na ac›makt›r). Hadîs-i
flerîf, Allah hakk›n› ve kul hakk›n› yerine getirmek icâp etti-
¤ini göstermektedir. Bu iki haktan, yaln›z birini gözetmek
kusur olur. ‹nsanlarla iyi geçinmek vâcibtir. Allahü teâlân›n
emridir. ‹nsanlara karfl› güzel ahlâkl› olmak, iyilik ve adâlet
üzere olup, hep kendini düflünmemek lâz›md›r.

Peygamber efendimize güzel ahlâk soruldu¤unda buyur-
du ki: (Sana vermeyene vermen, sana gelmiyene gitmen ve
sana zulmedeni afv etmendir).

‹slâm âlimlerinden Muhammed bin Hanefiyye flöyle bil-
dirdi: «‹nsanlarla iyi geçinmiyen akll› de¤ildir».

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, (Bir müslimâna ik-
ram eden, Allahü teâlâya ikram etmifl gibidir).

‹slâm âlimlerinden Yusuf bin Esbata sordular:

-Tevâzu göstermenin, alçak gönüllü davranman›n gayesi
nedir?

-Evden ç›kt›¤›nda, rastlad›¤›n herkesin kendinden iyi ol-
du¤unu görmendir.

Din kardefline güler yüzlü, tatl› sözlü, aç›k elli, sabrl›,
kibrsiz muamele etmelidir. Her özrünü kabûl etmelidir.

Evliyân›n büyüklerinden Hasan-› Basrî hazretleri buyur-
du ki: «Rastlad›¤›n kimse yaflça senden büyükse, de ki: (Bu
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zât benden büyük oldu¤u için, dîne daha çok hizmet etmifl-
tir). E¤er yaflça senden küçü¤e rastlarsan; (Bu daha küçük,
ben bundan çok günâh iflledim, O halde bu, benden iyidir.)
demelisin. Akran›na rastlarsan, (Ben kendi kabahatlerimi
biliyorum. Bununkini bilmiyorum. O halde bu, benden iyi-
dir.) fleklinde düflünmelisin!»

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

(Müslimân yafll›lara hürmet ve ikram, Allahü teâlâya say-
g›dand›r.)

(Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize ac›mayan biz-
den de¤ildir).

DO⁄RULUK

Bütün ifl ve davran›fllarda dînimizin emirlerine uymakla
hâs›l olan güzel ahlâktan biri de do¤ruluktur. Do¤ruluk, in-
sanlar›n söz, ifl ve davran›fllarda dürüst olmas›d›r. Özü ve sö-
zü do¤ru olan insanlar, güvenilir ve sevilen kimselerdir. ‹n-
san niyetinde, ibâdetlerinde, ifl ve davran›fllar›nda do¤ru ol-
mal› ve bundan hiç ayr›lmamal›d›r.

Do¤ruluk, dînimizin emretti¤i ve her müslimânda bulun-
mas›n› istedi¤i güzel huylardand›r. Sevgili Peygamberimiz
do¤ru olan kimselerin dünyada ve âh›rette kurtulufla erecek-
lerini bildirmifltir. Birgün, Eshâb-› kirâmdan biri Peygamber
Efendimize: (Yâ Resûlallah, bana ‹slâma dair bir söz söyle-
yiniz ki, o hususta sizden baflka hiçbir kimseden sormaya ih-
tiyac›m kalmas›n!) deyince; sevgili Peygamberimiz flöyle bu-
yurdu: (Allaha inand›m de, sonra dosdo¤ru ol!). Bir hadîs-i
flerifte de flöyle buyruldu: (Do¤ruluk iyili¤e götürür, iyilik de
Cennete götürür. Kifli do¤ru söyleye söyleye Allah kat›nda
S›ddîklar (do¤rular) derecesine kavuflur).

Do¤rulu¤un aksi yalanc›l›kt›r. Olgun ve tam bir müslimân,
yalandan uzak olup, do¤ruluk ile ahlâklanmas› lâz›md›r.

Do¤ruluk ile ahlâklanmak için flu hususlara dikkat etme-
lidir:
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1- Do¤ru ve sa¤lam bir niyete sâhib olmal›d›r.

2- Do¤ru sözlü olmal›d›r.

3- Dîne ait bütün ifllerde do¤ru olmak lâz›md›r.

4- Verdi¤i sözde durmal›d›r.

5- Her iflinde do¤ru olmal›d›r. Do¤ru insanlar›n bulundu-
¤u cemiyet, düzenli ve huzûrlu olur.  Böyle bir toplumda kö-
tülükler azal›r, insanlar râhat ve mutlu olur.

MENKIBE

Yalan Söylemeyen Çocuk

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaflta iken,
bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuy-
ru¤una tutunup ard›ndan giderek oynuyordu. O anda bir ses
iflitti:

“Ey Abdülkâdir! Sen bunun için yarat›lmad›n ve bunlar-
la emir olunmad›n”.

Bu ses, Abdülkâdir Geylâni hazretlerini korkuttu. Eve
gelince dama ç›kt›. Hac›lar› gördü. Arafat'ta vakfeye dur-
mufllard›.

- Anneci¤im! Bana izin ver de Ba¤dat'a gidip, ilm ö¤rene-
yim. Sâlihleri, evliyây› ziyaret edeyim.

Annesi de dedi ki:

- Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâc› evlad›m, Ab-
dülkadir'im! Senin ayr›l›¤›na dayanamam. Sensiz ben ne ya-
par›m? Bu bak›mdan müsâade edemiyorum.

Abdulkadir-i Geylâni Hazretleri, tarlada olan bitenleri
anlatt›. Annesi a¤lad›. Kalk›p babas›ndan miras kalan 80 al-
t›n› al›p, k›rk›n› kardefline ay›rd›. K›rk›n› da bir keseye koy-
du ve keseyi elbisesinin koltu¤una dikti. Sonra o¤lunun göz-
lerinin içine bakarak dedi ki:

- Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tac› evlâd›m, Ab-
dülkâdir'im! Hak teâlân›n r›zâs› için olmasayd› katiyyen b›-
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rakmazd›m. Huzûr ve emniyet içinde sefere ç›k! Yolun aç›k
olsun! Seninle belki ebedi olarak ayr›l›yoruz. Sana son ola-
rak nasîhatim fludur ki: "E¤er beni memnun etmek istiyor-
san, hiçbir zaman yalan söyleme, do¤ruluktan asla ayr›lma!
Allahü teâlâ her zaman ve her yerde do¤rularla beraberdir".

Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri annesine söz verdi ve a¤-
layarak elini öptü. Ba¤dat'a gitmek üzere bulunan bir kerva-
na rastgeldi ve aralar›na kat›ld›. Hemadan'› geçmifllerdi. Bir
müddet yol ald›lar. Arz-› Tetrenk denilen mahalleye geldik-
lerinde kervanda bir ba¤›r›p, ça¤›rma koptu. Önlerine ani-
den bir sürü eflk›ya ç›k›p kervana sald›rd›lar. Bir anda san-
d›klar yere y›k›ld›. Eflyalar ya¤ma edilme¤e baflland›. Eflk›-
yalar, kervandakilere birer birer sual edip üzerlerinde her ne
buldularsa ald›lar. S›ra Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazret-
lerine geldi. Eflk›yalardan biri latife olsun diye bunu önüne
çekip sordu:

- Fakir çocuk, söyle bakal›m senin neyin var?

- Üzerimde yaln›z 40 alt›n›m var.

Eflkiya inanmam›flt›. B›rak›p gitti. ‹kinci bir harâm› sual
edip, o da ayn› cevab› al›nca, vaziyeti reislerine bildirdiler.
"Bu çocuk 40 alt›n›m var" diyor dediler. Bu defa da reisleri
sordu:

- Senin üzerinde ne var?

- H›rkamda dikili 40 alt›n›m var. Reisleri adamlar›na dö-
nerek dedi ki:

- Aç›n bak›n, bakal›m!

Adamlar› üstünü arad›lar, içinde 40 alt›n bulunan keseyi
bulup reislerine verdiler. Eflk›ya reisi hayretle sordu:

- Peki evlâd, sen neden üzerinde alt›n oldu¤unu söyledin?

Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri dedi ki:

- Ben evden ayr›l›rken anneme asla yalan söylemiyece¤i-
me söz vermifltim, 40 alt›n için sözümü bozar m›y›m?

Bu sözleri duyup hakikate flahit olan eflk›ya bafl›n›n göz-
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leri yaflard›. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin hakikat do-
lu gözlerine bak›p, onunla kendi yafl›n› ölçtü. Kendisinin bu
yafla kadar nice h›yanet ve zulmler iflledi¤ini, birgün Hakka
yönelmedi¤ini ac› ac› düflündü ve o güne kadar yapt›klar›n-
dan piflman olup, ellerini bafl›na vurarak flöyle hayk›rd›:

-Eyvah! Biz de Allahü teâlâya söz vermifltik. Bunca za-
mand›r fleytâna uyup ahdimizi bozduk. Fenal›k yapt›k. Yar›n
Hak huzûrunda acaba bizim halimiz ne olacak?

Sonra arkadafllar›na dönerek dedi ki:

-Ey arkadafllar›m! Bana bak›n›z, beni dinleyiniz! Ben,
bunca senedir Hak teâlâya karfl› olan ahdimi bozdum. Ona
isyan ettim, içimden gelen bir piflmanl›kla bütün günâhlar›-
ma tevbe ile Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böy-
le inflaallah, Hak teâlân›n râz› ve hoflnut olmad›¤› bir fleyi
yapm›yaca¤›m.

Reislerine pek ziyade ba¤l› olan eflk›yalar hep bir a¤›zdan
dediler ki:

- Efendimiz, reisimiz! Biz de sizden ayr›lmay›z. Eflk›yal›k-
ta reisimizdin, hidâyette de reisimiz ol!

Bunun üzerine kervan ehlinden ne al›nm›flsa sâhiblerine
iâde edildi. Bir sürü eflk›ya Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni haz-
retlerinin önünde tevbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam
ederek Ba¤dat'a vard›.

MENKIBE

Dirilen fiehîd

Sevgili Peygamberimiz "flehîdli¤in" üstünlüklerini anlat›-
yorlard›. Buyurdular ki:

(K›yâmet gününde flehîdler, "Mahfler Yerine" gelirken;
orada bulunan Peygamberler aya¤a kalkarlar.. Onlar; ço-
cuklar›, akraba ve dostlar›ndan 70.000 kifliye flefaat ederler
(Cehennemden kurtar›rlar)....)

Bu sözleri ifliten "Nevfel" ismindeki sahabe, iki o¤lu ile
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han›m›n› oraya getirdi.

- Yâ Resûlallah! Bir duâ etmek istiyorum. Siz de "amin"
der misiniz? diye sordu.

Peygamber Efendimiz kabûl ettiler. Bunun üzerine Nev-
fel:

- Yâ Rabbî, Nevfel kulunu, “flehîd çocuklar›n› yetîm, ha-
n›m›n› dul” eyle!.. duâs›nda bulundu.

Hazret-i Ali'nin bildirdi¤ine göre; ilk Gazâda (savaflda)
Nevfel, gerçekten flehîd oldu...

Gazadan sonra Allah›n Resûlü ve arkadafllar› Medine'ye
dönüyorlard›.

Kad›nlar, çocuklar ve ihtiyârlar, karfl›lamaya ç›kt›lar.
Hepsi sevinç içindeydiler.

Nevfel'in han›m›, çocuklar› ve ihtiyâr annesi karfl›lay›c›lar
aras›ndayd›.

- Gazân›z mübârek olsun Yâ Resûlallah Nevfel'in hali ni-
cedir?... diye sordular.

Merhametli "Efendimizin" gözleri nemlendi. fiehîdlik ha-
berini verme¤e mübârek kalbleri dayanamad›. Elleriyle arka
taraf› iflaret buyurup, geçtiler..

Arkadan Hazret-i Ali geliyordu. Nevfel'in yak›nlar›, Ona
sordular... "Allah›n Arslan›" yan›nda yürüyen Hazret-i Am-
mar'a:

- fiehîdlik haberini ben de veremiyece¤im. Yürü gidelim
dedi.

Eliyle arka taraf› iflaret etti.

Sonra Hazret-i Ömer geliyordu. "Büyük" Ömer de, ayn›
flekilde hareket etmek zorunda kald›...

Daha sonraki Hazret-i Osman da baflka türlü yapamad›.
Eliyle, arka taraf› iflaret edip, geçti...

En sonra gelen Ebu Bekir hazretleriydi. Yan›nda "Muaz
bin Cebel" bulunuyordu. Geride Hazreti Zübeyr' den baflka
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kimse kalmam›flt›.

Nevfel'in yak›nlar› son ümitle, Sevgili Peygamberimizin
en aziz arkadafl›na yaklaflt›lar. Ayn› fleyleri sordular.

Hazret-i Ebu Bekir kendi kendine düflündü:

"- Yâ Rabbim... Ne kadar zor durumday›m. E¤er do¤ru
söylersem, mahzun kalbleri, daha fazla üzmüfl olaca¤›m. Bu-
nu yapmaktan, Sevgili Peygamberimiz bile çekindiler... Ona
nas›l, ayk›r› davranabilirim. Fakat yalan da söyleyemem,
çünki yalan söyler isem din y›k›l›r.

Sen bana öyle bir fley ilham et ki, bu gariblerin yüre¤i, da-
ha fazla yanmas›n Allah›m"...

Peygamber Efendimizin do¤ru sözlü dostu "S›ddîk," bü-
tün kalbiyle,

- Yâ Allah..! Ya Nevfel...! diye "Ah" çekerek inledi.

‹flte o s›rada, yaydan f›rlam›fl ok gibi "bir atl›" y›ld›r›m h›-
z›yla yanlar›na yetiflti.

- Buyur Yâ "S›ddîk"... Beni mi ça¤›rd›n. Ey Allah Resu-
lünün sevgilisi? diye sordu. Bu atl› Nevfelden baflkas› de¤il-
di.

Bütün Eshâb-› kirâm, hayrette kald›lar.

Sonra Cebrail aleyhisselâm. Peygamber Efendimize gele-
rek flunlar› söyledi.

- Yâ Resûlallah... Hak teâlân›n selam› var... 

(E¤er "Peygamberin Ma¤ara Arkadafl›" S›ddîk, bir kere
daha "ALLAH" deseydi; "Yüceli¤im" hakk› için, bütün fle-
hîdleri diriltirdim. Çünki, Ebu Bekir adl› kulum; câhiliye
devrinde "‹slâmiyyetten önce bile, hiç yalan söylememifltir"
buyurdu.

Ebu Bekir'in yalanc› ç›kar›lmamas› için, Nevfel'i Cenâb-›
Hak diriltti. Nevfel bundan sonra, nice y›llar daha yaflad›.

Nihayet duâs› kabûl olundu. "Yemâme" cenginde yine
flehîdlik flerbetini içti.
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4– SÖZÜNDE DURMAK

Herhangi bir konuda verilen sözün yerine getirilmesi gü-
zel bir huydur. Sözünde durmak, insan›n flerefini art›ran iyi
al›flkanl›klar›n en bafl›nda gelmektedir. Sözünde durmamak,
çok çirkin bir harekettir. Müslimânlara yak›flmayan en kötü
bir davran›flt›r. Verilen sözde durulmamas›, Allahü teâlân›n
ve kullar›n›n hakk›n› çi¤nemek olur. ‹nsanlar aras›ndaki
davran›fllarda, al›fl-verifl ve sözleflmelerde sözünde durmak,
Allahü teâlân›n emridir. Kur'ân-› kerîmde (Verdi¤iniz sözle-
ri yerine getiriniz! Çünki verdi¤iniz sözlerden sorumlusu-
nuz!) buyuruldu. Nitekim Sevgili Peygamberimiz de (Söz
vermek borç gibidir.) buyurdu.

Peygamberlerden ‹smail aleyhisselâm, birisine bir yerde
buluflmak için söz vermiflti. Söz verdi¤i yere gidip üç gün
bekledi. O flah›s hiç gelmedi. Buna ra¤men yerinden ayr›l-
mam›flt›. Allahü teâlâ, Kur'ân-› kerîmde Meryem sûresinde-
ki bir âyette Onu överek: (O va'dinde, sözünde sâd›kt›) bu-
yurdu.

Sözünde durmak büyük bir fazilettir. ‹nsan›n flerefini, üs-
tünlü¤ünü artt›r›r. Verilen sözden dönmek ise büyük bir gü-
nâh ve münaf›kl›k alametidir. Sevgili Peygamberimiz buyu-
ruyor ki, (Münaf›kl›k alameti üçtür: Konufltu¤u zaman yalan
söyler, söz verdi¤inde sözünde durmaz. Kendisine bir fley
emanet edildi¤inde h›yanet eder.)

Müslimân verdi¤i sözleri, yapt›¤› anlaflmalar› yerine getir-
melidir. Yapamayaca¤› fleyleri söz vermemelidir. Bunun için
Peygamber efendimizin flu tavsiyesini hiç unutmamal›y›z.:

(Din kardeflinle münakafla yapma. Ona söz verip de, sö-
zünden dönme!)
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MENKIBE

Söz Vermiflti

Abdullah bin Mübarek hazretleri anlat›r:

Bir ateflperest ile çal›fl›yorduk. Namaz vakti gelince de-
dim ki:

- Namaz k›larken, bana iliflmiyece¤ine dair söz verir mi-
sin?

- Veririm.

Bunun üzerine namaz vaktinde râhatça bir namaz k›ld›m.
Sonra ateflperest olan o flahs›n ibâdet zaman› gelmiflti.

- fiimdi s›ra bende, ben ibâdet ederken, bana iliflmiyece¤i-
ne söz ver bakal›m.

- Olur sana iliflmem... Râhatça ibâdetini yapabilirsin.

Fakat ateflperest günefle tapmak üzere secdeye var›nca,
hemen üzerine at›ld›m. Sözümde durmad›m. fiöyle bir ses
duydum. (Söz verdi¤in zaman ahdini yerine getir) bunun
üzerine adama iliflmeden geri çekildim. Sonra adam ibâdeti-
ni bitirdi¤inde bana sordu:

- Evvela hücum ettin. Sonra niye vazgeçtin?...

- Allahdan baflkas›na secde etti¤in zaman, dayanamad›m,
üzerine at›ld›m. Seni öldürmek istiyordum. Fakat tam o an-
da:

- (Söz verdi¤in zaman, ahdini yerine getir) diyen bir ses,
beni o teflebbüsümden al›koydu.

Bundan sonra mecusî:

- fiimdi inand›m ki, as›l ve gerçek ilâh, senin Rabbindir.
Kendi düflman› için dostunu bile azarl›yor. ‹flte huzûrunda
müslimân oluyorum diyerek kelime-i flehâdet getirdi.
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MENKIBE

Onlar Böyleydi

Birgün müslimânlar›n halifesi Hazret-i Ömer, eshab›n ile-
ri gelenleriyle oturmufl sohbet ediyordu. Tam bu s›rada iki
genç huzûruna girdi. Kollar›ndan s›ms›k› tuttuklar› yak›fl›kl›,
mert tav›rl› ve temiz giyinmifl bir genci Emir-ül mü'minine
getirmifllerdi. Gelifl sebeplerini flöyle anlatt›lar:

- Biz iki kardefliz. Babam›z bugün bahçede dolaflmakta
iken bu genç taraf›ndan öldürüldü. Hakk›n yerine getirilme-
si için size getirdik"

Hazret-i Ömer gence sordu:

- ‹flittin, ne cevap vereceksin? Delikanl› büyük bir vekar
ve sükunet içinde flu cevab› verdi:

- Ey mü'minlerin emiri! Bu iki genç do¤ru söylüyor. Fa-
kat izin verirseniz, hadiseyi bir de ben anlatay›m. O zaman,
ne emir buyurursan›z adalet ondad›r. Ben çölde yaflayan bir
kifliyim. Ailemi alm›fl buralara gezmeye gelmifltim. Tuttu¤u-
muz yol, bahçelerin aras›ndan geçiyordu. Yan›mda atlar›m
ve k›sraklar›m vard›. ‹çlerinde çok asil bir at vard›. Bahçeler-
den birinin duvar›ndan sarkm›fl bir dal› kopard›. Derhal at›
tutup çektim. Bu s›rada duvar kenar›nda bir ihtiyâr›n öfkeli
öfkeli gelmekte oldu¤unu gördüm. Elinde bir tafl vard›. Tafl›
ata do¤ru att›. Gözüm bakma¤a bile k›yamad›¤› o güzel hay-
van da bir tarafa y›¤›l›verdi ve öldü. Hemen tafl› al›p bende o
adama att›m. Eceli gelmifl, bir feryatla o da can verdi. Kaç-
mak istemedim de¤il, fakat bu delikanl›lar benden atik dav-
rand›lar. Tutup iflte huzûrunuza getirdiler.

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

- Cinayetini itiraf ettin sana k›sas lâz›m geldi. Bu cezây›
yerine getirmemiz lâz›m olur.

Delikanl› ayn› sükunetle flöyle cevap verdi:

- Madem ki, dînimizin hükmü budur, Halifemizin emrine
itaat gerekir. Emre, boynum k›ldan incedir, ölüme hemen

– 264 –



haz›r›m. Fakat benim küçük bir kardeflim var. Ölen babam›z
ona hayli mal, para ay›rm›fl ve "O¤lum, flunlar kardeflinindir
ve büyüyünceye kadar bunun muhafazas› sana aittir" demifl-
ti. Ben bu paralar› bir yere saklad›m, Benden baflkas› yerini
bilmez. E¤er flimdi k›sas yerine getirilirse, o para ortada ka-
l›r. Yetim hakk› zayi olur. Bana üç gün müsade buyursan›z,
gider o emaneti emniyetli bir adama teslim ettikten sonra
döner gelir, nefsimi size teslim ederim. Bu hususta bana ke-
fil de bulunur.

Hazret-i Ömer, bir müddet düflündükten sonra:

- Kim bu gence kefil olur? buyurdu.

Genç, bir an orada bulunanlara dikkatle bakt›. Sonra Ebu
Zer hazretlerini göstererek:

- ‹flte bu zat! dedi.

- Ey Ebû Zer, kefil olur musun?

- Evet üç güne kadar dönece¤ine kefîlim, cevab›n› verdi.

Kadrinin yüksekli¤i ile Eshab-› kiram aras›nda bile imti-
yazl› bir mevki’i olan Ebû Zer hazretlerinin kefaleti davac›
gençler için de kâfi idi. O kifli, iflini görmek üzere ayr›ld›.
Aradan üç gün geçti. Mühlet bitmek üzereydi. Davac› genç-
ler gelmifllerdi. Ebû Zer de haz›rd›. Fakat, delikanl› ortada
yoktu. Davac› gençler:

- Ey Ebû Zer, kefalet etti¤in flah›s nerede? Hiç giden ge-
lir mi? Bizse, sen nezrini ifa etmedikçe yerimizden k›m›lda-
may›z dediler.

- Daha vakit var, hele müddet bitsin.. Delikanl› dönmedi-
¤i takdirde Allah hakk› için kefalet hükmünün icras›na haz›-
r›m, dedi.

Hazret-i Ömer ise:

- Delikanl› gelmezse, Dînimizin hükmünü elbette infaz
ederim, uygular›m, buyurdu.

Nihayet vakit dolmufl, Eshâb›n hayret ve heyecan› son
dereceyi bulmufltu. Tam bu s›rada delikanl› ç›kageldi. Yü-
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zünden ter taneleri dökülüyordu.

- Kardeflim olan yetimi day›s›na teslim ettim, ona parala-
r›n bulundu¤u yeri gösterdim ve ancak gelebildim. Görüyor-
sunuz hava çok s›cak ve yerimiz hayli uzakt›r. Eshab-› kiram,
delikanl›n›n sözünde durmas›na hayran kald›lar ve bunu
kendisine aç›klad›lar. Delikanl›:

- Mert olan hakiki müslimân sözünde durur, diye cevap
verdi. Kim ölümden kurtulur. Dünyada sözünde duran kim-
se kalmad› sözünü söyletir miyim hiç?

Mertli¤in bu kadar parlak bir örne¤ini veren delikanl›n›n
ailesi ve kabilesi hakk›nda, Ebû Zer hazretlerinden bilgi so-
ruldu. O büyük sahâbî flu cevab› verdi:

- Ben bu delikanl›y› tan›mam. Halifemizin huzûrunda ve
birçok Eshab-› kiram aras›nda yapt›¤› teklifi reddetmeyi mü-
rüvvete, insanl›¤a uygun bulmad›m. Âlemde fazilet, iyilik
kalmam›fl m› denilsin?"

Davac› gençler de, bu sözler karfl›s›nda o dakikada dava-
lar›ndan vazgeçtiler. Devlet hazinesinden babalar›n›n diyeti
verilmek istenildi¤i zaman da;

- Biz dünyada kerem sâhibleri, cömertler kalmad› denil-
memek için, s›rf Allah r›zas› için davam›zdan vazgeçtik, de-
diler.

5– CÖMERTL‹K

Cömertlik paray›, mal›, hay›rl›, iyi yerlere da¤›tmaktan
lezzet almakt›r. ‹slâmiyyetin emretti¤i yerlere seve seve ver-
mektir. Cömertlik, iyi huylar›n en yükseklerinden olup,
âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i fleriflerle övülmüfltür.

Cömertlik kiflinin kötü ahlâklar›n› göstermez. Cimrilik ki-
flinin iyi ahlâklar›n› göstermez.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, insan-
lar›n en cömerti idi. Bir fley istenip de yok dedi¤i görülme-
mifltir. ‹stenilen fley varsa verir, yoksa cevâp, vermezdi. O
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kadar iyilikleri, o kadar ihsanlar› vard› ki, Rum imparatorla-
r›, ‹ran flahlar›, o kadar ihsan yapamad›lar. Fakat kendisi s›-
k›nt› ile yaflama¤› severdi.

Bir gün bir adam, Peygamberimizden bir fley istedi. Ya-
n›nda bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamca¤›z
kabilesine dönerek, "Geliniz müslimân olunuz. Zira o Pey-
gamber, hiç fakirlikten korkmayan bir kimsedir. Çok hedi-
yelerde bulunuyor" dedi. Bir defas›nda Peygamber efendi-
miz eline geçen doksanbin dirhem gümüfl paray› has›r›n üze-
rine döktü. Her gelene verdi, tamamen bitirdi.

Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(‹ki haslet var ki, Allahü teâlâ onlar› sever ve iki haslete
de bu¤z eder. Sevdi¤i hasletler, cömertlik ve güzel ahlâkt›r.
Sevmedi¤i iki huy da, kötü ahlâk ve cimriliktir. Allahü teâlâ
bir kulunun iyili¤ini diledi¤i zaman, onu, insanlar›n ifllerini
görmekte istihdam eder.)

(Cömertlik, Cennette bir a¤açt›r. Cömert olan, onun bir
dal›n› yakalam›flt›r. O dal, onu Cennete götürmeden b›rak-
maz. Cimrilik de Cehennemde bir a¤açt›r. Cimri de bu a¤a-
c›n bir dal›n› yakalam›flt›r. O dal, o adam›, Cehenneme gö-
türmeden b›rakmaz.)

(Allahü teâlân›n bir tak›m kullar› vard›r. Milletin yarar›-
na harcanmak üzere onlara servet vermifltir. Bunlardan cim-
rilik edenler olursa, o serveti onlardan al›r ve baflkalar›na ve-
rir.)

(Cömerdin yeme¤i flifa, cimrinin yeme¤i ise hastal›kt›r.)
(Cennet cömertlerin yeridir.)
(Cömert, Allaha yak›n, insanlara yak›n, Cennete yak›n ve

Cehennemden uzakt›r. Cimri, Allahtan uzak, insanlardan
uzak Cennetten uzak, Cehenneme yak›nd›r. Allah kat›nda
cömert bir câhil, cimri olan bir âlimden daha sevimlidir. En
a¤›r hastal›k cimrilik hastal›¤›d›r.)

Resûl-i Ekrem "sallallahü aleyhi ve sellem"e Anber kabi-
lesinden bir tak›m esirler getirildi. Resûl-i Ekrem bunlardan
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yaln›z bir tanesinin azad edilmesini emretti. Bunun üzerine
hazret-i Ali sual etti:

- Ya Resûlallah! Rabbimiz bir, dînimiz bir, bunlar›n hep-
sinin suçu da bir, bu adam› niçin istisna ediyorsunuz?

Resûl-i Ekrem buyurdu ki:

- Bana Cebrail aleyhisselâm geldi ve “Yaln›z bu adam› b›-
rak; zira cömertli¤inden dolay›, Allahü teâlân›n hofluna gitti,
onu be¤endi.”

Hazret-i Hasan, hazret-i Hüseyin ve bir de hazret-i Ab-
dullah bin Ca'fer hacca gittiler. Yolda develeri bir yerde ot-
lamaya b›rakt›lar. Aç ve susuz idiler. ‹htiyâr bir kad›n›n ya-
n›na gidip, "içecek bir fleyler var m›?" dediler. Var, dedi. Bir
koyunu vard›. Sa¤d› ve sütünü onlara verdi. "Yiyecek bir fle-
yin var m›?" dediler. "Yoktur, bu koyunu kesin, yiyin" dedi.
Kestiler, yediler ve: "Biz Kureyfldeniz, bu seferden dönünce
yan›m›za gelirsen, sana iyilik ederiz" dediler ve gittiler. Ka-
d›n›n kocas› eve dönünce k›zd› ve "koyunu tan›mad›¤›n in-
sanlara verdin" dedi. Bir zaman geçti. ‹htiyâr kad›n ve koca-
s› fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir fley sa-
t›n almak için deve gübresi toplay›p satt›lar. Günlerini böyle
geçiriyorlard›. Bir gün ihtiyâr kad›n bir mahalleye gitti. Haz-
ret-i Hasan evin kap›s› önünde duruyordu. Kad›n› tan›d› ve
"ey nine, beni tan›yor musun?" buyurdu. "Hay›r" dedi.
"Ben senin filan zamandaki misafirindim" buyurdu. Sonra
ona bin koyun ve bin alt›n   vermelerini  söyledi. Onu kendi
hizmetçisi ile Hazret-i Hüseyin'in yan›na gönderdi. Hazret-i
Hüseyin kad›na "kardeflim sana ne verdi?" buyurdu. "Bin
koyun ve bin alt›n verdi" dedi. Hazret-i Hüseyin de o kadar
vermelerini söyledi ve hizmetçisi ile Abdullah bin Ca' fer
hazretlerine gönderdi. Abdullah bin Ca'fer hazretleri de,
"Onlar sana ne verdiler?", "iki bin koyun ve iki bin alt›n"
dedi. O da iki bin koyun ve iki bin alt›n verdi ve "E¤er do¤-
ruca bizim yan›m›za gelseydin, onlara s›k›nt› vermezdiniz,
(ya’nî  onlar›n  verece¤ini de ben sana verirdim)" dedi. ‹hti-
yâr kad›n bu ni'metler ile sevinerek kocas›n›n yan›na gitti.
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MENKIBE

Rüyada Kesilen Deve

Arabistanda cömertli¤i ile meflhur bir adam vefât etmiflti.
Yoldan aç dönen insanlar, kabrinin bafl›na gittiler. Aç olarak
uyudular. ‹çlerinden birinin bir devesi vard›. O kimseye, rü-
yas›nda, kabrdeki kifli dedi ki:

- Senin bu devenle benim en iyi devemi de¤ifltirir misin?

- Evet de¤ifltiririm, dedi.

O kimse rüyas›nda devesini, iyi deve karfl›l›¤›nda verdi.
Mevta ald›¤› deveyi kesti. Uykudan uyan›nca deveyi kesil-
mifl buldular. Tencereyi getirip, piflirip yediler. Döndükleri
zaman bir kervana rastlad›lar. Kervandan birisi, o devenin
sâhibine ismi ile hitap ederek dedi ki:

- Filan mevtadan, iyi bir deve sat›n ald›n m›?

- Ald›m, fakat o rüyada olmufltu.

- O mevta, benim babamd›r. Ben de rüyada gördüm, Ba-
na, "E¤er benim o¤lum isen benim bu devemi filan kimseye
ver" dedi. Buyurun, al›n devenizi!..

Müslimâna yak›flan, kanaat edip, haris olmamak ve serve-
te sâhib oldu¤u takdirde de baflkalar›n› kendi üzerine tercih
edip, cömertlik, hayrat ve hasenât yapmak, cimrilikten kur-
tulmakt›r. Cömertlik, peygamberlerin ahlâk› ve kurtuluflun
ana yollar›ndan biridir.

MENKIBE

Minnettar Olmazlar

Cömertli¤i ile meflhur olan birine sorarlar:

- Muhtaçlara çok ihsanda bulunuyorsun, acaba onlar sa-
na minnettarl›k hissi içinde bulunuyorlar m›?

Cömert flöyle cevap verdi:

- Hiç biri bana minnettar kalmaz. Ya’nî, onlara o hissi ve-
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recek flekilde hareket etmem. Bir fley verirken kendimi aflç›-
n›n elindeki kepçe gibi kabûl ederim. Kepçenin ö¤ünmeye,
minnete sebep olmaya hakk› yoktur.

MENKIBE

Meflhur Cömert

Cömertli¤i dillere destan olan Hâtim-i Tâî'ye dediler ki:

- Cömertlikte çok ileri gidiyor, mal›n› israf ediyorsun.

Hâtim-i Tâî flöyle cevap verir:

- Ne kadar çok olursa olsun, hayra verilen mal israf ol-
maz.

- Senden daha çok cömertlik yapan bir kimseyi gördün
mü?

- Evet gördüm.

- Kimmifl o?

- Anlatay›m; Yetim bir gence misafir olmufltum. Bana bir
koyun kesip ikram etti. Koyunun bir yeri çok hofluma gitti.
Yemin ederek (Buras› çok lezzetliymifl) dedim. Genç, d›flar›
ç›kt›. On koyunu varm›fl. Birisini daha önce kesmiflti. Doku-
zunu da flimdi kesmifl. Benim sevdi¤im k›s›mlar› piflirip önü-
me getirdi. Ben olanlar›n fark›nda de¤ildim. At›ma binip gi-
derken kap›n›n önündeki kanlar› görünce sitemle sordum:

- On koyunun onu da kesilir mi?

- Sübhanallah, bunda flafl›lacak ne var? Bir fley sizin hoflu-
nuza gitmifl. Bunu yapmak da benim gücüm dâhilindedir.
Bunu sizden esirgemem hiç uygun olur mu?

Bunu dinleyen arkadafllar› tekrar sorarlar:

- Yetim gencin ikram›na karfl›l›k siz de ona bir fley verdi-
niz mi?

Hâtim-i Tâî der ki:

- Verdim, ama pek mühim say›lmaz.
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- Ne verdiniz?

- Üçyüz deve ile beflyüz koyun.

- O halde sen ondan daha cömertsin.

- Hay›r, o genç benden daha cömerttir. Zira o koyunlar›n
tamam›n› verdi. Ben ise mal›m›n çok az›n› verdim. Bir faki-
rin, yar›m ekme¤inin tamam›n› misafirine vermesi mi mü-
himdir. Yoksa bir zenginin sürüsünden bir deveyi misafirine
ikram etmesi mi?

MENKIBE

Hazret-i Ali ve Köylü

Muhtaç oldu¤u halinden belli olan fakir bir köylü, Haz-
ret-i Ali'nin yan›na gidip oturur. Hazret-i Ali (Bir iste¤in mi
var?) buyurur. Köylü utanc›ndan diliyle bir fley söylemez.
Muhtaç oldu¤unu iflaretle bildirir. Hazret-i Ali, yan›nda bu-
lunan iki giyece¤inin ikisini de köylüye verir. Köylü sevine-
rek güzel bir beyit okur. Beyit Hazret-i Ali'nin çok hofluna
gider. Çocuklar› için ay›rd›¤› üç alt›n›n hepsini köylüye verir.
Köylü (Ey Emir-el mü'minin, beni kendi diyar›m›n en büyük
zengini ettin.) der. Hazret-i Ali de, sevgili Peygamberimiz-
den iflitti¤i flu hadîs-i flerîfi nakleder: (Herkesin de¤eri, söy-
ledi¤i güzel sözlere, yapt›¤› iyi ifllere göre ölçülür.)

MENKIBE

Ziyaretine Gelmediler

Kays bin Sa'd, herkese çok ihsanda bulunan, istiyenlere
borç para veren cömert bir kimseydi. Bir gün hastaland›. Ta-
n›d›klar› ziyaretine gelmedi. Sonunda ö¤rendi ki, kendisine
borçlu olanlar utand›klar› için gelemiyorlar. Bunun üzerine
dedi ki:

- Arkadafllar›m›, tan›d›klar›m› ziyaretten men eden mal›
Allah kahretsin.
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Daha sonra bir tellal ça¤›rt›p, Kays bin Sa'd'›n kimden
alaca¤› varsa hepsini ba¤›fllam›flt›r, hakk›n› halâl etmifltir di-
ye her yere duyurmas›n› istedi. Tellal›n ilân›ndan sonra Kays
bin Sa'd›n ziyaretine o kadar çok insan geldi ki, kalabal›ktan
evinin merdivenleri k›r›ld›.

MENKIBE

Sultan›n ‹hsan› Böyle Olursa!...

Sultan Mahmud Gaznevi (998-1030) zaman›nda, Hasan
isminde bir ihtiyâr, hastalanm›flt›. Karn› sanc›yordu. Dokto-
ra gitti ve hastal›¤›n› anlatt›. Muayenesini yapan doktor:

-Yediyüzelli gram bal› ›s›t›p, kahvalt›da yiyeceksin, dedi.

‹htiyâr paras› olmad›¤› için düflünceye dald›. O s›rada
oradan geçmekte olan Sultan Mahmud Gaznevi'yi gördü.
Sultandan yediyüzelli gram bal istedi. Sultan güldü:

- Hasan Efendiye yetmiflbefl kilo bal verin, dedi.

- ‹htiyâr, yediyüzelli gram istedi. Siz yetmiflbefl kilo veri-
yorsunuz, diyen vezirine:

- ‹htiyâr, kendine göre en az›n› istedi. Ben de, bana göre
en az›ndan veriyorum, dedi.

Ey kardeflim! Bu sözden ümit kokusu geliyor. Sultan
Mahmud Gaznevi, bu kadar kerem eder, yediyüzelli gram is-
teyene yetmiflbefl kilo verirse, cömertlerin en cömerdi, mer-
hametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlâ, zay›f kullar›-
na zât›na lây›k, keremine uygun ihsanda bulunmas› hiç flafl›-
lacak bir fley olmaz. Biz istemesini bilelim. O herfleyi verir.
Ondan hiç olmazsa, birazc›k isteyelim. Onun için yok, yok-
tur.

Dünyâda, çok fley gelir câna tatl›,
dostdan konuflmak ammâ, dahâ tatl›!
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6– fiEFKAT VE MERHAMET

Allahü teâlân›n yaratt›klar›na ac›mak,insanlar›n dert, ke-
der ve üzüntüleri ile yak›ndan alâkalanmakd›r. fiefkat ve
merhamet; karfl›l›ks›z yard›m etmek, ac›mak ve sevgi göster-
mektir. Afv etmek ve ba¤›fllamak da ayn› duygulardan kay-
naklanmaktad›r.

fiefkat ve merhamet duygusunun kayna¤› ilâhidir. Ya’nî
Allahü teâlân›n "Rahman" ve "Rahim" s›fatlar›ndan do¤-
maktad›r. ‹nsanlardaki ac›ma duygusu güzel bir huydur. ‹n-
san›n, merhamete muhtaç olan varl›klara, flefkat göstermesi
ve yard›m etmesi ne kadar güzel bir davran›flt›r. ‹nsanlar
toplu olarak yaflamak mecburiyetindedir. Bunun için de bir-
birlerinin flefkat ve merhametlerine ihtiyaçlar› vard›r. Bir an-
nenin, çocu¤unu flefkatle kuca¤›na almas› ve onu yetifltirme-
si, doktorun hastalar›n› tedavi etmesi için gayret göstermesi,
ö¤retmenin ö¤rencilerine k›zmadan, usanmadan ilm ö¤ret-
mesi, sâhib olduklar› flefkat ve merhamet duygular›ndan
kaynaklanmaktad›r. Çünki sevgili Peygamberimiz hadîs-i fle-
riflerinde buyurdu ki:

(Merhamet etmeyene merhamet edilmez) ve (‹nsanlara
ac›mayan kimseye, Allahü teâlâ da merhamet etmez).

Allahü teâlâ, Tevbe sûresinin 158. âyet-i kerîmesinde,
Peygamberimizin flefkat ve merhametini överek meâlen, bu-
yurdu ki: (Size kendinizden öyle bir peygamber gelmifltir ki,
sizin s›k›nt›ya u¤raman›z ona çok a¤›r ve güç gelir. Üstünüze
çok düflkündür.)

Sevgili Peygamberimiz bir gün, elinde bir dirhem ile yiye-
cek sat›n almak için çarfl›ya giderken, bir hizmetçi k›z›n a¤la-
d›¤›n› gördü ve sordu: (K›z›m niçin böyle a¤l›yorsun?) Hiz-
metçi k›z, bir yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem ver-
di. Yar›m dirhem ile bir flifle ve yar›m dirhem ile de ya¤ sat›n
al, dedi. Bunlar› al›p gidiyordum. Elimden düfltü. Hem flifle,
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hem de ya¤ gitti. fiimdi ne yapaca¤›m› flafl›rd›m, dedi.

Resûlullah efendimiz, son dirhemini k›za verdi ve “Bu-
nunla flifle ve ya¤ al. Evine götür”, buyurdu. K›zca¤›z, eve
geç kald›¤›m için, yahudinin beni dö¤ece¤inden korkuyorum
deyince, Sevgili Peygamberimiz: (Korkma! Seninle birlikte
gelir, sana birfley yapmamas›n› söylerim).

Beraberce eve gelip kap›y› çald›lar. Yahudi kap›y› aç›p,
Resûlullah efendimizi karfl›s›nda görünce flafl›r›p kald›. Ya-
hudiye, olan› biteni anlat›p, k›za bir fley yapmamas› için flefa-
at buyurdu. Yahudi, Resûlullah›n ayaklar›na kapan›p;

- Binlerce insan›n bafl tac› olan, binlerce arslan›n, emrini
yapmak için bekledi¤i ey koca Peygamber! Bir hizmetçi k›z
için, benim gibi bir miskinin kap›s›n› flereflendirdin. Yâ Re-
sûlallah! Bu k›z› senin flerefine âzad ettim. Bana îmân›, islâ-
m› ö¤ret. Huzûrunda müslimân olay›m, dedi.

Resûlullah efendimiz, ona müslimânl›¤› ö¤retti. Müsli-
mân oldu. Evine girdi. Çolu¤una çocu¤una anlatt›. Hepsi
müslimân oldu. Bunlar, hep Resûlullah efendimizin güzel
huylar›n›n bereketi ile oldu.

O halde, ey müslimân! Sen de Resûlullah efendimizin gü-
zel huylar› gibi ahlâklanmal›s›n! Hattâ, Allahü teâlân›n ahlâ-
k› ile ahlâklanmak, her müslimâna lâz›md›r. Çünki, Peygam-
ber efendimiz (Allahü teâlân›n ahlâk› ile huylan›n›z!) buyur-
du. Meselâ, Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan biri (Settâr) d›r.
Ya’nî günâhlar› örtücüdür. Müslimân›n da din kardeflinin
ay›b›n›, kusurunu örtmesi lâz›md›r. Allahü teâlâ, kullar›n›n
günâhlar›n› afv edicidir. Müslimânlar da, birbirlerinin kusur-
lar›n›, kabahatlerini afv etmelidir. Allahü teâlâ kerimdir, ra-
himdir. Ya’nî lütfü, ihsan› boldur ve merhameti çokdur.
Müslimân›n da cömert ve merhametli olmas› lâz›md›r.

Resûl aleyhisselâm›n güzel huylar› pek çoktur. Her müs-
limân›n bunlar› ö¤renmesi ve bunlar gibi ahlâklanmas› lâ-
z›md›r. Böylece, dünyada ve âh›rette felâketlerden s›k›nt›-
lardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin flefaatine kavufl-
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mak nasip olur.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flu düây› çok
okurdu: (Allahümme innî es’elüke-ss›hhate vel-âfiyete vel-
emânete ve hüsnel-hulk› verr›dâe bilkaderi birahmetike yâ
Erhamerrâhimîn). Bunun ma’nâs›, (Ya Rabbî! Senden, s›h-
hat ve âfiyet ve emânete h›yânet etmemek ve güzel ahlâk ve
kaderden râz› olmak istiyorum. Ey merhamet sâhiblerinin
en merhametlisi! Merhametin hakk› için, bunlar› bana ver!)
demekdir. Biz zevall›lar da, ulu ve flanl› Peygamberimiz gibi
düâ etmeliyiz!

MENKIBE

Merhametin Böylesi

Sevgili Peygamberimizin komflusu olan bir ihtiyâr kad›n
vard›. K›z›n› Resûl aleyhisselâma gönderdi."Namaz k›lmak
için örtünecek bir elbisem yok. Bana, namazda örtünecek
bir elbise gönder" diye yalvard›. Resûlullah›n o anda baflka
elbisesi yoktu. Mübârek arkas›ndaki entariyi ç›kar›p, o kad›-
na gönderdi. Namaz vakti gelince, elbisesiz mescide gideme-
di. Eshâb-› kiram, bu hali iflitince, Resûlullah o kadar cö-
mertlik yap›yor ki, gömleksiz kal›p, mescide cemâate gele-
miyor, biz de her fleyimizi fakirlere da¤›tal›m, dediler. Alla-
hü teâlâ, hemen ‹srâ sûresinin yirmidokuzuncu âyetini gön-
derdi, önce Sevgili Peygamberine, (hasislik etme, birfley ver-
memezlik yapma) buyurup, sonra da, (s›k›nt›ya düflecek ve
namaz› kaç›racak, üzülecek kadar da da¤›tma! Sadakadan
ortalama davran) buyurdu. O gün, namazdan sonra Hazret-
i Ali, Resûlullah›n yan›na gelip:

- Yâ Resûlallah! Bugün çoluk çocu¤uma nafaka yapmak
için sekiz dirhem gümüfl ödünç alm›flt›m. Bunun yar›s›n› size
vereyim. Kendinize entari sat›n al›n›z, dedi.

Resul aleyhisselâm çarfl›ya ç›k›p, iki dirhem ile bir entari
sat›n ald›. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaya giderken,
gördü ki, bir âmâ oturmufl:
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- Allah r›zas› için ve Cennet elbiselerine kavuflmak için,
bana kim bir gömlek verir, diyordu.

Alm›fl oldu¤u entariyi bu âmâya verdi. A'mâ entariyi eli-
ne al›nca, misk gibi güzel koku duydu. Bunun, Resûl aleyhis-
selâm›n mübârek elinden geldi¤ini anlad›. Çünki Resûlullah
Efendimizin bir kere giydi¤i her fley, eskiyip da¤›lsa bile, par-
çalar› da misk gibi güzel kokard›. Âmâ duâ ederek:

- “Yâ Rabbî, bu gömlek sâhibinin hürmetine benim göz-
lerimi aç!” dedi. iki gözü hemen aç›ld›. Resûlullah›n ayakla-
r›na kapand›.

MENKIBE

Fakirin Duâs›n› Almak

Evliyân›n büyüklerinden biri Hacca gitmiflti. fiöyle anlat›r
ki:

Hacc› bitirince,Mescid-i Harâmda oturmufltum. Uyku
bast›rd›. Cihan›n süsü Muhammed Mustafa'y› "sallallahü
aleyhi ve sellem" rüyâda gördüm. Bana, (fiam flehrine git. Fi-
lân mahallede, filân evde bizim bir dostumuz vard›r. Bizim
selâm›m›z› ona ulaflt›r) buyurdu. Uyan›nca arkadafllar›ma
fiamda iflimin ç›kt›¤›n› beyan ettim. fiam kafilesine kat›ld›m.
fiam'a geldi¤imde, o evi bulup, kap›y› çald›m. Nûr yüzlü bir
ihtiyâr ç›kt›. Selâm verdim. Mekkeden geliyorum;

Allahü teâlân›n Resûlü sana selâm gönderdi, deyip; gör-
dü¤üm rüyây› anlatt›m. A¤lad›. Kendisine, sen ne hay›rl› bir
ifl yapm›fls›n ki, Peygamber Efendimiz sana selâm gönderdi,
dedim. fiöyle anlatt›:

- ‹yi dinle! Ben ‹slâm dînine yabanc› idim. Zerdüflt inan-
c›nda bir ateflperest idim. Bu dinde, erkek ve k›z çocuklar›n›
birbiriyle evlendirirler. Benim o¤lum ve k›z›m vard›. Bunla-
r› birbiriyle evlendirmek istedim. O gün, inekler ve çok ko-
yunlar kesip, çeflit çeflit yemekler haz›rlad›m. Kendi âdetimiz
üzere nikâh yapmak üzere idik. Komflumuz dul bir kad›n
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vard›. Yetim çocuklar›na bakard›. S›k›nt›dayd›. Yemek bul-
makta çok s›k›nt› çekiyordu. Çeflitli yemekler haz›rlad›¤›m›z
gün, o kad›n atefl almak bahanesi ile bizim eve geldi. Atefl al-
d› ve gitti. Müslimânlara olan düflmanl›¤›m›z›n çoklu¤undan,
o kad›na bu yemeklerden hiçbir fley vermedik. Eli bofl olarak
geri döndü. Biraz sonra bir daha, atefl almak için geldi. Fa-
kat, biz kendisine yüz vermedik. Ald›r›fl etmedik. Ümitsiz
olarak geri döndü. "Durumunu ö¤renece¤im, niçin bu kadar
geldi" dedim. Onun evinin dehlizine girdim. Yetimlerin ses-
lerini duydum:

- “Anneci¤im! Bir defa daha git, belki bu sefer, o yemek-
lerden bir parça verir. Üç gündür yemek yemedik. Art›k da-
yanam›yoruz” diyorlard›. Anneleri:

- Ey sevgili yavrular›m! Üç defa gittim. Yüzsuyu döktüm.
Daha gidemem" diyordu. Çocuklar aç›z diye a¤lafl›yorlard›.
‹çim s›zlad›. Eve döndüm. Mevcut yemeklerden bir sofra ha-
z›rlad›m. Yan›nda da birkaç dirhem gümüfl ile, onlara gön-
derdim. Kendim de, zorla evin dehlizine sokuldum. Ne diye-
ceklerini merak ediyordum. En küçükleri olan yetimin sesi-
ni duydum.

- A¤abeylerim ve ablalar›m! Bizim flu komflumuz, bize ih-
sanda, iyilikte bulundu. Yeme¤ine el uzat›p da, kendisine
duâ etmemek mürüvvetsizlik olur, dedi.

- Do¤ru söylersin, ne duâ edelim, dediler.

- Allahü teâlâdan ona ‹slâm dînini nasip etmesini isteye-
lim. Çünki bundan daha iyi hiçbir dua yoktur, dedi. Ellerini
kald›rd›lar ve:

«Ey Rabbimiz! Bu komflumuz bize izzet ve ikrâm etti¤i
gibi, sen de onu islâm ile aziz eyle ve hidayet gönder!» dedi-
ler. Allahü teâlâya yemin ederim ki, onlar›n duâs› bitmeden,
Allahü teâlâ benim kalbimi açt› ve bana ‹slâm dînini ihsan
etti. Kelime-i flehâdet söyledim ve müslimân oldum. Benden
meydana gelen hay›rl› ifl bu olmufltur.

– 277 –



7– CESÂRET VE Y‹⁄‹TL‹K

Cesâret, din, vatan ve namus gibi kutsal de¤erlerimiz u¤-
runda kahramanl›k gösterip fedakarl›kta bulunmak, yeri ve
zaman› gelince bu yolda can vermektir. ‹nsan, dînini, vatan›-
n› ve namusunu korumazsa, flerefli olarak yaflayamaz, insa-
n›n, bu mukaddes de¤erlerini korumak için fedakarl›kta bu-
lunmamas› korkakl›kt›r.

Cesaret, güzel huylardand›r. Korkakl›k ise bunun tersidir.
Korkak kimseler, her türlü haks›zl›¤a boyun e¤er, yi¤itlik ve
kahramanl›k duygusu, din ve vatan, düflmanlar›na karfl› koy-
mam›z› sa¤lar.

Cesur kimsenin kahramanl›¤›, harp meydan›nda belli
olur. Hakiki kahraman, sulh zaman›nda böbürlenmez, göste-
rifl yapmaz. Böyle kahramanlar›, düflmanlar› bile takdir eder.
Korkak olan›, anas› bile sevmez.

Düflkünlere, haks›zl›¤a u¤rayanlara kendisini koruyacak
kimseleri olmayanlara sald›rmak, cesaret de¤ildir. Kahra-
manl›k olmaz. Bu korkakl›¤›n baflka bir çeflididir.

Cesaret ve yi¤itli¤in kazan›lmas›, do¤ufltan oldu¤u gibi,
anne ve babalar›n, arkadafllar›n ve kahramanl›¤›n anlat›ld›¤›
yaz›lar›n ve sohbetlerin yard›mlar›yla da elde edilir. Bunun
için atalar›m›z çocuklar›na, korkaklarla arkadafll›k yapt›r-
mazlard›.

Sevgili Peygamberimizin, Eshâb-› kirâm›n ve ecdad›m›z›n
hayât›, kahramanl›k destanlar›yla doludur. ‹nsanlar›n en
kahraman›, Peygamberimizdi. O, daima (Allah›m, korkak-
l›ktan sana sa¤›n›r›m) diye duâ ederdi: Düflman ile kahra-
manca dö¤üflen müslimânlar, (Ölürsem flehîd, kal›rsam gazi
olurum) diyordu. Bütün bu üstünlüklere kavuflmalar›, islâ-
miyyete uygun yaflamalar› sebebiyledir.

Tarih gösteriyor ki, islâmiyyet, her zaman daha üstün, da-
ha yeni ve daha fenni harp vas›talar›n›n ve medeni cihazlar›n
yap›lmas›na ve daha akll›, daha kahraman milletlerin yetifl-
mesine sebep olmufl; dinsizler, ilmde, fende, silahta ve kah-
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ramanl›kta daima geri kalm›flt›r. Hatta, bir ‹slâm Ordusu,
her cihetten islâmiyyete uydu¤u zaman galip geldi¤i halde,
ayn› ordunun erlerinde ve idaresinde, dinden uzaklafl›ld›kça,
baflar›n›n azald›¤› görülmüfltür. ‹slâm devletlerinin, kurul-
mas›, yükselmesi, durmas› ve çökmeleri de hep, islâmiyyete
ba¤l›l›klar› nisbetinde olmufltur.

MENKIBE

Bayra¤› B›rakmayan Kahraman

Mus'ab bin Umeyr, Uhud Savafl›na kat›l›p sanca¤› tafl›d›,
büyük gayret ve kahramanl›klar gösterdi. Bu savaflta, Sevgi-
li Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmayarak sald›ranlara kar-
fl› koyuyordu. ‹ki z›rh giyinmiflti. Bu haliyle Peygamberimize
benziyordu. Müflrik ordusundan ‹bn-i Kamî'a ad›nda biri
Peygamberimize sald›r›rken, Mus'ab bin Umeyr onun karfl›-
s›na ç›kt›. Bu müflrik, bir k›l›ç darbesiyle Mus'ab bin
Umeyr'in sa¤ kolunu kesti. O da sanca¤› derhal sol eline al-
d›. ‹kinci bir darbeyle sol kolu da kesilince sanca¤› kesik kol-
lar›yla tutup gö¤süne bast›rd›. Bu haliyle kendini Peygamber
Efendimize siper yapan Mus'ab bin Umeyr'in üzerine hü-
cum eden ‹bni Kamî'a, vücuduna bir m›zrak saplad› ve
Mus'ab bin Umeyr yere y›k›l›p flehîd oldu. Bundan sonra,
sevgili Peygamberimiz sanca¤› Hazret-i Ali'ye verdi. Mus'ab
bin Umeyr, z›rh giydi¤i zaman Peygamberimize benzedi¤i
için müflrikler onu flehîd edince Peygamberimizi öldürdükle-
rini zannetmifllerdi.

Eshâb-› kirâmdan Ubeyd bin Umeyr flöyle anlat›r: Resû-
lullah Efendimiz Mus'ab bin Umeyr'i flehîd olmufl görünce,
bafl› ucuna dikilerek, Ahzab sûresinden: (Mü' minlerden öy-
le yi¤itler vard›r ki, onlar Allaha verdikleri sözde sadakat
gösterdiler. Onlardan baz›lar› flehîd oluncaya kadar çarp›fla-
ca¤›na dair yapt›¤› ada¤›n› yerine getirdi. Kimisi de flehîd ol-
may› bekliyor. Onlar, verdikleri sözü asla de¤ifltirmediler)
meâlindeki âyet-i kermeyi okudu ve sonra, flehîdler için; (Al-
lah›n Resulü de flahittir ki, siz k›yâmet günü Allah›n huzû-
runda flehîd olarak haflrolunacaks›n›z) buyurdu. Daha sonra
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yan›ndakilere dönüp, (Bunlar› ziyaret ediniz. Kendilerine
selâm veriniz. Allahü teâlâya yemin ederim ki, kim bunlara
bu dünyada selâm verirse, k›yâmette bu aziz flehîdler kendi-
lerine mukabil selâm vereceklerdir) buyurdu. Daha sonra
flehîdler defnedildi. Mus'ab bin Umeyr'e kefen olarak bir fley
bulunamam›flt›. Vücudu kaftan› ile ve ayak taraf› da otlarla
örtülmek suretiyle defnedildi.

8– GÜNÂHLARA P‹fiMANLIK (Tevbe)

Tevbe, bütün kötülükleri terk edip, güzele, iyiye ve do¤-
ruya yönelmek demektir. ‹sti¤far ise, günâh›n çirkinli¤ini gö-
rüp ondan yüz çevirdikten sonra ba¤›fllanmay› dilemektir.
Yapt›¤› günâhlara piflman olmak, tevbe etmek herkese farz-
d›r. Hadîs-i flerifte (Piflmanl›k tevbedir) diye buyurulmufltur.
Kötü yollarda flaflk›n flaflk›n dolaflan kimsenin hak yola gir-
mesi tevbedir. Tevbe, yap›lan günâha kalben piflmanl›k duy-
mak, dil ile isti¤far etmek ve bir daha ayn› günâha dönmek-
ten korkmakt›r.

Yap›lan günâh Allahü teâlâ ile kendi aras›nda ise, Ce-
nâb-› Haktan utan›p af dilemelidir. Farzlardan birisini terk
ettiyse, tevbe ile birlikte o farz› da yapmak lâz›md›r. Günâh-
ta kul hakk› da varsa, tevbe için kul hakk›n› hemen ödemek,
onunla halâllaflmak, ona iyilik ve duâ etmek de lâz›md›r.
Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, bir günâh ifller, sonra piflman olursa, bu pifl-
manl›¤›, günâh›na keffaret olur. Ya’nî afv›na sebep olur.)

(Günâh› olan kimse, tevbe ve isti¤far eder, sonra bu gü-
nâh› tekrar yapar, sonra yine tevbe ve isti¤far eder, üçüncü-
yü yine yapar ve tevbe ederse, dördüncü olarak yap›nca bü-
yük günâh yaz›l›r.)

(Bir zerrecik (ya’nî çok az) bir günâhtan kaç›nmak, bütün
cin ve insanlar›n ibâdetleri toplam›ndan daha iyidir.)

Yine hadîs-i flerifte, ileride tevbe ederim diyerek tevbeyi
geciktirenlerin ziyan etti¤i bildirilmifltir.
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Hiç bir günâh› küçük görmemelidir. Günâhlar›n hepsi Al-
lahü teâlân›n emrini yapmamak oldu¤undan büyük, fakat
baz›s›na göre küçük görünür. Bir küçük günâh› yapmamak,
bütün cihan›n nafile ibâdetinden daha sevâpt›r. Çünki nafile
ibâdet yapmak farz de¤ildir. Günâhlardan kaç›nmak ise her-
kese farzd›r.

fiartlar›na uygun yap›lan tevbe muhakkak kabûl edilir.
Tevbenin kabûl edilece¤inde flüphe edilmemelidir. Tevbenin
flartlar›na uygun olup olmad›¤›nda flüphe edilmelidir. Tevbe-
si kabûl edilen kimse, hiç günâh ifllememifl gibi olur.

Bir kimsenin tevbesinin kabûl edildi¤inin alâmeti flöyle-
dir:

1- Dilini fuzuli sözlerden al›kor. Su-i zandan, g›ybetten ve
bütün günâhlardan kaçar.

2- Kötü arkadafllar› terk eder, iyilerle, sâlihlerle beraber
olmak için can atar.

3- Daima güler yüzlü olur, herkesle iyi geçinir. ‹nsanlar-
dan gelen s›k›nt›lara gö¤üs gerer.

4- Kimsenin ay›b›n› görmez. Hep kendi ay›plar›n› düflü-
nür.

5- Her an ölüme haz›r vaziyettedir.

Sevgili Peygamberimiz (Öyle kimseler bulunur ki, günâh›
sebebiyle Cennete girer) buyurunca, nas›l olur diye sual et-
tiklerinde flöyle buyurdu:

(Bir günâh ifller ve tevbe eder. Cennete girinceye kadar o
günâh›n› unutmaz. fieytân keflke onu günâha sokmasayd›m
der.)

Bu hadîs-i flerifi düflünerek günâh ifllememelidir.

Gö¤e ulaflacak kadar günâh olsa da, tevbe ile afvolaca¤›
hadîs-i flerifle bildirilmifltir. Bu bak›mdan Allahü teâlân›n
rahmetinden asla ümit kesmemelidir. Buna karfl›l›k Allahü
teâlân›n azâb›ndan ve gazâb›ndan da emin olmamal›d›r.
Ehemmiyet verilmeden ifllenen bir günâh sebebiyle fliddetli
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azâba düçar olunabilir. Bilerek veya bilmeyerek yap›lan bü-
tün günâhlara muhakkak tevbe etmelidir. Tevbe edilmeyen
herhangi bir günâhtan Allahü teâlâ intikam alabilir. Çünki,
Allahü teâlân›n gazâb› günâhlar içinde sakl›d›r. Yüzbin sene
ibâdet eden, makbul bir kulunu, bir günâh için sonsuz olarak
reddedebilir ve hiçbir fleyden çekinmez.

MENKIBE

Terzinin Tevbesi

Bir gün birisi gelip evliyâdan bir zâta sorar:

- Resûlullah Efendimizin (Allahü teâlâ, günâhkâr kulu-
nun tevbesini, can› gargaraya gelmeden kabûl eder) hadîs-i
flerîfi hakk›nda ne buyurursunuz?

- Evet, böyledir. Ama, senin mesle¤in nedir?

- Terziyim, elbise dikerim.

- Terzilikte en kolay fley nedir?

- Makas› tutup, kumafl kesmektir.

- Kaç senedir, bu ifli yapars›n?

- Otuz senedir.

- Can›n gargaraya geldi¤i zaman kumafl kesebilir misin?

- Hay›r, kesemem!

- Bir müddet zahmet çekip, ö¤rendi¤in ve otuz sene ko-
layl›kla yapt›¤›n bir ifli, o zaman yapamazsan, ömründe hiç
yapmad›¤›n tevbeyi o zaman nas›l yapabilirsin? Bugün gücün
yerinde iken tevbe et! O zaman belki yapamazs›n, buyurdu.
Terzi bu konuflma üzerine tevbe etti. Sâlihlerden oldu.

MENKIBE

Gencin Tevbesi

Ebû Türab Nahflebî hazretleri anlat›r:

"Bir gün Nahfleb mahallerinin birinden geçiyordum. Ani-
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den kula¤›ma sesler geldi. Dikkat ettim. Bir tak›m erkekle-
rin, bir kad›nla münakafla ettiklerini anlad›m. Kendi kendi-
me, "Buraya gitmeliyim, bir mazlum ise ona yard›m etmeli-
yim" dedim. Yanlar›na var›nca kad›n beni görüp, yan›ma
geldi ve dedi ki: - Ey Ebû Türab! Fas›k ve ömrünü kötü fley-
lere harc›yan bir o¤lum var. Dün gece flarap içmek istedi.
Akflamdan sonra, Allahü teâlâ ona bir hastal›k gönderdi.
fiimdi hasta yata¤›nda yat›yor. Evimiz mescidin yan›ndad›r.
Cemâat sesleri duyup geldi. Onu mahalleden ç›kar›n, dedi-
ler. Ben arz ettim ve flimdi hastad›r. Hastal›¤› da fliddetlidir.
Ölürse hepimiz ondan kurtuluruz, yahut tevbe eder, kendisi
kurtulur. Ölmeyip tevbe etmezse, o zaman onu flehirden de
d›flar› ç›kar›n.

Hemen giderek yard›m ettim ve kalabal›k da¤›ld›. Sonra
akl›ma genci görmek düflüncesi geldi. Evden içeri girince,
genç beni görür görmez feryat edip a¤layarak dedi ki:

- Yâ Rabbî! Ne kadar kerîmsin ki, benim gibi ömrünü bo-
fla geçirmifl bir günâhkâr›n duâs›n› an›nda kabûl eyledin.

- Ey genç, ne duâ ettin?

- Bugün, seher vaktinde iki duâ ettim. Birincisi, "Yâ Rab-
bî! Sabahleyin bana Ebû Türap hazretlerinin yüzünü gör-
mek nasip eyle!". ‹kincisi,"Yâ Rabbî! Nasûh tevbesi ihsan
eyle!". Duâm›n birini, flu anda kabûl edilmifl görüyorum.
Umar›m ki, ikincisi de kabûl edilir. Ey Ebû Türab! Çok gü-
nâhkâr›m. Tevbem kabûl olur mu?

- Ey genç! Allahü teâlân›n rahmet denizleri dalga dalga
geliyor. Allahü teâlâ ziyadesi ile tevbeleri kabûl edici ve
ma¤firet edicidir. Acizlere kâfidir. Düflkünlerin en iyi vekili-
dir. Bütün günâhlardan tevbe makbuldür.

Genç, gözyafllar› içinde Allahü teâlâya tevbe etti. Ve ben
oradan ayr›ld›m. Daha sonra genç annesine dedi ki:

- Anneci¤im sana bir vasiyyetim var.

- Evlâd›m, ne vasiyyet edersen yapmaya haz›r›m.

- Beni bu yataktan, yumuflak yast›ktan, mezellet topra¤›-
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na indir. Bu hastal›k beni iyice sard›. Anl›yorum ki, ben bun-
dan ölece¤im.

Annesi, vasiyyetini yerine getirdi ve onu yataktan yere in-
dirdi. Genç yüzünü topra¤a sürdü ve kalbinin, rûhunun de-
rinliklerinden gelen bir sesle flöyle duâ etti:

"Yâ Rabbî! Yapt›klar›ma piflman oldum. Tevbe ettim.
Senin dergâh›ndan baflka kap›m yok. Dertlilerin dayana¤›,
muhtaçlar›n s›¤›na¤› sensin! Toprakla bir olmufl, zaman›n›
bofl geçirmifl ben kuluna rahmet et!".

Onu topraktan kald›r›p, yata¤a yat›rd›lar. Gece olunca,
genç vefât etti. O gece Resûlullah Efendimizi rüyada gör-
düm. Yan›nda iki yafll› kimse vard›. Onlarla beraber kalaba-
l›k bir topluluk geldi. Birisi bana, "Bu Muhammed aleyhis-
selâmd›r. Sa¤ taraf›ndaki ‹brahim aleyhisselâmd›r, di¤er ta-
raf›ndaki ise, Musa aleyhisselâmd›r. Bu kalabal›k ise yüzyir-
mibin küsur peygamberdir" dedi. ‹leri kofltum. Selâm ver-
dim. Resûlullah Efendimiz selâm›ma cevap verip benimle
müsafeha etti. Sordum:

- Yâ Resûlallah? Siz, Nahflebe gelmifl miydiniz? Resûlul-
lah Efendimiz buyurdu ki:

- Ey Ebû Türab! Dün senin yan›nda tevbe eden genç, bu
gece vefât etti. Hak teâlâ onu se’âdete kavuflturdu. Benimle
beraber yüzyirmibin küsur peygamber, onun ziyaretine gön-
derildi. Ey Ebû Türab! O gence izzet gözü ile bak›n. Cena-
zesinde haz›r bulunun!

Hemen uyand›m. Bu halden kalbime bir incelik geldi ve
"Yâ Rabbî! Ne kadar kerîmsin ki, daha dün kötülü¤ü yüzün-
den, mahalleden ç›karmak istedikleri bir günâhkâr›, bir a¤la-
ma, bir inleme ile tevbe ve piflmanl›k ile bu dereceye kavufl-
turdun!" diye duâ ettim. Bu zevk ve halde iken, di¤er oda-
dan küçük k›z›m›n feryad›n› duydum. A¤l›yordu. Kendisine
sordum:

- Yavrucu¤um, seni a¤latan nedir?

- Babac›¤›m, rüyada gördüm ki, filân mahallede tevbe
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eden bir genç vefât etmifl, her kim onun cenazesine bakarsa,
Allahü teâlâdan her istedi¤i kendisine verilir. Babac›¤›m ev-
den d›flar› ç›kma¤› aslâ istemezdim, ama flimdi müsâade
edersen, gidip o gencin cenazesini göreyim ve Allahü teâlâ-
ya kendim ve di¤er kullar› için duâ edeyim.

Ona izin verdim. Yakînim artt›, insanlara gencin halini
anlatmak için evden ç›kt›m. Yetmifl sene Hakka ibâdet eden
yafll› bir sâliha han›ma rastlad›m. Elinde bastonu yavafl yavafl
yürüyordu. Beni görünce dedi ki:

- Ey Ebû Türab! Hakk›n rahmetinin neler yapt›¤›n› gör-
dün mü? Günâh› yüzünden mahalleden ç›karmak istedikleri
genç bu gece vefât etti. Rüyada bana cenazesinde bulunan
ma¤firet olunur diye söylediler.

Bütün flehir bir anda d›flar› ç›k›p, gencin cenaze namaz›n›
k›ld›k. Tam bir izzet ve ikram ile onu defnettik".

MENKIBE

Tevbesi Kabûl Olan Genç

Allahü teâlâ, peygamberi Musa aleyhisselâma hitap edip:
(Ey Musa! Filân mahallede, bizim dostlar›m›zdan biri vefât
etti. Git onun iflini gör. Sen gitmezsen, bizim rahmetimiz
onun iflini görür) buyurdu. Hazret-i Musa, emir olundu¤u
mahalleye gitti. Oradakilere:

- Bu gece, burada, Allahü teâlân›n dostlar›ndan biri vefât
etti mi? diye sorunca:

- Ey Allah›n peygamberi! Allahü teâlân›n dostlar›ndan
hiç kimse vefât etmedi. Ama, filân evde zaman›n› kötülük-
lerle geçiren fâs›k bir genç öldü. F›sk›n›n çoklu¤undan, hiç
kimse onu defnetmeye yanaflm›yor, dediler. Musa aleyhisse-
lâm:

Ben onu ar›yorum, buyurdu. Gösterdiler. Hazret-i Musa,
o eve girdi. Rahmet meleklerini gördü. Ayakta durup, elle-
rinde rahmet tabaklar› olup, Allahü teâlân›n rahmet ve lüt-
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funu saç›yorlard›. Hazret-i Musa, yalvararak münacaat etti:

- Ey Rabbim! Sen buyurdun ki, O "Benim dostumdur."
‹nsanlar ise fâs›k oldu¤una flahitlik ediyorlar. Hikmeti nedir?
Allahü teâlâ: (Ey Musa! insanlar›n onun için fâs›k demeleri
do¤rudur. Ama, günâh›ndan haberleri var, tevbesinden ha-
berleri yok. Benim bu kulum, seher vakti, topra¤a yuvarlan-
d› ve tevbe etti. Bizim huzûrumuza s›¤›nd›. Ben ki, Allah'›m!
Onun sözünü ve tevbesini kabûl ettim. Ona rahmet ettim ki,
bu dergâh›n ümitsizlik kap›s› olmad›¤› anlafl›ls›n!) buyurdu.

9– N‹’METLERE fiÜKÜR

fiükür, çok k›ymetli, yüksek bir mertebedir. Bunun için
Allahü teâlâ, (fiükredenler azd›r) buyurdu. Sevgili Peygam-
berimiz de buyurdu ki: (Ni'met, yabani bir kufltur. Aya¤›n›
flükürle ba¤lay›n, uçup gitmesin!)

fiükrü, çeflitli flekilde tarif etmifllerdir:

fiükür, Allahü teâlâya, verdi¤i ni'metleri ile âsi olmamak,
ya’nî Hakk›n ni'metini Onun râz› olmad›¤› fleylerde kullan-
mamakt›r.

Ni'meti Allahü teâlâdan görmek, kendini flükürden âciz
bilmek, flükürdür.

Allahü teâlân›n ni'metlerini dile getirmek flükürdür. Nite-
kim, Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

(‹nsanlara teflekkür etmeyen, Allahü teâlâya flükretmifl
olmaz. Aza flükretmeyen, ço¤a flükredemez. Allahü teâlân›n
ni'metlerini dile almam›z flükür, hiç bahsetmememiz ise
ni'mete küfrdür. Birlik rahmet, ayr›l›k azapt›r).

Kul, Allahü teâlân›n ni'metlerini düflünür, flükrünü ken-
dine lâz›m bilirse, “Elhamdülillah” derse, ni'mete flükretmifl
olur. fiükrün k›saca tarifi, islâmiyyetin emirlerine uymakt›r.
Kur'ân-› kerîmde: (fiükrederseniz, elbette size ni'metimi ar-
t›r›r›m. E¤er nankörlük ederseniz azab›m çok fliddetlidir)
buyurulmaktad›r.

– 286 –



Demek ki, flükür, din ve dünya ni'metlerinin artmas›na
sebep olmaktad›r. Ni'met umûmi olunca, insan bunlar› gör-
mez ve ni'metin k›ymetini bilmez. Bir ni'metin k›ymetini,
ni'mete kavuflmayana sormal›d›r. Gençli¤in k›ymetini yaflla-
nanlar, s›hhatin k›ymetini hastalar, râhat›n k›ymetini, s›k›nt›
içinde olanlar, zenginli¤in k›ymetini fakirler, hayât›n k›yme-
tini ölüler bilir. Allahü teâlâ, (Sizlere, gizli aç›k ni’metler
verdim) buyuruyor. Aç›k ve gizli ni'metin ne oldu¤u hakk›n-
da ise hadîs-i flerifte flöyle buyurulmaktad›r: (Aç›k ni'met,
her uzvu düzgün, güzel yarat›lm›fl olmak, gizli ni'met ise gü-
zel ahlâkt›r.)

fiükür; kalb, dil ve beden ile olur. Kalbin flükrü, îmân et-
mekle olur. Dilin flükrü, Allahü teâlây› hat›rlay›p söylemek-
tir. Bütün bedenin flükrü ise, namaz k›lmak ile yap›lm›fl olur.
Ayr›ca kalb ile flükür, herkes için iyilik istemektir. Dil ile flü-
kür, ni'meti de¤il, ni'met sâhibini görerek flükrünü aç›kça
ifade edip, «Elhamdülillah» demektir. Beden ile flükür ise,
bütün uzuvlar› Allahü teâlân›n bir ni'meti bilmek ve ne için
yarat›lm›flsa o iflte kullanmakt›r.

Ni'meti, Allahü teâlân›n sevdi¤i ve istedi¤i ifle sarf edince
flükür yap›lm›fl olur. fiükrün îmânla alâkas› bulunmaktad›r.
fiükür, îmân›n yar›s›d›r buyurulmufltur. Hadîs-i flerîflerde
buyuruldu ki:

(Yemek yiyip, flükredenin derecesi, oruc tutup sabrede-
nin derecesi gibidir.)

(K›yâmet günü flükredenler aya¤a kalks›n denir. Allahü
teâlâya flükredenlerden baflkas› kalkamaz.)

Dâvüd aleyhisselâm, Allahü teâlâya münacaât etti:

- Yâ Rabbî, Âdem aleyhisselâma say›s›z ikram ve ni'met-
lerde bulundun. O sana nas›l flükretti?

- Ey Dâvüd, Âdem aleyhisselâm, bütün bu ikramlar›n be-
nim taraf›mdan oldu¤unu bildi. Bu bilmesini, onun flükrü
olarak kabûl ettim.

Sevgili Peygamberimiz flöyle bildiriyor:
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(Benî ‹srailde çok ibâdet eden biri vard›. Beflyüz y›l ibâ-
det etmiflti. Deniz ortas›nda bir adada bulunuyordu. Allahü
teâlâ ona tatl› su ç›karm›flt›. Bir de nar a¤ac› yaratm›flt›. Her
gün nar verirdi. Âbidin duâs› üzerine Allahü teâlâ rûhunu
secdede iken ald›. fiimdi hâlâ secde halindedir.

K›yâmet günü, bu âbid diriltilir. Allahü teâlân›n ihsân› ile
mi, yoksa beflyüz y›ll›k makbul ameliyle mi Cennete girmek
istedi¤i sorulur. Âbid, “Ben amelimle Cennete girmek iste-
rim” der. Melekler, beflyüz y›ll›k kabûl olmufl amelini hesap
ederler. Bu kadar amelin, sadece bir gözün flükrünü bile edâ
edemedi¤i meydana ç›kar. Melekler, Cenâb-› Hakk›n emriy-
le Cehenneme götürürler. O zaman âbid der ki:

- Yâ Rabbî, beni fazl›n ve ihsân›nla Cennete koy!

- Ey kulum seni yoktan kim yaratt›?

- Sen yaratt›n, yâ Rabbî!

- Senin yarat›l›fl›n, kendin taraf›ndan m› oldu, yoksa be-
nim ihsan›m ve rahmetimle mi oldu?

- Senin rahmetinle oldu, yâ Râbbî!

- Seni bir adaya indirdim. Orada sana tatl› su yaratt›m.
Senede bir defa meyva veren a¤açtan her gün nar bitirdim.
Sonra rûhunu secdede iken almam› istedin, öyle yapt›m. Bü-
tün bunlar› senin için kim yapt›?

- Sen yapt›n, yâ Rabbî!

- Benim rahmetim ve fazl›m ile Cennete gir! buyurur.)

MENKIBE

Boynu K›r›lm›flt›

Bir hükümdar›n o¤lu attan düfltü ve boyun kemikleri bir-
birine girdi. Öyle ki, boynu fil boynu gibi gövdesine batt›.
Bafl›n› çevirebilmek için bütün gövdesini döndürüyordu.

Ülkesindeki bütün doktorlar tedâvisinde aciz kald›lar.
Yaln›z baflka ülkeden gelen bir doktor, bafl›n› eski haline ge-
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tirebildi ve damarlar›yla kemiklerini düzeltti. O, doktor ol-
masayd› flehzâde sakat kalacak, belki de ölüp gidecekti.

fiehzâde iyi olduktan sonra onu iyi eden doktor, flehzâde-
yi ve babas›n› ziyarete gitti, iyili¤i takdir etmeyen nankör hü-
kümdar ile flehzâde, ona hiç yüz vermediler. Doktor kendisi-
ne reva görülen bu muameleden müteessir oldu ve hüküm-
dar ile o¤lu utanacaklar› yerde doktor utanarak bafl›n› yere
e¤di. Kalk›p giderken flöyle m›r›ldan›yordu:

- “Ben onun boynunu çevirip eski haline koymasayd›m
bugün yüzünü benden çeviremezdi”.

Doktor, gördü¤ü bu hakaret karfl›s›nda ve hükümdarla
o¤lundan öç almak üzere ona bir tohum gönderdi ve flu ha-
beri yollad›:

- fiehzâde bunu buhurdana koyup yaks›n. Çok güzel ve fli-
fal› bir tütsüdür.

fiehzâde doktorun gönderdi¤i o tohumu yakt›ktan sonra
duman›ndan aks›rd›. Aks›r›nca da bafl› eskisi gibi çarp›ld›.
Padiflah›n emriyle o doktoru çok arad›lar, fakat bir türlü bu-
lamad›lar. Kendisinden özür dileyeceklerdi. Ne çare ki ifl ifl-
ten geçmiflti.

Cenâb-› Hakk'a flükürden yüz çevirme ki, yar›n mahfler
günü boynu bükük kalmayas›n.

MENKIBE

Rüyadaki Zelzele

fiehir azg›n sulara kap›lm›fl küçük bir tekne gibi sallanma-
ya bafllad›. Sokaklarda, meydanlarda kal›n bir toz tabakas›;
gökte kara kara bulutlar peydahland›.

‹nsanlarda telâfl ve korku doru¤a ç›km›flt›.

Kimi mal, kimi can, kimi evlâd derdine düflmüfl, ellerini
dizlerine vura vura yüreklerinin en derin, en hassas noktala-
r›ndan gelen korkuyla, “La ilahe illallah” diye ba¤›r›yorlar-
d›. Toprak insanlar›n ayaklar›n›n alt›nda kay›yor, evler
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apartmanlar birbirine çarp›yordu.

Caddenin sol taraf›ndaki meyhane bir anda tafl y›¤›n›na
dönmüfltü. Hemen karfl›s›ndaki o milyonluk sinema salonun-
dan sadece e¤ri bü¤rü demirler görünüyordu. ‹bret için mi,
nedir, müstehcen bir filmin afifli en uzun demirin ucunda
korsan bayra¤› gibi dalgalan›yordu.

Kal›n bir kalas›n alt›nda feryat eden bir k›z çocu¤unu gör-
mezlikten gelerek, kurtarmayan bir adam, darmada¤›n ol-
mufl kuyumcunun ma¤azas›n›n önünde durmufl, sa¤›ndan so-
lundan f›rlayan tu¤la ve tafl parçalar›n› kolluyor, hem de cep-
lerini alt›nlarla dolduruyordu. Her nefes veriflte a¤z›ndan ç›-
kan bira kokusu, nefsinin kabar›p tafl›rd›¤› "zengin olmak"
h›rs›na kar›fl›yor, gözlerini hiçbir fleyi göremez hale getiriyor-
du. Nihayet o da ceplerinde çald›¤› alt›nlarla birlikte ölümün
karanl›¤›na dal›verdi. Yeni bir sars›nt› sonunda y›k›lan mer-
mer direk kafas›na çarpm›flt›.

Bu mahfleri günde sadece iki kifli enkazlar›n aras›na dal›-
yor, yaral›lar›, bayg›nlar› ve özellikle çocuklar› ellerinden,
ayaklar›ndan birlikte tutarak kurtarmaya çal›fl›yordu. ‹kisi
de saatlerce dertlere derman, yaralara merhem olmak için
ç›rp›nmaktan terden su kesilmifllerdi. fiehrin ortas›ndaki
yemyeflil parkta, bu korkunç zelzeleden kurtard›klar› yüzler-
ce can ile sarmafl dolafl olmufllard›.

fiehir hâlâ un eleyen iki elin aras›nda gidip gelen elek gi-
bi sallan›yor, insanlar›n hayât› un gibi kara topra¤›n alt›na
akarken, enkazlar kepek gibi üstte kal›yordu.

Ali nas›lsa bu felâketten kurtulmufl, küçük bir tepenin
üzerinde olup bitenleri dehflet içerisinde seyrediyordu.Lise-
ye yeni bafllam›flt›, ama art›k okumas› hemen hemen, imkân-
s›z gibiydi. Böyle düflünüyordu. Akl›na annesi geldi. Akl›na
babas› geldi... Acaba saatlerce bir evin enkaz›ndan, di¤er
evin enkaz›na koflan o iki kifli annesi ile babas›n› da kurtar-
m›fllar m›yd›?

Son defa flehre bakt›.
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Kendi evleri dâhil her yap› yerle bir olmufltu. Ama hay-
ret.

Bir okul ve bir de gökyüzüne füze gibi uzanan süt beyaz
iki minare oldu¤u gibi duruyordu. Ve...

Minarelerde müezzinlerin "Allahü Ekber, Allahü Ek-
ber.." diye ikaz etmesi üzerine uyand›. Annesi baflucundayd›
ve merakla o¤lunun yüzüne bak›yordu.

- Ne oldu Ali? Niye korktun yavrum?

Ali K›z›lelma, yata¤›n›n üzerine oturdu. Annesine sar›ld›.
Çok korkunç bir rüya gördü¤ünü söyledi. Rüyas›nda zelzele
olmufltu. Evler y›k›lm›fl, insanlar ölmüfltü, iki iyi insan, yara-
l›lar›, çocuklar› kurtar›rken bir kötü insan da hâlâ alt›n pe-
flinde koflmufl, çald›klar›n› da flahit götürerek ölmüfltü. fiehir
tamamen yerle bir oldu¤u halde iki minare ile bir okul y›k›l-
mam›flt›. Ve minarelerde ezan okunuyordu, iflte Ali bu ezan-
lar› dinlerken uyanm›flt›.

- Neyse dedi, Ali'nin annesi. Gördün ya, hepsi rüya imifl.
Zelzele falan yok o¤lum. Haydi uykuna devam et. Uzan da
üzerini örteyim.

Ali itiraz etti:

- fiükürler olsun anne, zelzele yok, yok ama ezân okunu-
yor. Rüyada duydu¤um ses iflte bu sesti. Ben sabah namaz›-
na kalkaca¤›m, üstelik cemâate yetiflece¤im.

Ali'nin annesi flafl›r›p kalm›flt›. Sevinç içinde ellerini o¤ufl-
turuyordu.

- Kalk, dedi heyecanla, babana yetifl!

Ali Bismillah deyip kalkm›fl, abdestini alarak soka¤a ç›k-
m›flt›. Babas›n›n peflinden cemâate yetiflmek için yürüyor-
ken, evlerin camlar›na dikkat etti. Ço¤unda ›fl›klar yanm›-
yordu. Eyvah! Bu ›fl›ks›z evlerde oturanlar namaz›n uykudan
hay›rl› oldu¤unu bilmiyorlard›.

Camiye girince, gö¤sündeki yumruk kadar yüre¤i yara-
maz bir çocu¤un eline düflmüfl serçe gibi ç›rp›nmaya bafllad›.
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Ne büyük benzerlikti. Ulu Allah'›m, imâm, rüyas›nda enkaz
aras›nda yaral›lar› ve çocuklar› kurtarmaya çal›flanlardan bi-
riydi. Az önce rüyas›nda gördü¤ü bu yüzü unutmak müm-
kün müydü? Hemen arkas›ndaki de ona yard›m eden ikinci
adamd›. Onu tan›yordu.

Namazdan ç›k›nca,babas›na yaklaflt›. Merak etti¤i ikinci
adam› sordu:

- fiu adam kim baba?

Babas› gözucuyla Ali'nin gösterdi¤i adama bakt›. ‹smini
bilmiyordu.

- Ad›n› bilmiyorum o¤lum, yaln›z ö¤retmen oldu¤unu bi-
liyorum. Yeni tayin olmufl iyi bir insan.

Ali y›k›lmayan okul ve minareleri hat›rlad›. ‹nsanlar› kur-
tarmaya çal›flan yüzleri gözünün önüne getirdi yeniden.

Gördü¤ü rüya için Allah'a flükretti.

10– SABR

Bir farz› yapmak veya bir günâhtan kaç›nmak sabrs›z ele
geçmez. Çünki Peygamber aleyhisselâma (îmân) nedir? diye
suâl edildi¤inde, (sabrd›r) buyurdu.

Sabr›n büyüklü¤ü ve fazileti sebebiyle Kur'ân-› kerîmde
yetmiflten fazla yerde sabr bildiriliyor. Sabredenlere hesap-
s›z sevâb verilece¤i bildiriliyor. Allahü teâlâ buyuruyor ki:

(Sabredenlerin ahiretteki ecirleri, sevâblar› say›s›zd›r.)
(Elbette sabredenlerle beraberim.)
Sabr›n fazileti, üstünlü¤ü o kadar büyüktür ki, Allahü

teâlâ sabr› çok aziz eyledi. Herkese sabr ni’metini vermedi.
Dostlar› ile çok az insanlara verdi. Nitekim hadîs-i fleriflerde
buyuruldu ki: (Size verilen en az fley, yakin ve sabrd›r. Bu
ikisinin kendisine verildi¤i kimse, çok nafile namaz k›lmasa
da, oruc tutmasa da korkmas›n. Bugünkü halinizle, bir kim-
senin, bütün insanlar›n iyi amellerini yapmas›ndan daha çok
severim. Sabreden tam sevâb al›r.)
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(Sabr, Cennet hazinelerinden bir hazinedir.)
(E¤er sabr insan olsayd›, çok kerim ve cömert olurdu.)
(Allahü teâlâ, sabredenleri sever.)
(Sabr, üçtür: Musibete, tâata ve günâh ifllememe¤e sabr.

Musibete sabredene, Allahü teâlâ üçyüz derece ikram eder.
Her derece aras› yerden gö¤e kadar mesafedir. Taate sabre-
dene alt›yüz derece ihsan eder. Her derece aras›, yerin dibin-
den Arfla kadard›r. Günâh ifllememe¤e sabredene dokuzyüz
derece verir. Her derece aras› yerin dibinden Arfl›n üstüne
kadard›r.)

(Mümine gelen dert, üzüntü, hastal›k, eziyet, s›k›nt›, gü-
nâhlar›na keffarettir.)

Hazret-i Ali "rad›yallahü anh" buyuruyor ki: (Sabr›n
îmândaki yeri, bafl›n bedendeki yeri gibidir. Bafls›z beden ol-
mayaca¤› gibi, sabrs›z da îmân olmaz).

fiakik-i Belhî hazretleri de (Musibete sabretmeyip feryat
eden, Allahü teâlâya kafa tutmufl olur. A¤lamak, s›zlamak
belâ ve musibeti geri çevirmez) buyurdu. 

Yine hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki: 

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Belâ gönderdi¤im kimseler
sabredip insanlara flikâyet etmezse, onlara îmânla ölmeyi na-
sip ederim.)

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Ben kullar›mdan herhangi biri-
ne, bedeninde, mal›nda veya evlâd›nda bir musibet verdi¤im
vakit, onu güzel bir sabrla karfl›larsa, k›yâmet günü onun için
mizan ve hesap kurmaktan hayâ ederim.)

Eshâb-› kirâmdan Rumeysa hazretleri flöyle anlat›yor:

Çocu¤um hasta idi. Babas› Ebu Talha bir yere gitmiflti.
O¤lum öldü. Üzerini örttüm babas› döndü¤ünde, (hasta na-
s›l oldu?) diye sordu. (Bu geceden daha iyi gece geçirmedi.)
dedim. Sonra yemek getirdim, yedi. Her zamankinden daha
çok süslendim. Sevinçli görünüyordum. Dedim ki:

- Komflumuza ariyet olarak bir fley verdim. Bir zaman

– 293 –



sonra geri isteyince, sanki o mal› temelli vermiflim gibi, iste-
meyerek iade etti. Üstelik a¤lad› da!.

Ebu Talha hayretle dedi ki:

- fiafl›lacak fley, ne akls›z insanlar bunlar. Emanete verilen
fleyi geri isteyince, hiç iade etmek zor gelir mi?

Hemen cevap verdim:

- Senin o¤lun bize, Allahü teâlân›n bir hediyesi, bir emâ-
neti idi. Yan›m›zda emânet olarak duruyordu. Bugün geri is-
teyip ald›.

Ebu Talha, güzel sabr göstererek dedi ki:

- Hepimiz de Allah'a dönece¤iz.

Sabah olunca Ebu Talha bunu Resûlullah'a anlatt›. O da
buyurdu ki:

(Dünkü geceniz mübârek olsun. Büyük bir gece geçirdi-
niz. Cennete girdi¤imde Ebu Talha'n›n han›m› Rumeysa'y›
orada gördüm).

MENKIBE

Sabr Böyle Olur

Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" torunla-
r›ndan ve ‹mâm-› Azam efendimizin hocalar›ndan olan
Ca'fer-i Sâd›k'› "rad›yallahü anh", birisi bir gün uygunsuz
sözlerle itham etti.Ca'fer-i Sâd›k hazretleri sabredip cevap
vermedi. Yan›nda bulunan talebelerine de müdahale etme-
melerini tembih etti. O kimse a¤z›na ne geldiyse, ne kadar
kötü söz varsa söyledi ve gitti.

Bir müddet sonra, ‹mâm-› Ca'fer-i Sâd›k, o adam›n arka-
s›ndan evine gitti. Bunu gören talebeleri onun arkas›ndan o
adam›n evine vard›lar. Talebeleri hocalar›n›n o edebsize ce-
vap verece¤ini zannetmifllerdi. fiayet o küstah adam, hocala-
r›na bir tecavüzde bulunursa hocalar›n› koruyacaklar ve o
edebsize haddini bildireceklerdi.
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Ca'fer-i Sâd›k o adam›n kap›s›n› çald›. O Adam kap›ya
geldi¤inde:

Az evvel bana bir tak›m kötü sözler sarfeyledin. Sana ce-
vap vermedim. E¤er bu söyledi¤iniz s›fatlar bende varsa; ben
bu s›fatlardan tevbe edece¤ime, bir daha bu s›fatlara bürün-
miyece¤ime dair sana söz veriyorum. E¤er bana isnat etti¤in
s›fatlar yoksa, seni afv etmesi için Allahü teâlâya duâ edece-
¤im. Bana söylediklerinden dolay› seni afv ettim, hakk›m›
halâl ettim deyip hediye vermifltir.

Bu âlicenapl›¤› gören adam, Ca'fer-i Sâd›k hazretlerinin
aya¤›na kapand›. Kabahatini itiraf edip, tevbekâr oldu.

MENKIBE

Sabr›n Sonu Selâmettir

Meflhur ‹slâm âlimlerinden, Ebü'l-Hasan Ahmed el-Ku-
dûrî, önceleri kat›rc›l›k yapard›. Kalbine ilm ö¤renmek arzu-
su düfltü. Kat›rlar›n› satt›. Evinde hamile bir han›m› vard›.
Bütün masraflar›n› görüp, ondan izin ald›. Onun r›zâs›n› da
alarak ilm ö¤renmek için baflka bir memlekete gitti. Yirmi
sene ilm tahsil edip, âlim oldu. Memleketine dönerken, yol-
da bir eve misafir oldu. Ev sâhibi kâmil bir zâtt›. Halini ona
anlatt›. O kâmil zât bu âlime:

- ‹lm ve amelin asl› nedir? diye sordu. Hürmeten:

- Siz buyurun efendim, deyince, o zât:

- E¤er bize bir müddet hizmet edersen, ilmin asl›na kavu-
flup, evine gidersin, buyurdu. Onun hizmetini kabûl edip, ya-
n›nda iki y›l kald›. Sonra O zât flefkat edip:

- O¤lum, gel sana cevab›n› vereyim de han›m›n›n yan›na
dön! Ömrün oldukça, bize hay›r duâ edersin. ‹yi bilmifl ol ki,
bütün ilm ve amellerin, her marifet ve kemalin asl› sabrd›r.
Bunlar sabr ile elde edilir. Tahammül de sabr›n içindedir.
Her iflte sabrl› olursan, her piflmanl›ktan kurtulursun. Dünya
ve ahirette her fleyden nasip al›rs›n. Bu k›ymetli cevher için
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seni bir müddet al›koydum. Sebebi, bunun k›ymetini bilip,
hiç bir zaman unutmayas›n, buyurdu.

Ebul-Hasan Ahmed, sabr nasîhat›n›, kâmil zât›n duâ ve
r›zâs›n› al›p, memleketine döndü. Akflamdan sonra, evinin
kap›s›na gelip, o anda hat›r›na; "Yirmiki y›ldan beri haber
alamad›¤›m evin kap›s›n› çalmadan, pencereden bakay›m. O
zamandan beri bu evde kimin kald›¤›n› göreyim" diye geldi.
Pencereden bak›nca, bir de ne görsün. Bir genç oynar gibi
han›m›n›n boynuna sar›lm›flt›. O anda k›skançl›ktan akl› ba-
fl›ndan gitti. Kendini kaybedip, pencereden ok at›p, o genci
öldürmeye haz›rlan›rken, hat›r›na sabr etmek geldi. "Yirmii-
ki y›l bekleyip, kazand›¤›m cevheri hemen elden ç›karmay›p,
kap›ya gideyim. Sonra, o genci öldüreyim" dedi. Sabr edip,
kap›y› çald›. ‹çerdeki genç:

- Kimsin? diye sorunca:

- Bu evin eski sâhibiyim, dedi. O anda han›m›, sesinden
efendisini tan›d›. Sevinç içinde o¤luna seslendi:

- Haydi o¤lum, baban geldi, kap›y› aç! Sen do¤madan ön-
ce gurbete giden baban geldi, dedi.

Sabr eden âlim, bu kavuflmadan, o gencin o¤lu oldu¤unu
anlad›. Sabr›n kerameti ile, sonu çok büyük üzüntü olan pifl-
manl›ktan kurtuldu. Sevincinin çoklu¤undan, ona sabr veren
hakiki Sabûr'a ya’nî Allahü teâlâya çok hamdü sena etti. Ha-
yât› boyunca sabr ile se’âdet buldu.

11– TERB‹YEL‹ OLMAK (Edeb)

Dînimizin be¤endi¤i ve emir etti¤i güzel huylardan biri de
edebli, terbiyeli olmakt›r. Edeb, söz dinlemek, haddini bil-
mek demektir.

Edeb olmay›nca ilm yaln›z bafl›na maksada ulaflt›ramaz.
Yunus Emre der ki:

‹lm meclislerinde arad›m, k›ld›m talep,
‹lm geride kald› ille edeb ille edeb.

– 296 –



Bir baban›n evlâd›na b›rakaca¤› en hay›rl› miras, edebtir.
Edebi ö¤renmek ve her zaman edebli olmak lâz›md›r. Nele-
rin edeb oldu¤unu bilmiyen kimse, edebte kusur eder. Mese-
lâ, bir büyü¤ümüzü ziyarete gidince, bize (Bafl köfleye otur)
dese, biz de edebimizden, hürmet etti¤imizden dolay› (fiura-
s› daha iyidir) diyerek gösterilen yere oturmasak, yapt›¤›m›z
hareket edeb gibi görünse de, söz dinlememek oldu¤undan
kötüdür. Büyüklerimiz, “Emrin edebden önce geldi¤ini” bil-
dirmifllerdir. Onun için en güzel edeb, söz dinlemektir. Akl›-
m›za uygun gelmese de büyüklerimizin sözlerini dinlememiz
lâz›md›r.

Büyüklerimiz, ö¤retmenlerimiz, âmirlerimiz bizlere bir
fley söyledikleri zaman hemen, “Peki efendim” demeliyiz.

Yap›lmas› istenen fleyi uygun görmüyorsak veya yap›lma-
s›n› mahzurlu buluyorsak yine de, (Peki mi diyelim (?) gibi
bir düflünce hat›r›m›za gelebilir. Evet, yine "Peki" demelidir.
E¤er, o anda peki demeyip, hemen o iflin mahzurlar›n› anlat-
maya kalkarsak,edebe ayk›r› hareket etmifl oluruz. Bir müd-
det sonra düflüncelerimizi uygun flekilde bildirebiliriz. Bunu
da, soru fleklinde söylememiz, dan›flt›¤›m›z› hissettirmemiz
lâz›md›r. Meselâ (Bildirdi¤iniz ifli flu flekilde yapsak uygun
olur mu efendim!) diyebiliriz. Ancak yine de, eski bildirdi¤i
flekilde yap›lmas› istenirse, bu defa baflka mazeretler arama-
dan söyleneni yapmal›d›r.

Yaln›z büyüklerimize de¤il, arkadafllar›m›za, hattâ kendi-
mizden küçüklere de itiraz etmek uygun olmaz. Çünki itiraz
etmek, (Bu ifli ben bilirim, sen bunu anlamazs›n) demek
olur. Düflüncemizde yüzde yüz hakl› bile olsak, itiraz etmek-
le karfl›m›zdakini üzmüfl oluruz.

Edeb bir tâc imifl nûr-› Hûdadan,
Gey ol tac› emin ol, her belâdan.

Edeb iledir âlem-i nizâm,
Edeb iledir kemâl-i âdem.
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II– KÖTÜ HUYLAR

Kötü Huylar ve Bunlardan Kurtulmak Çareleri
Kötü ahlâk; bilgisiz, edebsiz olmaktan ve kötü kimseler

ile arkadafll›k etmekten do¤an kötü huylard›r. Allahü teâlâ,
kullar›na iyi huylu olmalar›n› emretti¤i gibi, kötü huylardan
da kaç›nmalar›n› emretmektedir. Kötü huy, kötü ifl yapmaya
sebep olur. Kötü ahlâk, rûhumuzun al›flkanl›k haline getirdi-
¤i kötü huylara denir. Kalbin kötü huylardan temizlenmesi
ve bu huylar›n terkedilmesi lâz›md›r.

‹nsana dünyada ve âh›rette zarar veren herfley, kötü ah-
lâktan gelmektedir. Ya’nî, zararlar›n, kötülüklerin bafl›, kötü
huylu olmakt›r. Kötülüklerden sak›nma¤a «Takva» denir.
Takva, ibâdetlerin en k›ymetlisidir. Çünki bir fleyi tezyin et-
mek, süslemek için, önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lâ-
z›md›r. Bunun için, günâhlardan temizlenmedikçe, tâatlerin,
ibâdetlerin faydas› olmaz. Kötülüklerden sak›nmad›kça ibâ-
detlerin ve iyiliklerin hiçbirine sevâb verilmez. Bütün iyilik-
lerin temeli takvad›r, kötülüklerden sak›nmakt›r. Herkese
her fleyden önce, takva sâhibi olmalar›n› emir ve nasîhat et-
melidir. Dünyada râhata, huzûra kavuflmak, seviflmek, kar-
deflçe yaflayabilmek, âh›rette de, sonsuz azâpdan kurtularak,
sonsuz ni'metlere, se’âdetlere kavuflmak, ancak kötülükler-
den sak›nmak ile nasip olur.

Kötü huylar, kalbi, rûhu hasta eder. Hastal›¤›n artmas›,
kalbin, rûhun ölümüne sebep olur. Kötü huylar›n en kötüsü
olan inanmamak ise, kalbin, rûhun en büyük zehiridir, he-
men öldürür. Îmân› olmayan›n, (Kalbim temizdir. Sen kalbe
bak) gibi sözleri, asl›, esas› olmayan bofl lâflard›r. Ölmüfl,
kokmufl olan kalbin temiz olmas› "düflünülemez.

Kötü huylar, dînimizin yap›lmas›n› yasak etti¤i günâhlar-
d›r. Bu günâhlar›n hepsi, ya belli bir organ ile yap›l›r. Yahut
bütün beden ile yap›l›r. Günâh ifllenen sekiz organ meflhur-
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dur. Bu organlar; kalb, kulak, göz, dil, el, mide, ferc (zeker)
ve ayaklard›r. Dünyada ve âh›rette se’âdete kavuflmak, râhat
etmek isteyen kimse, bu organlar›n›n günâh ifllemelerine en-
gel olmal›d›r. Günâh ifllememek, kalbinde meleke, tabiat,
ya’nî al›flkanl›k halini almal›d›r. Bunu baflarabilen kimseye
“Müttekî ve sâlih mü'min” denir. Böyle olan kimse, Allahü
teâlân›n (velî)sidir. Sevgili kullar›ndan olur. Velî kul olmak
için, günâh ifllememek huy halini almal›d›r. Bunu baflar›nca-
ya kadar, kendini zorlayarak günâhtan sak›nmaya devam et-
melidir.

Günâh ifllememenin huy haline gelmesi için kalbin temiz-
lenmesi lâz›md›r. Kalbin temizlenmesi, islâmiyyete uymakla
olur. ‹slâmiyyet üç k›s›md›r: ‹lm, amel ve ihlâs. Emirleri ve
yasaklar› ö¤renmek, ö¤rendiklerine tâbi olmak ve bunlar›
yaln›z Allah r›zas› için yapmakt›r. Kur'ân-› kerîmde, bu üçü
de emredilmekte ve övülmektedir.

MENKIBE

Melekler Geri Çevirir

Bir gün Sevgili Peygamberimiz, eshâb›ndan Muaz bin Ce-
bele buyurdu ki:

- (Ya Muaz! Ben sana bir fley anlataca¤›m, bunu muhafa-
za edersen, sana faydas› dokunur. Muhafaza etmezsen, Al-
lah kat›nda bir hüccetin olmaktan ç›kar. Ey Muaz, Allahü
teâlâ yer ve gökleri yaratmadan önce yedi melek yaratt›,
sonra gökleri yaratt›. Her gök için bu meleklerden bir kap›-
c› ay›rd›. Onlar›n her birini azametle bürüdü. Muhaf›z me-
lekler, günefl gibi ziya saçt›¤› halde, kulun amelini göklere ç›-
kar›rlar. Birinci kat göklere ç›kt›klar› zaman, ameli tezkiye
ederler, büyültürler, fakat kap›c› melek:

- Bu ameli götürün de sâhibinin surat›na çarp›n. Zira ben
g›ybet ile vazifeli bir memurum. G›ybet edenlerin amelini
buradan ileri geçirmememi Rabbim bana emretmifltir, der.
Bu böyle gider. Sonra melekler baflka birinin amelini getirir,
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tezkiye edildikten sonra, ikinci kat göklere gider. Oradaki
kap›c› melek, “Götürün bu ameli sâhibinin surat›na çarp›n.
Zira o, amelinde gösterifl yapard›. Riyâ ile kar›fl›k amelleri
buradan ileri geçirmememi Rabbim bana emretmifltir”, der.
Sonra baflka birinin daha parlak bir amelini birinci ve ikinci
kat göklerden geçirdikten sonra üçüncü kat gö¤ün kap›s›n-
daki melek, “Bu ameli götürün sâhibinin surat›na çarp›n.
Ben kibre müvekkel (vazifeli) bir mele¤im. Büyüklük tasla-
yanlar›n amelini buradan ileri geçirmememi Rabbim bana
emretti. Bu adam meclislerde kibreder” der. Sonra daha
parlak baflka bir ameli dördüncü kat göklere ç›kar›rlar. Na-
maz, oruc, hac ve zekât gibi çeflitli ibâdetler, inciler gibi par-
lak bir vazifeyette gelirler. Fakat buradaki kap›c› melek,
“Götürün bu amelleri sâhibinin surat›na çarp›n. Ben ucba
müvekkel mele¤im. Bu adam kendini be¤enen, ucb sâhibi
bir kimsedir”, der. Yine Hafaza melekleri baflka bir ameli
beflinci kat göklere kadar geçirirler. Bu amel, süslenmifl bir
gelin gibi kap›dayken müvekkel melek, “Ben hased mele¤i-
yim, bunun sâhibi çok hasedci bir insand›r. Çekememezli¤in-
den dolay› herkesin yapt›¤›n› yapar. Rabbim hasedcinin
amelini ileri geçirmememi bana emretti. Götürün de bu
ameli onun surat›na çarp›n” der. Baflka bir ameli alt›nc› kat
göklere kadar yükseltirler. Oradaki kap›c› melek, “Bu ame-
li götürün de sâhibinin surat›na çarp›n. Çünki o merhamet-
siz bir insand›r. Felâkete u¤rayan, darl›¤a düflen ve s›k›nt›la-
ra maruz kalan kimselere asla ac›maz. Ben rahmet mele¤i-
yim, merhamet etmeyenlerin amelini buradan ileri geçirme-
memi Rabbim bana emretmifltir” der. Namaz, oruc, infak,
cihad ve vera’ gibi amelleri gök gürültüsü gibi ses ve günefl
gibi ziyas› oldu¤u halde üç bin melek yedinci kat gö¤e kadar
yükseltirler. Oradaki kap›c› melek, “Götürün bu ameli,
onun surat›na çarp›n, azalar›na vurun, kalbini bu ameller ile
mühürleyin. Zira Allah r›zâs› için olmayan amelleri  buradan
ileri geçirmeme¤i Rabbim bana emretmifltir. Her hangi bir
amel, halis olarak Allah r›zâs› için yap›lmazsa riyâd›r. Mürai-
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nin amelini Allahü teâlâ kabûl etmez” der. Sonra devaml›,
“Baflka bir kulun namaz, oruc, zekât, hac, ömre, güzel ahlâk,
tefekkür ve zikir gibi amellerini göklere yükseltirler. Her ka-
p›dan geçer, göklerin melekleri onu teflyi eder, u¤urlarlar,
perdelerin hepsini aflar ve Allahü teâlân›n huzûruna yükse-
lirler. Yaln›z Allah r›zâs› için halis amel oldu¤una flehâdet
ederler. Allahü teâlâ, “Siz kulumun amelinin koruyucususu-
nuz, ben ise murak›b›m. O, bu amel ile beni murat etmedi,
baflkas›na gösterifl yapt›. Benim lanetim onun üzerine olsun”
buyurur. Meleklerin hepsi bu tel'ine ifltirak eder, kat›l›rlar.
Yer ve gökler onu tel’in ederler).

Kötü Huylar›n ‹lâçlar›
Her müslimân, kalbinden kötü huylar› ç›kar›p, iyi huylar›

yerlefltirmelidir. Bir kaç›n› ç›kar›p, bir kaç›n› yerlefltirmekle
insan güzel huylu olmaz. Bunun için müslimân, her fleyden
evvel kalbini temizlemesi lâz›md›r. Çünki kalb, bütün bede-
nin reisidir. Bütün organlar kalbin emrindedir. Sevgili Pey-
gamberimiz, (‹nsan›n bedeninde bir et parças› vard›r. Bu iyi
olursa, bütün organlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organ-
lar bozuk olur. Bu, kalbdir) buyurdu. Ya’nî bu, yürek deni-
len et parças›ndaki gönüldür. Bunun iyi olmas›, kötü ahlâk-
tan temizlenmesi ve iyi ahlâk ile süslenmesidir.

Kötü huylar, kalbin hastal›klar›d›r. Bunlar›n tedavileri
güçtür. ‹lâçlar›n› iyi bilmek ve iyi kullanmak lâz›md›r. Ahlâ-
k› de¤ifltirmek, kötüsünü yok edip, yerine iyisini getirmekle
mümkündür. Sevgili Peygamberimiz, (Ahlâk›n›z› iyilefltiri-
niz!) buyurdu. ‹slâmiyyet, mümkün olmayan fleyi emretmez.
Tecrübeler de böyle oldu¤unu göstermektedir. ‹nsanlar›n
ahlâklar›n›n de¤ifltirilmesi baz›lar› için kolay, baz›lar› için de
zor olur. Kötü huylardan kurtulmak için, baflvurulacak çare-
leri flöyle s›ralamak mümkündür

1- Kötü huylar›n hepsi için müflterek ilâç, hastal›¤› ve za-
rar›n›, sebebini, z›dd›n› ve ilâc›n faydas›n› bilmektir. Sonra
bu hastal›¤› kendinde teflhis etmek, aramak, bulmak gelir.
Bu teflhisi kendi yapar. Yahut bir âlimin, rehberin bildirme-
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si ile anlar. Mü'min, mü'minin aynas›d›r. ‹nsan kendi kusur-
lar›n› zor anlar. Güvendi¤i arkadafl›na sorarak da, kusurunu
ö¤renir. Sâd›k olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan ko-
ruyan kimsedir. Böyle arkadafl güç bulunur.

2- Düflmanlar›n›n kendisine karfl› kulland›klar› kelimeler
de, insana ay›plar›n› tan›tma¤a yarar. Çünki düflman, insan›n
ay›plar›n› aray›p, yüzüne çarpar. Arkadafllar ise, insan›n ay›-
b›n›, kusurunu pek görmezler.

Birisi ‹brahim Edhem hazretlerine, ayb›n›, kusurunu bil-
dirmesi için yalvar›nca, seni dost edindim, her hâlin, hareket-
lerin bana güzel görünüyor. Ayb›n› baflkalar›na sor dedi.
Baflkas›ndan bir ay›p görünce, bunu kendinde aramak, ken-
dinde bulursa, bundan kurtulma¤a çal›flmak da kötü huyla-
r›n ilâçlar›ndand›r. (Mü' min mü'minin aynas›d›r) hadîs-i fle-
rifinin ma’nâs› budur. Ya’nî, baflkas›n›n ay›plar›nda, kendi
ay›plar›n› görür. Îsâ aleyhisselâma, bu güzel ahlâk›n› kimden
ö¤rendin dediklerinde (Bir kimseden ö¤renmedim, insanla-
ra bakt›m. Hofluma gitmeyen fleylerinden sak›nd›m. Be¤en-
diklerimi ben de yapt›m) buyurdu. Lokman Hakime, (Edebi
kimden ö¤rendin) dediklerinde, (Edebsizden!) dedi. Selef-i
sâlihinin, Eshâb-› kirâm›n, velîlerin hayât hikâyelerini oku-
mak da, iyi huylu olmaya sebep olur.

3- Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanma-
n›n sebebini araflt›rmak, bu sebebi yok etme¤e, bunun z›d-
d›n› yapma¤a çal›flmal›d›r Kötü huydan kurtulmak, bunun
z›dd›n› yapmak için çok u¤raflmak lâz›md›r. Çünki, insan›n
al›flt›¤› fleyden kurtulmas› güçtür. Kötü fleyler nefse tatl› ge-
lir.

4- ‹nsan›n kötü fley yap›nca, arkas›ndan nefse güç gelen
fleyi yapmay› âdet edinmesi de faydal› ilâçt›r. Meselâ; bir kö-
tülük yaparsam, flu kadar sadaka verece¤im veya oruc tuta-
ca¤›m, gece namazlar› k›laca¤›m diye adamal› veya bunlar›
yapmak için, yemin etmelidir. Nefsi, bu güç fleyleri yapma-
mak için, onlara sebep olan kötü âdetini yapmaz.
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5- Kötü huylar›n zararlar›n› okumak, iflitmek de, faydal›
ilâçt›r. Bu zararlar› bildiren hadîs-i flerîfler çoktur. Bunlar-
dan birkaç› flunlard›r:

(Allah kat›nda kötü huydan büyük günâh yoktur.) Çünki,
bunun günâh oldu¤unu bilmez. Tevbe etmez, iflledikçe, gü-
nâh› kat kat artar.

(‹nsanlar›n hiç çekinmeden, s›k›lmadan yapt›klar› günâh,
kötü huylu olmakt›r).

(Her günâh›n tevbesi vard›r. Kötü huyun tevbesi olmaz.
‹nsan kötü huyun tevbesini yapmay›p, daha kötüsünü ya-
par).

(S›cak su buzu eritti¤i gibi, iyi huy da hatalar› eritir. Sirke
bal› bozdu¤u gibi, kötü huy da, hayrat› hasenât› (iyilikleri)
yok eder).

6- ‹yi huylu olmak için ve iyi huyunu muhafaza edebil-
mek için, sâlih kimselerle, iyi huylularla arkadafll›k etmeli-
dir. ‹nsan›n huyu, arkadafl›n›n huyu gibi olur. Ahlâk, hasta-
l›k gibi bulafl›c›d›r. Kötü huylu ile arkadafll›k etmemelidir.
Hadîs-i flerîfte, (‹nsan›n dîni, arkadafl›n›n dîni gibi olur) bu-
yuruldu.

7- Faydas›z fleylerden, oyunlardan, zararl› flakalaflmaktan
ve münakafla etmekten sak›nmal›d›r. ‹lm ö¤renmeli ve fay-
dal› ifller yapmal›d›r. Ahlâk› bozan, flehveti harekete getiren
seks, fuhfl kitâblar› okumamal›, böyle radyo ve televizyon
program› ve filmlerini dinlemekten ve seyretmekten sak›n-
mal›d›r.

8- ‹yi huylar›n faydalar› ve harâmlar›n zararlar› hep hat›r-
lanmal›d›r. Mal, mevki' arkas›nda koflanlardan hiçbiri mura-
d›na kavuflamam›flt›r. Mal›, mevki'i hay›r için ar›yan ve hay›r
ifllerde kullanan, râhata, huzûra kavuflmufltur. Mal, mevki
gaye olmamal›, hayra vas›ta olmal›d›r.

Mal, mevki' bir deryaya benzer. Çok kimse, bu denizde
bo¤ulmufltur. Allah korkusu, bu denizin gemisidir. Hadîs-i
flerîfte, (Dünyada, kal›c› de¤il, yolcu gibi yaflamal›! Ölece¤i-
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ni hiç unutmamal›!) buyuruldu. ‹nsan, dünyada kal›c› de¤il-
dir. Dünya zevklerine dald›kça, s›k›nt›lar, üzüntüler, güçlük-
ler artar.

9- Kötü huylardan uzaklaflmak ve iyi huylu olmak için,
afla¤›daki hadîs-i flerîfleri hiç unutmamal›d›r.

(‹bâdetleri az olan bir kul, iyi huyu ile, k›yâmette yüksek
derecelere kavuflur).

(‹bâdetlerin en kolay› ve çok faydal›s›, az konuflmak ve
iyi huylu olmakt›r).

(Bir kulun ibâdetleri çok olsa da, kötü huyu onu Cehen-
nemin dibine götürür. Bazan küfre götürür).

Birinin gündüzleri oruc tuttu¤u, geceleri namaz k›ld›¤›,
fakat kötü huylu oldu¤u, dili ile komflular›n›, arkadafllar›n›
incitti¤i söylendikte, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem"
cevab›nda: (Böyle olmak iyi de¤ildir. Gidece¤i yer, Cehen-
nem ateflidir) buyurdu.

(‹yi huylu olan, dünya ve âh›ret se’âdetlerine kavuflur).
Çünki iyi kimse, Allaha ve kullara karfl› olan haklar›, vazife-
leri yerine getirir.

(Kendinden uzaklaflanlara yaklaflmak, zulm edenleri afv
etmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu
olmakt›r). ‹yi huylu kimse, kendisine dar›lana iyilik yapar.
‹hsanda bulunur. Mal›na, haysiyetine, bedenine zarar vereni
afv eder.

(K›zd›¤› zaman, yumuflak davranan›n kalbini Allahü teâ-
lâ emniyet ve îmân ile doldurur). Korkusuz ve emin olur.

10- Kötülük edene iyilik yapmak, iyi huylar›n en üstünü-
dür. Olgun insan olman›n alâmetidir. Düflmanlar› dost ya-
par. ‹mâm-› Gazâli hazretleri buyuruyor ki: ‹ncilde gördüm.
Îsâ aleyhisselâm, (Kötülük yapana kötülükle cevap vermeyi-
niz! Sa¤ yana¤›n›za vurana, sol yana¤›n›z› çeviriniz!; Palto-
nuzu alana, flalvar›n›z› da veriniz!) buyurdu.
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MENKIBE

Dünyan›n S›fatlar›

Abbasi halifelerinden Hârun Reflidin han›m› Zübeyde
Hatun, devrin ‹slâm âlimlerinden Mansûr-i Ammâr hazret-
lerine mektup yazd›. Mektubunda:

- “Ey müslimânlar›n âlimi! Dünyan›n s›fatlar›ndan birini
bana aç›kla!” diye yaz›yordu. Mansur hazretleri cevab›nda
bildirdi ki:

- “Dünya aslana benzer. H›rs gözü, tamah kula¤›, câhillik
bafl›, riyâ yüzü, sefihlik burnu, sap›kl›k a¤z›, cimrilik boynu,
kibrli bulunmak gö¤sü, hased s›rt›, uzun emel karn›, flirk kal-
bi, flüphe ci¤eri, büyük günâhlar ayaklar›, flehvetler pençele-
ri, övünç vesilesi pazular›, hîle kuyru¤udur. Ona bakan ba¤-
lan›r, isteyen hasta olur. Arayan k›r›k olur. Tutulan› öldürür.
Bu yirmi fley dünyan›n tarifidir”.

Sonra flöyle devam etti: “Onu yenmek, emri alt›na almak
isteyenin, zühdü k›l›ç, vera'› kalkan, nasîhati kol, kanâati ok,
susmay› yay, Hakka uymay› k›l›ç, ilmi bayrak, Allahü teâlâ-
n›n kitâb›n› kale, yakîni binek vas›tas›, akl› dayanak, ameli
silâh, niyeti k›lavuz, sünneti yol, tevekkülü arkadafl, evliya
ile sohbeti asker, tefvîzi yard›ma, duây› imdada yetiflici, recâ-
y› âdet, mücâhedeyi hamle, müflahadeyi darbe etmelidir.
Ancak bunlarla kahredilir. Ma¤lûp edilip, ona hakim olunur.
fierrinden, zarar›ndan kurtulunur. O yirmiyi kendin için âfet,
bu yirmiyi kendin için âdet bilesin ve yapas›n. Böylece onla-
r› bilmek, bunlar› yapmakla, ondan gelecek zarardan korun-
mufl olursun.”

KÖTÜ HUYLARDAN BA’ZILARI

1– ‹NANMAMAK (Küfr)

Kalb ile ifllenen kötülüklerin en büyü¤ü ve en kötüsü, Al-
lahü teâlâya inanmamak, ateist olmakt›r. Bütün insanlara
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îmân etmek emrolundu. Son Peygamber Muhammed aley-
hisselâm›n, Allahü teâlâdan getirip bildirdi¤i fleylerin hepsi-
ne kalb ile inan›p, dil ile söylemeye “Îmân” denir. Söyleme-
ye engel bir hal bulundu¤u zaman, söylememek afv olur.
‹nan›lmas› lâz›m olan bir fleye inanmamak “Küfr” olur.
‹nanmayan kimseye kâfir denir.

Allahü teâlân›n var oldu¤unu anlamamak, düflünmemek
günâh olur. Bildirilen emir ve yasaklardan birine inanma-
mak, hepsine inanmamak olur. Bir kimsede îmân›n var ol-
mas› için, islâmiyyetin küfr (inançs›zl›k) alâmeti sayd›¤› fley-
lerden sak›nmak da lâz›md›r. ‹slâmiyyetin emir ve yasakla-
r›ndan birini hafif görmek, Kur'ân-› kerîm ile, meleklerle,
Peygamberlerden biri ile alay etmek, küfrdür.

‹nanmamak üç türlü olur:

1- ‹flitmedi¤i, düflünmedi¤i ve câhil kald›¤› için inanma-
mak, kâfir olmak. Buna “Küfr-i Cehlî” denir. Da¤da yetiflip
hiçbir din duymay›p, puta tapanlar böyledir. Bunlar ne Cen-
nete ne de Cehenneme girmiyeceklerdir. Bütün hayvanlar
gibi toprak edilerek yok olacaklard›r. Kâfir memleketlerin-
de yaflay›p islâmiyyeti iflitmeyenler ve kâfirlerin küçük yaflta
ölen çocuklar› da böyledir. ‹flitip de, hiç inanmayanlar veya
yanl›fl inananlar, afv edilmeyeceklerdir. Sonsuz azap göre-
ceklerdir.

2- Bilerek, inat ederek inanmamak, kâfir olmak. Buna
“Küfr-i inâdî” denir. Kendini büyük görmekten ve öyle bil-
mekten, mevki, rütbe sâhibi olmay› sevmekten veya ay›plan-
maktan korkmak sebebi ile meydana gelir. Firavun ve yol-
dafllar› böyle inanmam›flt›. Musa aleyhisselâm›n mu’cizeleri-
ni gördükleri halde îmân etmediler. Bizim gibi bir insana
inanmay›z dediler. Kendileri gibi bir insan›n Peygamber ola-
ca¤›n› kabûl etmediler. Halbuki kendileri gibi bir insan olan
Firavuna ilah, tanr› dediler. Ona tap›nd›lar. Rum imparato-
ru Herakliyüs da taht›ndan, saltanat›ndan ayr›lmak korkusu
ile îmân etmedi.
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3- ‹slâmiyyetin, îmâns›zl›k alâmeti dedi¤i sözleri söyleyen
ve iflleri yapan, kalbinden îmân etse ve inand›¤›n› söylese de
inanmam›fl olur. Buna “Küfr-i Hükmî” denir. Bunlar küfre
sebep olan sözler ve ifllerdir. Baz›lar› flunlard›r:

- Allahü teâlâya yak›flmayan sözler söylemek.

- Melekleri küçültücü sözler söylemek.

- Kur'ân-› kerîmde ismi geçen peygamberlerden birini bi-
le inkâr etmek.

- Çok iyilik yapan birine, Peygamberden daha iyi demek.

- ‹çkiye, faize, kumara halâl demek.

- Âh›rette olacak fleylerle alay etmek.

- Kabrdeki ve k›yâmetteki azaplara inanmamak.

- Fen bilgileri, din bilgilerinden daha hay›rl›d›r demek.

- ‹slâm bilgilerine inanmamak, bunlar› ve din âlimlerini
afla¤›lamak.

- Kâfir olmay› istemek veya öyle olay›m diye yemin et-
mek.

- Kâfir olmaya sebep olan bir ifli bilerek yapmak.

- ‹nsanlar› güldürmek, sevindirmek veya alay etmek için
kâfir olmaya sebep olacak bir söz söylemek.

Kalbte îmân›n bozuk olmas› ve islâmiyyetin emretmedi¤i
fleyleri ibâdet sanmak da, büyük günâht›r. Peygamberimiz ve
Eshâb›ndan sonra ortaya ç›kan inan›fllar ve ibâdetler yanl›fl
olup, sap›kl›kt›r. Böyle inan›fllara “Bid'at” denir. Böyle ina-
nanlara “Bid’at ehli” denir. Kalbi ve bedeni bunlardan te-
mizlemek gerekir.

Kalbin hastal›klar› olan kötü huylar›n hepsini terk etme-
lidir. Kötülüklerin en büyü¤ü olan îmâns›zl›ktan ve yanl›fl
inanmaktan sonra, kötü olan fley günâhlard›r. Göz harâm
olan fleylere bakmamal›d›r. Kulak, dînimizin yasak etti¤i çir-
kin sözleri ve dedi-kodular› dinlememelidir. El, harâm olan
fleyleri tutmamal›, ayaklar harâm, günâh ifllenen yerlere git-

– 307 –



memelidir. Dil ile yalan söylememeli ve kimseyi incitmeme-
lidir. Mide, harâm yiyeceklerle ve içeceklerle doldurulma-
mal›d›r. Erkekler ve kad›nlar, fuhfl, zina olan çirkin ifllere
yaklaflmamal›d›r.

Her müslimân›n bilmesi lâz›m olan fleyleri ö¤renmesi
farzd›r. Bilmemesi özr de¤il, büyük günâhd›r. Küfre sebeb
olan sözü, hatâ ederek, yan›larak veyâ te’vîlli olarak söyliye-
nin îmân› ve nikâh› bozulmaz. Yaln›z, tevbe ve istigfâr etme-
lidir. ‹mâm efendiler cemâ’ate tecdîd-i îmân ve nikâh yapd›-
r›yorlar. Bunun için, (Allahümme innî ürîdü en üceddidel
îmâne vennikâha tecdîden bi kavlî lâ ilâhe illallah, Muham-
medün Resûlullah) okutuyorlar.

Kötülüklerden sak›nmaya ve günâhlar› terk etmeye
"Takva" denir. Takva, Allahtan korkmakt›r. Kalbinde Allah
korkusu olanlar, günâhlar›n yan›na bile yaklaflmazlar. On-
lardan nefret ederler. Güzel ahlâk›n temeli, Allah korkusu-
dur. Sevgili Peygamberimiz, (Hikmetin bafl› Allah korkusu-
dur) buyuruyor. Allahü teâlâ Kur'ân-› kerîmde meâlen, (Si-
zin Allah yan›nda en flerefliniz, en üstününüz, Allahtan en
çok korkan›n›zd›r) buyurdu.

Her müslimân, sabâh ve akflam, flu îmân düâs›n› okuma-
l›d›r: (Allahümme innî e’ûzü bike min en-üflrike bike fley-en
ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente al-
lâmülguyûb).

MENKIBE

Firavunun Cesedi

Londradaki ünlü British Müzesinin Mumyalar bölümün-
de sergilenen bir ceset 3000 y›l evveline aittir. Mumyalanma-
m›flt›r. Secde eder vaziyettedir. Bütün iç ve d›fl organlar›
tamd›r. Bafl›ndaki sararm›fl saçlar› ve sakallar› râhatl›kla gö-
rülmektedir. Bu cesedin nas›l olup da 3000 y›ld›r mumyalan-
madan kalabildi¤ini ilm adamlar› araflt›radursunlar. Biz bu
iflin s›rr›n› Kur'ân-› kerîmde buluyoruz.
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Bilindi¤i gibi Musa aleyhisselâm›n davetini kabûl etme-
yen Firavun'u, Cenâb-› Hak K›z›ldenizin suyunda bo¤arak
cezâland›rm›flt›. Yûnus sûresinin 92. âyetinde (Bugün senin
gark olan, bo¤ulan cesedine kurtulufl verece¤im. Ta ki, sen-
den geridekilere ibret olas›n. Ve flüphe yok ki, insanlardan
birçoklar› bizim âyetlerimizden elbette gafildirler.)

Cesedin bulundu¤u yer, Firavunun garkoldu¤u yer olan
K›z›ldeniz'in kenar›ndaki Cebelein mevkiidir.‹ngiliz araflt›r-
ma ekibi, cesedi kumlar aras›nda bulmufl ve ülkelerine gö-
türmüfllerdir. ‹lm adamlar›n›n tesbitine göre, bu ceset 3000
y›ll›kt›r ve Firavun da 3000 y›l evvel yaflam›flt›r. Ayr›ca 1144
y›l›nda vefât eden Zemahfleri, bu âyet-i kerîmeyi tefsir eder-
ken: (Seni, deniz kenar›nda bir köfleye, ataca¤›z... Cesedini
tam, noksans›z ve bozulmam›fl halde, ç›plak ve elbisesiz ola-
rak, senden as›rlar sonra geleceklere bir ibret olmak üzere
koruyaca¤›z) demifltir.

Bir cesedin 3000 y›l muhafaza edilmesi, mukaddes kitâb›-
m›z›n sâhibi olan Rabbimizin kudretidir.

2– KALB KIRMAK

Müslimân, her bak›mdan örnek insan demektir. Her iflin-
de Allahdan korkar, titrer. Allahü teâlân›n sevgisine kavufl-
turacak iflleri yapmak için ç›rp›n›r. Sabredici, afv edicidir.
Her geçimsizlikte, s›k›nt›da kusuru kendisinde görür. Her ifl-
te Allah'›n r›zas›n› düflünür. Kimseyle münakafla etmez.
Kalbleri Allah›n evi bildi¤i için bir kalbi incitmekten çok
korkar. Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki:

(Bir müslimân› haks›z yere incitmek, Kâ'be'yi yetmifl ke-
re y›kmaktan daha günâht›r).

Konuflmalar› ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple
baflkas›n›n kalbini k›ran kimse, dünyada huzûrsuz oldu¤u
gibi, âh›rette de, bu günâh› sebebiyle Cehenneme at›l›r. Ha-
dîs-i flerîfte buyuruldu ki:

(K›yâmet gününde ümmetimin müflisi flu kimsedir ki, na-
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maz, oruc ve di¤er ibâdetleriyle gelmifltir. Fakat birisine söv-
müfltür, birisine iftira etmifltir, birinin mal›n› yemifltir, birinin
kan›n› dökmüfltür. Yapt›¤› bu zulmlere karfl›l›k, hak sâhible-
rine sevâblar› verilir.Sevâplar› bitince, hak sâhiblerinin gü-
nâhlar›n› yüklenir ve Cehenneme at›l›r).

Her ne flekilde olursa olsun, kalb k›rmaktan son derece
kaçmal›d›r. ‹mâm-› Rabbâni hazretleri buyuruyor ki:

(Kalb, Allahü teâlân›n komflusudur. Allahü teâlâya kal-
bin yak›n oldu¤u kadar hiçbir fley yak›n de¤ildir. Mü'min ol-
sun, kâfir olsun, hiç bir insan›n kalbini incitmemelidir! Çün-
ki, kâfir olan komfluyu da korumak lâz›md›r. Sak›n›n›z, sak›-
n›n›z, kalb k›rmaktan pek sak›n›n›z! Allahü teâlây› en ziya-
de inciten fley küfrdür. Küfrden sonra kalb k›rmak gibi bü-
yük günâh yoktur. Çünki, Allahü teâlâya ulaflan fleylerin en
yak›n olan› kalbdir. ‹nsanlar›n hepsi, Allahü teâlân›n kulla-
r›d›r. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse, onun
efendisi elbette gücenir. Her fleyin, her insan›n biricik mâli-
ki, sâhibi olan Allahü teâlân›n flân›n›, büyüklü¤ünü düflün-
melidir).

Her müslimân, herkesin iyi olmas›n› ister. Kendisini ku-
surlu görür, baflkalar›n›n kusursuz olmas›n› ister. Bunun için
herkese iyili¤i tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hal ile de yapar. ‹s-
lâm'›n güzel ahlâk›na uyarak örnek olur. Herkese tatl› dil,
güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini k›rma-
mak, mal›na, ›rz›na göz dikmemek, kanunlara karfl› gelme-
mek müslimânl›k îcâb›d›r.

‹slâmiyyetin emirlerini, yasaklar›n› be¤enmiyen kimseler,
iyiyi güzeli anlayamayan zavall›lard›r. Bunlara ac›mal›, anla-
yabilecekleri bir lisan ile, iyiyi, kötüyü ve güzeli, çirkini bil-
dirmelidir! Münakafla etmek, dostlu¤u giderir. Düflmanlar›n
ço¤almas›na sebep olur. Fitne ç›karmamal›, dost ile de, düfl-
man ile de tatl› konuflmal›, herkese güler yüzlü olmal›d›r!
G›ybet ederek, lâf tafl›yarak kalb k›rmak, fitneye sebep olur.
Fitne ise büyük günâht›r. Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki:
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(Fitne ç›karmay›n›z! Söz ile ç›kar›lan fitne, k›l›ç ile olan
fitne gibidir. Zâlimlere, fâcirlere insanlar› çekifltirmekten,
yalan ve iftira söylemekten has›l olan fitne, k›l›ç ile yap›lan
fitneden daha zararl›d›r).

Darg›n durmak da kalb k›r›lmas›na sebep olur. Kendine
zulm edenleri afv etmeli, bu sebeple ona karfl›l›k vermemeli
ve ona dar›lmamal›d›r! Darg›n ise hemen bar›flmal›d›r. Ha-
dîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Mü'minin mü'mine üç günden fazla hicr etmesi (darg›n
durmas›) halâl olmaz. Üç geceden sonra ona gidip selâm ver-
mesi vâcib olur.Selâm›na cevap verirse, sevâbta ortak olur-
lar. Vermezse, günâh ona olur).

(Sana dar›lana git, bar›fl! Zulm edeni afv et! Kötülük ede-
ne iyilik et!).

Kendimiz yüzde yüz hakl› bile olsak, e¤er karfl›m›zdaki
mü'min özür dilemiflse, özrünü kabûl etmelidir! Çünki ha-
dîs-i flerîfte: (Müslimân kardeflinin özrünü kabûl etmemek,
günâh olur) buyuruldu. Özrü kabûl etmek ve kusurlar› afv
etmek, Allahü teâlân›n s›fatlar›ndand›r. Özür beyan eden
müslimân kardeflinin özrünü kabûl etmemek, sû-i zan olur.
Müslimâna sû-i zan ise caiz de¤ildir. Hadîs-i flerîfte buyurul-
du ki:

(Sû-i zan etmeyiniz! Sû-i zan, yanl›fl karar vermeye sebep
olur. ‹nsanlar›n gizli fleylerini araflt›rmay›n›z, kusurlar›n› gör-
meyiniz, münakafla etmeyiniz, hased etmeyiniz, birbirinize
düflmanl›k etmeyiniz, birbirinizi çekifltirmeyiniz, kardefl gibi
sevifliniz! Müslimân müslimân›n kardeflidir. Ona zulm et-
mez, yard›m eder. Onu kendinden afla¤› görmez).

Karfl›m›zdaki insan› kendimizden afla¤› görmek kibrlen-
mek olur. Kibr ise, büyük günâht›r. Hadîs-i fleriflerde buyu-
ruldu ki:

(Kalbinde zerre kadar kibr olan, Cennete giremez).
(Allahü teâlâ buyuruyor ki, kibriyâ, üstünlük ve azâmet

bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olan› Cehenneme
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atar›m, hiç ac›mam).
(Önceki ümmetlerde kibr sâhibi birisi, eteklerini yerde

sürüyerek, yürürdü. Gayret-i ilâhiyyeye dokunarak, yer bu-
nu yuttu).

(Allahü teâlâ, tevâzu üzere olma¤› bana emir eyledi. Hiç-
biriniz, hiçbir kimseye tekebbür etmeyiniz, büyüklenmeyi-
niz!)

Kalb k›r›c›l›¤›, geçimsizli¤i sebebiyle idare edilenlerden,
zoraki ikram edilenlerden olmamal›d›r. Hadîsi-flerîfte buyu-
ruldu ki:

(K›yâmette, en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada za-
rar›ndan korunmak için ikram olunand›r).

Kalb k›rma¤a sebep olan kötü huylardan biri de müna-
kaflad›r. Hadîs-i flerîfte, (Hakl› bile olsa, münakafladan vaz-
geçmedikçe, kiflinin îmân› tamam olmaz,) buyuruldu. Sert
ve k›r›c› konuflmaktan kaçmal›d›r. Hadîs-i flerifte, (Allahü
teâlâ her zaman yumuflak söylemeyi sever) buyuruldu. Her
çeflit kötü huydan uzak durmal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Allah
kat›nda kötü huydan büyük günâh yoktur) buyuruldu. Kö-
tü huyu b›rak›p güzel huylu olma¤a çal›flmal›d›r! Peygam-
ber Efendimiz i’tikâd› do¤ru olan müslimânlar için buyur-
du ki:

(Kendinden uzaklaflanlara yaklaflmak, zulm edenleri afv
etmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu
olmakt›r).

Her çeflit kötülükten kaçarak iyi insan olmal›d›r. ‹yi insan
nedir? Peygamber Efendimiz ümmetine hitaben: (‹nsanlar›n
en iyisi, insanlara iyilik edendir, insanlar›n en kötüsü, insan-
lara zarar verendir) buyurdu. O halde her müslimân, îmân›
düzelttikden sonra, iyi insan olma¤a, insanlar› sevindirme¤e
çal›flmal›d›r. Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, bir mü'min kardeflini sevindirirse, Hak teâlâ o
kimsenin kalbini k›yâmet gününde ferahland›r›r).

(Her kim dünyada bir mü'min kardeflinin iflini görürse,
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Hak teâlâ, o kimsenin yetmifl ifline kolayl›k ihsan buyurur. O
yetmifl iflin on tanesi dünyada, altm›fl tanesi k›yâmet günün-
dedir. Bir kimse, bir mü'min kardeflinin ayb›n› kapat›rsa, Al-
lahü teâlâ o kimsenin bütün ay›plar›n› k›yâmet günü kapa-
t›r).

3– BÜYÜKLENMEK (Kibr)

Bir insan›n, kendini, iyiliklerini ve ibâdetlerini üstün gör-
mesi, kötü bir huydur. Allahü teâlâ, kendini baflkalar›ndan
üstün görmeyi ve üstün bilmeyi harâm etmifltir. Nitekim Sev-
gili Peygamberimiz, (Kalbinde zerre kadar kibr "büyüklük"
bulunan kimse Cennete giremez) buyurdu. ‹nsanlardan, Al-
lahü teâlâya karfl› bile üstünlük taslayanlar oldu. Nemrud ve
Firavun böyleydiler. Tanr›l›¤›n› ilân ettiler .Allahü teâlân›n
nasîhat vermek için gönderdi¤i Peygamberini, Nemrud ate-
fle att›. Firavun da öldürmek istedi. Her ikisi de aciz, zavall›
bir insand›. Allahü teâlâ Nemrudun can›n›, burnundan bey-
nine giren bir sinek ile ald›. Firavunu da K›z›l Denizde bo¤-
du. Her as›rda böyle ahmaklar gelmifltir. Mao ve Stalin gibi
zalimler, milyonlarca insan› öldürerek ve iflkence yaparak,
din adamlar›n› ve müslimânlar›, din kitâblar›n› yok ederek,
milletlerini sindirmifller, korkutarak kendilerine tapt›rm›fl-
lard›r.

Peygamberlere karfl› büyüklük gösterenler oldu. fiey-
tân, ilk peygamber Âdem aleyhisselâma secde etmeyerek
ilk kibrli kimse oldu. Sevgili Peygamberimiz islâmiyyeti
aç›klad›¤› ve yaymaya bafllad›¤› zaman, (Bu din, Mekkenin
ileri gelenlerine indirilseydi daha iyi olurdu) dediler. Bü-
yüklük ve azamet, Allahü teâlâya mahsustur. Kullar›na te-
vazu, alçak gönüllülük yak›fl›r. Nitekim Sevgili Peygambe-
rimiz, (Allahü teâlâ buyuruyor ki, üstünlük ve azamet, ba-
na mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olan› Cehenneme
atar›m, hiç ac›mam) buyurdu. Fakat kalbinde zerre kadar
îmân olan, Cehennemde sonsuz kalmayacak, Cennete gi-
recektir. Büyük günâh iflleyip de tevbe etmeyen, flefaata,
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afva kavuflam›yan mü'min, Cehennemde günâhlar›n›n kar-
fl›l›¤› olan azaplar› çektikten sonra ç›kar›lacak, Cennete so-
kulacakt›r.

Cennete giren, oradan hiç ç›kmayacakt›r. Hadîs-i flerîfde,
(Kibri, h›yaneti ve kul borcu olmayan mü'min, hesaps›z Cen-
nete girecektir) ve (Kul hakk›, mü'minin ayb›, kusurudur)
buyuruldu.

‹nsanlardan câhil olanlar, yedi fleye kavuflunca, kendileri-
ni baflkalar›ndan üstün, büyük görürler. Büyüklenmeye se-
bep olan yedi s›fat flunlard›r: Din ve fen bilgilerinde yüksel-
mek, yap›lan ibâdetler, mensup oldu¤u ailenin soyu-sopu,
güzellik, kuvvetli olmak, mal ve mevki-rütbe sâhibi olmak.
Bunlar, iyi niyetlerle yap›l›rsa her biri, Allahü teâlân›n r›za-
s›n› kazanmaya da sebep olur. ‹nsanlara faydal› olmaya ya-
rar. Bu s›fatlar› ile büyüklük, üstünlük taslayanlar› Allahü
teâlâ sevmez. Hased, kin tutmak ve riyâ (gösterifl) da büyük-
lenmeye sebep olur.

Büyüklü¤ün ilâc› tevazudur. Tevazu alçak gönüllü dav-
ranmak, büyüklenmemek demektir. Yüce Rabbimiz, (Bü-
yüklenenleri sevmem, tevazu edenleri severim) buyuruyor.
Sevgili Peygamberimiz de, (Allahü teâlâ tevazu üzere olma-
y› bana emretti. Hiçbiriniz, hiçbir kimseye büyüklük, üstün-
lük göstermeyiniz) buyurdu.

MENKIBE

Küfre Götüren Kibr

Cebele ibni Eyhem, Gassânî meliklerinin sonuncusudur.
Daha önce müslimân olmufltu. Hicretin birinci senesinde
Medine'ye geldi. Melik oldu¤u için hizmetçileri, eflyalar›
çoktu. Kendisi ve hizmetçileri çok güzel giyinmifllerdi. Haz-
ret-i Ömer hacca gidiyordu. Onu da beraber götürdü. Kâ'be-
de tavaf esnas›nda yoksul bir müslimân kalabal›k ve s›k›fl›k-
l›k dolay›s›yla yanl›fll›kla Cebelenin ete¤ine basarak y›rtt›.
Cebele de çok k›zarak, o yoksul müslimâna bir tokat vurup,
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burnunu k›rd›. O da Hazret-i Ömere giderek flikâyetçi oldu.
Hazret-i Ömer Cebeleyi ça¤›rd›. Aralar›nda flu konuflma
geçti:

- Ya hasm›n› râz› et, yahut k›sas ederim.

- Ben bir melikim. O flah›s ise yoksul bir adamd›r. Onun
için bana nas›l k›sas edersin.

- ‹slâmiyyet sizin aran›zdaki ayr›l›¤› kald›rm›flt›r, ilâhi ka-
nunlar önünde, herkes birdir.

- Ben ‹slâmdan ç›karsam, aram›zdaki ayr›l›k kalkar m›?

- Suç cezâs›z kalmaz.

- H›ristiyan olursam ne olur?

- H›ristiyan olursan boynunu vururum.

Bunun üzerine Cebele, Hazret-i Ömerden düflünmek için
izin ald›. O gece adamlar›yla beraber Medineden kaçt›. ‹s-
tanbula gitti. H›ristiyan oldu ve orada öldü. Kibr ve gururu
yüzünden hem yurdundan, yuvas›ndan oldu, hem de dînin-
den olarak sonsuz felâkete yuvarland›.

MENKIBE

Sak›n Böbürlenme

‹slâm âlimlerinden Muhammed ‹bn-i Semmâk, Abbasi
halifelerinden birisinin huzûruna girdi. Halife, bir bardak  ile
su içiyordu.  Bu s›rada  halife  ‹bn-i Semmâk'a:

- Bana ö¤üt ver, dedi. ‹bn-i Semmâk:

- Sen fliddetli susuzlu¤a yakaland›¤›n vakit, bu suyu ancak
sana bütün servetin karfl›l›¤›nda verecek olsalar ne yapar-
d›n? diye sordu. Halife:

- Bütün servetimi verir, bu suyu al›rd›m, dedi. Bunun üze-
rine ‹bn-i Semmâk:

- O halde, bir bardak su de¤erinde olan servetinle sak›n
böbürlenme! dedi.
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MENKIBE

Kibrlinin Burnu

‹yi kalbli Sultan ile, Veziri konufluyorlard›. Sultan:

- Kötü insana, kendi kötülü¤ü yeter. Baflka bir fley yap-
maya, gerek yok!" derler. Ne güzel söz, de¤il mi? dedi.

- Evet efendim! Gerçekten öyle.

Biraz sonra, vezir dairesine gitti. Birçok ifl sâhibi, Onu
bekliyordu. Hepsinin iflini s›k›lmadan, güler yüzle halletti.

Akflam evine vard›. Han›m›, çocuklar› ve hizmetçileriyle
birlikte yemek yedi. Hep beraber yats› namaz› k›ld›lar. Her-
kes yata¤›na çekildi.

‹yi kalbli Vezir, uzun müddet Kur'ân-› Kerîm okudu, Yü-
ce Allah'a flükretti. Duâ etti.

Ertesi gün, bir arkadafl› ziyaretine geldi. Kendisini, Sul-
tanla konuflturmas›n› rica etti. Vezir de:

- Hallederiz, dedi.

Biraz sonra arkadafl›, sultan›n huzûrundayd›.

- Muhterem Sultan›m›z. Sizin bu Veziriniz, benim arka-
dafl›md›r. Fakat maalesef kendisini, sizden bile büyük görü-
yor. Çok kibrli...

- Ne diyorsun?

-‹nanmazsan›z dikkat edin. Sizinle konuflurken, burnunu
tutacakt›r. Kibrinden gururundan, bafl›n› öbür tarafa çevire-
cektir!..

- Olur mu öyle fley?

- Deneyin, göreceksiniz efendim...

Konuflmas› bitti, d›flar› ç›kt›. Vezir gülüyordu. Arkadafl›
ona dedi ki:

- Beni Sultanla konuflturdu¤un için, çok teflekkürler. Ben
de seni, ö¤le yeme¤ine davet ediyorum.

- Can›m ne lüzum var.
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- Gelmezsen dar›l›r›m. Yoksa bizim yemeklere, tenezzül
etmiyor musun?

Vezir mecburen, ziyafete gitti. Ziyafette bol so¤anl›, sa-
r›msakl› çorbalar, mant›lar yendi içildi...

Yemekten sonra Vezir, Saraya kofltu, ö¤leden sonra çok
iflleri vard›. Bir ara, "Sultan›n Çavuflu" geldi. Sultan›n kendi-
sini hemen bekledi¤ini haber verdi.

Sultan›, ayakta gören Vezir:

- Buyrun efendim, beni emretmiflsiniz, dedi.

- Yaklafl... Yan›ma yaklafl, Sana bir fley verece¤im.

Vezir yaklaflt›. Fakat a¤z› "so¤an sar›msak" kokmas›n di-
ye, eliyle kapatt›. Sultan ona e¤ildikçe, Vezir bafl›n› çeviri-
yordu. Sultan çok üzüldü. "Demek söylenen do¤ruymufl" di-
ye düflündü. Masas›n›n üzerinde duran kapal› bir zarf› ald›,
ona verdi.

- Bunu kendi elinle "Bafl Vezir"e teslim eyle!..

Sultan böyle "emirnameler" ile sevdiklerini Elçi tayin
ederdi. Vezir, "hay›rl› iflte, acele edeyim" diyerek, derhal yo-
la koyuldu.

Yolda gene arkadafl›na rastlamaz m›? Arkadafl› merak et-
ti. O da her  fleyi anlatt›.

- Sultan herhalde çok sevdi¤i birisine, iyilik ediyor ki,
böyle acele etti. Elden "Emirname gönderiyor..." dedi.

Arkadafl› gene çok rica etti.

- Sabahleyin ben de, Ondan böyle bir fley istemifltim. Bel-
ki benim için yaz›lm›fl bir "Emir" dir. Ne olur, bana ver de,
kendi elimle götüreyim diye yalvard›.

Vezir kabûl etti. Nas›l olsa, "iyi arkadafl›m oldu¤unu, Sul-
tan biliyor, k›zmaz" diye düflündü.

Biraz sonra, "Bafl Vezir" mektubu okudu flunlar yaz›l›yd›:

"-Bu mektubu sana getiren kimseyi derhal öldüresin.
Sonra da, "Kibrli burnunu kesip" saraya yollayas›n!..."
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Bafl Vezir, tereddüt etmeden, "Emri" yerine getirdi.

Akflam üzeri karfl›s›nda Veziri gören Sultan pek flafl›rd›!

- Sen burada ne ar›yorsun? diye sordu.

O da, yolda arkadafl›na rastlad›¤›n› ve olanlar› anlatt›:

Tam konuflurlarken çavufl, yanlar›na gelerek elinde bir
kapakl› sahan (tabak) tutuyordu.

- Bunu "Bafl Vezir" yollad›, Efendim dedi.

Kapa¤› açt›lar, içinde, kocaman bir insan burnu vard›.
Kesilmifl ve kanlar içindeydi. Yan›ndaki kâ¤›tta flunlar yaz›-
l›yd›: "Kibrli Burnu".

Sultan art›k dayanamad›, sordu:

- Sen bugün niçin bafl›n›, benden uzaklaflt›r›yordun?

Vezir güldü:

- A¤z›m›n kokusu, sizi râhats›z etmesin diye efendim.

Ö¤le yeme¤ine, arkadafl›m davet etmiflti. Fazlaca so¤an,
sar›msak yemifltik.

Sultan hem sevindi, hem üzüldü ve flunlar› m›r›ldand›:

- Kötü insana, kendi kötülü¤ü yetiflir.

4– YALAN VE YALANCI fiÂH‹DL‹K

Yalan, do¤ru olan›n veya do¤ru bildi¤inin aksini söyle-
mektir. Yalan, günâhlar›n en çirkini, ay›plar›n en fenas›,
kalbleri karartan bütün kötülüklerin bafl›d›r. Yalanc›l›k, in-
sanlar aras›nda da sevilmeyen çok çirkin bir huydur.

‹nsanlar topluluk halinde yaflayabilmek için birbirlerinin
yard›mlar›na ve do¤ru sözlerine muhtaçt›rlar. Yalanc› olan
insanlar aras›nda yard›mlaflma, geçim ve itimat olmaz. Aile
fertleri yalanc› olunca, ailede sevgi, sayg› ve birbirlerine kar-
fl› itimat kalmaz. Böyle bir ailede ne iyi bir geçim, ne de hu-
zûrlu bir hayât mümkün olur. Aileleri böyle olan cemiyet de
y›k›lmaya mahkûm olur.

Yalan, ayn› zamanda kalblerin kararmas›na sebep olur.
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Peygamber Efendimiz bir hadîs-i flerîflerinde, (Yalandan
çok sak›n›n›z! O, fücurla (kötülükle) beraber bulunur. Bu
ikisi ise Cehennemdedir) buyurdu. Buradan anlafl›l›yor ki,
günâh ve kötülü¤ün esas› yaland›r. Bunun için yalan, Allahü
teâlân›n ve Peygamber Efendimizin sevmedi¤i bir huy oldu.

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Yalan, nifak kap›lar›ndan bir azapt›r).
(Allahü teâlâ k›yâmette üç kifli ile konuflmaz ve onlara

bakmaz: Verdi¤ini bafla kakan, tacirin yemini ile mal veren,
kibrli elbisesi giyen).

Bir defas›nda Sevgili Peygamberimize flöyle soruldu.

- Yâ Resûlallah, mü'min korkak olur mu?

- Evet olabilir.
- Mü'min, cimri olabilir mi?

- Evet, olabilir.
- Mü'min yalanc› olur mu?

- Hay›r olamaz, buyurdu.

Yalan›n en kötü ve çirkin olan›, yalan yere yemin ve fla-
hitlik etmektedir. Yalan yere yemin eden dünyada ve âh›ret-
te felâkete u¤rar. Allahü teâlâ Kur'ân-› kerîmde Âli ‹mran
sûresi 77. âyetinde meâlen, buyuruyor ki: (Allah›n ahdini
(kitâblar›ndaki Peygamberlere îmân sözünü) ve kendi ye-
minlerini birkaç paraya satan kimseler (var ya), iflte onlar›n
âh›rette hiçbir nasibi yoktur. Allah, onlara kelâm›yla hitap
etmeyecek ve k›yâmet günü onlara merhamet nazar›yla bak-
mayacak ve kendilerini temize ç›karmayacakt›r. Onlar için
çok ac›kl› bir azap vard›r). Yalan yere yemin edenin mal›n›n
bereketi kalkar, ömrünün se’âdeti yok olur, evi bark› viran
olur. Hayât› zindan olur. K›saca maddeten ve manen büyük
belâlara dûçar olur.

Yalanc› flahitlik de çok büyük günâhlardand›r. Hadîs-i fle-
rîfte buyuruldu ki: (Müslimânlara yalan yere flahitlik yapan›
k›yâmet günü dilinden asarlar. Sonra onu, münâf›klarla be-
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raber, Cehennemin en dibine sürerler. Bildi¤i, gördü¤ü hal-
de flahitlik yapmayan veya söylemeyen için Allahü teâlâ k›-
yâmette vücudunun etlerini parça parça edilip halk›n önün-
de ona yedirilmesini ve Cehenneme at›lmas›n› buyurur. O
dili yer, kemirir ve parça parça eder.)

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (Tüccar›n, pazarc›lar›n
ço¤u fâcirdir). Sebebini sorduklar›nda, (Al›fl-veriflleri halâl
olmaz. Çünki çok yemin ederek günâha girerler ve yalan
söylerler) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfte, (Yalan yere yemin
ederek, birinin mal›n› alan kimse, k›yâmet günü, Allahü te-
âlây› gazapl› görecektir.) Bir hadîs-i flerîfte, (Îmân sâhibi, her
kabahati yapabilir. Fakat, hiyanet yapamaz ve yalan söyleye-
mez) ve bir hadîs-i flerîfte de, (Yalan, üç yerde caiz olur; Bi-
rincisi, Harpte (ve Her zaman din düflmanlar›n›n zarar›ndan
korunmak veya müslimânlar› korumak için), ikincisi, iki
müslimân› bar›flt›rmak için, birinden di¤erine iyi laf getir-
mek. Üçüncüsü, zevcelerini idare etmek için) buyuruldu.
Zalimden, bir müslimân›n bulundu¤u yeri, mal›n›, günâh›n›
saklamak caizdir. ‹ki müslimân›n, kad›n ile erke¤in aras›
aç›lmas›n› önlemek için, mal›n› korumak için, müslimân›n
s›rr›, ayb› meydana ç›kmamak için ve bunlar gibi harâmlar›
önlemek için, yalan söylenebilir. Ölmemek için lefl yemeye
benzer.

Sevgili Peygamberimiz, (Yalan yere yemin, büyük günâh-
t›r) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfte de, (Yalan yemin ederek bir
müslimân›n hakk›n› alan kimsenin gidece¤i yer, Cehennem-
dir) buyurdu. Do¤ru olarak çok yemin etmek, Allahü teâlâ-
n›n ismine ve yemine k›ymet vermemek olur. Bunlara k›y-
met vermiyerek yemin etmek çok çirkindir. fiark›larda, tem-
sillerde, e¤lencelerde yemin etmek böyledir.

5– AYBLANMAKDAN KORKMAK

Ayblanmak korkusu, insanlar›n kötülemelerine, çekifltir-
melerine, ay›plamalar›na üzülmek demektir. Güzel, iyi olan
iflleri yapmaya karar vermek ve sonunu getirmek, baflkalar›-
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n›n kötülemelerinden, ay›plamalar›ndan korkmamaya ba¤l›-
d›r. Birçok insanlar›n kötü iflleri yapmas› ve hatta Allahü te-
âlây› inkâr etmesi veya Onun emir ve yasaklar›na uymama-
s›, insanlardan utanmas› ve ay›planmaktan korkmas› sebe-
biyledir.

Mal ve rütbe sâhibi olan birçok kimseler ay›planmak kor-
kusundan îmân etmekten ve islâmiyyetin emirlerine uymak-
tan mahrum kalm›fllard›r. Birçok insanlar, bu korku sebebiy-
le günâh ifllemektedirler. Zaman›m›z insanlar› ve bilhassa
gençleri aras›nda yay›lan kötü âdetler, danslar, balolar, içki-
li ve kumarl› toplant›lar, baflkalar›n›n kötülemesinden ve
ay›plamas›ndan üzülmek, korkmak sebebiyle ifllenen günâh-
lard›r.

‹nsanlar›n kötülemelerinden ve ay›plamalar›ndan kork-
maya karfl› ilâç olarak flöyle düflünmelidir: Kötülemeleri
do¤ru ise, ay›plar›m› bana bildirmifl oluyorlar. Bunlar› yap-
mamaya karar verdim demeli; böyle kötülemelerden ferah-
l›k duymal›d›r. Onlara teflekkür etmelidir. Hasan-› Basrî'ye,
birisinin kendisini g›ybet etti¤ini, haber verdiler. Ona bir ta-
bak helva gönderip, (Sevâblar›n› bana hediye etti¤ini iflit-
dim. Karfl›l›k olarak bu tatl›y› gönderiyorum) dedi. ‹mâm-›
A'zam Ebû Hanife'ye de, birisinin kendisini g›ybet etti¤ini
söylediler. Ona bir kese alt›n gönderip, (Bize verdi¤i sevâb-
lar› artt›r›rsa, biz de karfl›l›¤›n› artt›r›r›z) dedi. Yap›lan kötü-
leme yalan ise, iftira ise, zarar› söyleyene olur. Onun sevâp-
lar› bana verilir. Benim günâhlar›m, ona yüklenir demelidir.
‹ftira etmek, g›ybet etmekten daha fenad›r.

MENKIBE

Herakliyüs Önce ‹nanm›flt›...

Eshâb-› kirâmdan D›hye “rad›yallahü anh”, Resûlullah
Efendimizin ‹slâma davet eden mektubunu Medineden fia-
ma, Herakliyüs'a getirdi. Herakliyüs, bir gün evvel, Mekke-
den fiam'a gelmifl olan Kureyfl kâfirlerinin ticâret kervan›n›n
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reisi, Ebû Süfyân'› saray›na ça¤›r›p, sordu:

- Medinede birisinin peygamberlik iddia etti¤ini iflittim.
Kendisi, tan›nm›fl kimselerden m›d›r? Yoksa, afla¤› tabaka-
dan m›d›r? Ondan evvel, baflkas› da böyle iddiada bulundu
mu? Dedeleri aras›nda, melik ve emir olanlar var m›d›r?
Kendisine tabi olanlar zengin midir, fakir ve aciz kimseler
midir? Çal›flmalar› ilerliyor mu, geriliyor mu? Dînine girip
de sonra ayr›lanlar oluyor mu? Sözünde durmad›¤›, yalan
söyledi¤i görüldü mü? Harplerinde galip midir, ma¤lûp mu-
dur?

Ebû Süfyân bunlar›n cevaplar›n› bildirince;

- Bu sözlerinin hepsi, onun peygamber oldu¤unu gösteri-
yor, dedi.

Ebû Süfyân, henüz o zemân îmân etmemifl oldu¤undan,
küfründen ve hasedinden dolay› yalan söyledi¤i de oldu.
"Bir gece içinde, Mekkeden, Kudüsdeki Mescid-i Aksâ'ya
götürüldü¤ünü söyledi" dedi. Herakliyüs'ün yan›nda olup,
bunu iflitenlerden biri lafa kar›fl›p:

- Ben o gece Mescid-i Aksada idim, dedi.

O gece gördüklerini anlatt›. Ertesi gün, Herakliyüs, mek-
tubu okuttu. Mektuba inand›¤›n›, Muhammed aleyhisselâma
îmân etti¤ini D›hye'ye bildirdi. Fakat;

- Îmân etti¤imi millete bildirmekten korkuyorum. Bu
mektubu falanca rahibe götür. O çok fley bilir. Onun da îmân
edece¤ini san›yorum, dedi.

Rahip mektubu okuyunca, hemen îmân etti. Oradakilere
de îmân etmelerini söyledi. Kendisini öldürdüler. D›hye,
Herakliyüsa gelip, olanlar› bildirdi.

- Böyle yapacaklar›n› bildi¤im için îmân etti¤imi kimseye
söylemedim, dedi.

Resûlullah'a mektup gönderip îmân etti¤ini bildirdi. Bafl-
flehri olan Humus'a gitti. Orada kendisine, bir adam›ndan
gelen mektupta, Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤i
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ve muvaffakiyetleri bildirildi. ‹leri gelenleri toplay›p, mektu-
bu okutarak, kendisinin îmân etti¤ini aç›klad›. Hepsi karfl›
ç›kt›. Îmân etmiyeceklerini ve red ettiklerini anlay›nca, on-
lardan özür diledi.

- Maksad›m,dînimize olan ba¤l›l›¤›n›z›n kuvvetini anla-
makt›, dedi,

Bu sözü iflitince, hepsi kendisine secde ettiler, râz› olduk-
lar›n› bildirdiler. Saltanat›n› kaç›rmamak için küfrü, îmâna
tercih etti. Müslimânlarla harp etmek için, Mûte denilen ye-
re ordu gönderdi. Burada çok müslimân flehîd edildi. Resû-
lullah Efendimize Herakliyüs' ün mektubu gelince buyurdu
ki:

- (Yalan söylüyor. Nasrani dîninden ayr›lmad›).

6– ‹NSANLARI ÇEK‹fiD‹RMEK (G›ybet)

G›ybet, din kardeflinin iflitince üzülece¤i bir kusurunu ar-
kas›ndan söylemektir. Ya’nî belli bir mü'minin ayb›n›, onu
kötülemek için arkas›ndan söylemek, g›ybet olur. Meselâ,
bedeninde, nesebinde, ahlâk›nda, iflinde, sözünde, dîninde,
dünyas›nda, hatta elbisesinde, evinde bulunan bir kusur ar-
kas›ndan söylendi¤i zaman, bunu iflitince üzülürse, g›ybet
olur. Kapal› söylemek, iflaret ile, hareket ile bildirmek, yaz›
ile bildirmek de hep söylemek gibi g›ybettir. Bir müslimân›n
günâh› ve kusuru söylendikte, elhamdülillah biz böyle de¤i-
liz demeleri, g›ybetin en kötüsü olur. Birisinden bahsedilir-
ken, elhamdülillah, Allah bizi hay›rs›z yapmad› gibi, onu kö-
tülemek, çok çirkin g›ybet olur. Falanca kimse çok iyidir.
‹bâdette flu kusuru olmasa, daha iyi olurdu, demek g›ybet
olur.

Bozuk inançlar› yayarak ve aflikâre günâh iflleme¤e de-
vam ederek, müslimânlar›n do¤ru yoldan ayr›lmalar›na se-
bep olan kimseyi, bunun zarar›ndan korunmalar› için müsli-
mânlara tan›tmak g›ybet olmaz ise de, bunu fitneye sebep ol-
mayacak flekilde bildirmelidir.
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G›ybet kanser gibidir. Girdi¤i vücut iflah etmez. Bugün
müslimânlar›n ço¤u g›ybet kanserine yakalanm›fllard›r. Bu
g›ybet afetinin kad›n-erkek herkesin aras›nda salg›n haline
geldi¤i malûmdur.

Allahü teâlâ Kur'ân-› Kerîmin Hucürat sûresi 12. âyet-i
kerîmesinde, sû-i zandan kaç›nmay› emir etmekte, birini çe-
kifltirmeyi yasaklamakta, g›ybeti ölü kardeflinin etini yemeye
benzetmektedir.

Baz› hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(G›ybetten uzak olunuz, çünki g›ybet zinadan fenad›r. Zi-
nan›n tevbesi kabûl edilir ama, g›ybet edilen halâl etmeyin-
ce tevbesi kabûl edilmez).

(Mi’râc gecesi Cehennemi bana gösterdiler, etleri parça
parça edilip, a¤›zlar›na kondu¤u bir tak›m insanlar gördüm.
Kendilerine bu kokmufl etleri yiyin diyorlard›. Bunlar›n kim-
ler oldu¤unu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Mâlik,
bunlar g›ybet edenlerdir. G›ybet edenler fleytân›n dostlar›-
d›r, dedi.)

(Cehennemden en son ç›kar›lan kimse, g›ybetten tevbe
edendir. "Ya’nî tevbe ederken halâllaflmayand›r". Cehenne-
me girenlerin ilki ise, tevbe etmeden ölen kimsedir).

(Bir g›ybet edeni, Allahü teâlâ on fleyle cezâland›r›r:

1- Rahmetinden uzak eder. 2- Meleklerden uzak eder. 3-
Taatini, iyiliklerini yok eder. 4- Resûlullah›n rûhunu ondan
çevirir. 5- Allahü teâlâ ona azâp eder. 6- Rûhunu teslim
ederken, onu bafl afla¤› eder. 7- Kabr azâb›n› fliddetli eder. 8-
Ölüm zaman›nda amellerini sevâps›z b›rak›r. 9- Cehenneme
yak›n eder. 10- Cennetten uzak eder).

(Bir kimseyi tiksindirecek bir sözü dinlemek, do¤ru olsa
da o kimseyi g›ybet olur).

(G›ybet, insan›n sevâb›n›, iyi amellerini, ateflin kuru odu-
nu yakt›¤› gibi yakar).

(K›yâmet günü, bir kimsenin sevâb defteri aç›l›r. Yâ Rab-
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bî! Dünyada iken, flu ibâdetleri yapm›flt›m. Sahifede bunlar
yaz›l› de¤il, der. Onlar, defterinden silindi, g›ybet ettiklerinin
defterlerine yaz›ld›, denir).

(K›yâmet günü bir kimsenin iyilikler defteri aç›l›r. Yap-
mam›fl oldu¤u ibâdetleri orada görür. Bunlar seni g›ybet
edenlerin sevâblar›d›r, denir).

Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma vahy eyledi ki, (G›ybet
edip tevbe eden kimse, Cennete en son gidecektir. G›ybet
edip, tevbe etmeyen kimse, Cehenneme en önce girecektir).

G›ybet, hem Allah huzûrunda ve hem de insanlar›n hak-
k› olmas› bak›m›ndan çok büyük mesuliyeti icabettiren bir
hata ve büyük bir günâht›r. G›ybet edenlerin dili, k›yâmet
günü feci bir manzara arzederek bütün mahlukat aras›nda
mahcup ve rezil olacakt›r.

G›ybet söylemek veya dinlemek çalg›dan ve harâm olan
oyundan daha büyük günâht›r. ‹bâdetlerin sevâb›n› yok
eder. Zahmet çekerek, s›k›nt›lara katlanarak ibâdet yap›p
da, bunun sevâb›n› yok etmek, akls›zl›k, câhillik ve ahmak-
l›k de¤il midir? ‹bâdetler Allahü teâlâya arzolunurken, bun-
lar› g›ybet ve faydas›z sözlerle sâhibimizin karfl›s›na ç›kar-
mak kadar edebsizlik olur mu?

Hâlid bin Rebî hazretleri anlat›r:

“Dostlar›m bir müslimân› g›ybet ettiler, ben mâni olma-
d›m. O gece rüyada siyah bir kimsenin, pis kokulu domuz
etini bir taba¤a koyup getirdi¤ini ve önüme koyup yüksek
sesle, “Haydi ye!” dedi¤ini gördüm. “Ben müslimân›m, müs-
limân domuz eti yemez”, dedim. “Ama müslimân›n etini
yersin. Bu ondan bin kat harâmd›r” diyerek, o etten bir par-
ça kesip a¤z›ma koydu. Uyand›m, o et a¤z›mda idi ve pis pis
kokuyordu. K›rk gün onun pis kokusunu a¤z›mda duydum.”

‹bni fiîrîn hazretleri, “Seni g›ybet ettim, hakk›n› halâl et”
diyen birisine flöyle cevap verdi:

- “Allahü teâlân›n harâm etti¤ini ben nas›l halâl ederim?”

Bu sözle, önce Allahü teâlâya tevbe et ki, benim halâl et-
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memin faydas› olsun, demek istedi.

‹brahim Edhem hazretleri, bir yeme¤e davet edilmiflti.
Sofrada ça¤r›lanlardan birinin bulunmad›¤› söylenince, o
a¤›r kimsedir, denildi. ‹brahim bin Edhem, g›ybet edildi bu-
yurdu ve ç›k›p gitti.

Hasan-› Basrî hazretlerine, birisinin kendisini g›ybet etti-
¤ini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip, (Sevâbla-
r›n› bana hediye etdi¤ini iflittim. Karfl›l›k olarak bu tatl›y›
gönderiyorum) dedi. ‹mâm-› A'zam Ebû Hanife hazretleri-
ne de birisine kendini g›ybet etti¤ini söylediler. Ona bir kese
alt›n gönderip, (Bize verdi¤i sevâplar› art›r›rsa, biz de karfl›-
l›¤›n› artt›r›r›z) dedi.

Yap›lan kötüleme yalan ise, iftira ise, zarar› söyleyene
olur. (Onun sevâblar› bana verilir. Benim günâhlar›m, ona
yüklenir) demelidir. ‹ftira etmek, g›ybet etmekten daha fe-
nad›r.

Yan›nda g›ybet yap›ld›¤›n› ifliten kimse, buna hemen mâ-
ni olmal›d›r. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Din kardefline, onun haberi olmadan yard›m eden kim-
seye, Allahü teâlâ dünyada ve âhirette yard›m eder).

(Yan›nda, din kardefli g›ybet edilince, gücü yetti¤i halde
ona yard›m etmiyen kimsenin günâh›, dünyada ve âhirette
kendisine yetiflir).

(Bir kimse, dünyada din kardeflinin hakk›n› korursa, Al-
lahü teâlâ, bir melek göndererek onu Cehennem azab›ndan
korur).

G›ybet yap›l›rken, orada bulunan kimse, korkmazsa, söz
ile, korkunca, kalbi ile red etmezse, g›ybet günâh›na ortak
olur. Sözünü kesmesi veyahut kalk›p gitmesi mümkün ise,
bunlar› yapmal›d›r. Eliyle, bafl›yla, gözüyle men etmesi kâfi
gelmez. Aç›kça sus, demesi lâz›md›r.

Buyuruldu ki: (G›ybet edene sus diyene, yüz flehîd sevâb›
verilir).
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‹nsan› g›ybet etme¤e sürükliyen sebepler çoktur. Baz›lar›
flunlard›r:

Ona karfl› düflmanl›k, yan›nda olanlar›n fikirlerine uymak
düflüncesi, sevilmeyen bir kimseyi kötülemek, kendisinin o
günâhta bulunmad›¤›n› bildirmek, hased etmek, yan›nda bu-
lunanlar› güldürmek, flakalaflmak, onunla alay etmek, um-
mad›¤› kimsenin harâm ifllemesine hayretini bildirmek, buna
üzüldü¤ünü, ona ac›d›¤›n› bildirmek, harâm iflledi¤i için onu
sevmedi¤ini bildirmek.

G›ybet, insan›n sevâblar›n›n azalmas›na, baflkas›n›n gü-
nâhlar›n›n kendine verilmesine sebep olur. Bunlar›, her za-
man düflünmek, insan›n g›ybet etmesine mâni olur.

G›ybet ederken, baflkas›ndan söz tafl›n›rsa, ayr› bir günâ-
ha daha girer. Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Söz tafl›yan Cennete giremez).
(Sizin en fenân›z, söz tafl›yanlar, aran›z› bozanlar ve in-

sanlar› birbirine düflürenlerdir).
Buna fitne ç›karmak da denir. Büyük günâht›r.

G›ybet, insanlar›n aralar›n›n aç›lmas›na, darg›nl›klara se-
beb olur. Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki:

(‹ki kimse birbirine darg›n olarak ölürlerse, Cehennem
yüzü görmeden Cennete giremezler. Cennete girerlerse bile
birbirleriyle karfl›laflamazlar).

G›ybet etmenin keffareti, üzülmek, tevbe etmek ve onun-
la hâlallaflmakt›r. Afv etmezse, onu övmeli, sevdi¤ini bildir-
meli, yalvarmal›, gönlünü almal›d›r. Halâl etmezse hak yine
onundur. Piflman olmadan halâllaflmak, riyâ olur, ayr› bir gü-
nâh olur. Ölüyü ve zimmî olan kâfiri g›ybet de harâmd›r.

MENKIBE

Senden Hay›rl›d›r

Resûl-i Ekrem'in zaman›nda biri, insanlar›n topland›¤›
bir meclise u¤rad› ve selâm vererek oradan geçip gitti. Git-
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tikten sonra, orada bulunanlardan biri:

Ben bu adama Allah için bu¤z ederim ve bunu sevmem,
dedi. Oradakiler:

- Ay›p ettin, niçin böyle konufltun? Yemin olsun ki, bu
söylediklerini biz adama söyleyece¤iz, dediler.

‹çlerinden birini adama gönderdiler. Giden adam, arka-
s›ndan konuflulan flahs› durumdan haberdar etti. Bunu dinle-
yen adam, do¤ruca Resûl-i Ekrem'e giderek, aleyhindeki
konuflmadan flikâyet etti. Peygamberimiz adam› ça¤›rtt› ve:

- Böyle konufltun mu? diye sordu. Adam:

- Evet konufltum yâ Resûlallah, dedi ve inkâr etmedi.
Peygamber Efendimiz de:

- Niçin buna bu¤zediyorsun, söyle bakal›m? deyince,
adam:

- Ben bunun hizmetçisi idim ve bütün hallerine vak›ft›m.
Bu adam›n, farz olan namazlardan baflka bir namaz k›ld›¤›n›
görmedim, dedi. Öteki adam:

-Yâ Resûlallah, kendisine sorun bakal›m, k›ld›¤›m nama-
z›n abdestinde, vaktinde, rükû ve secdesinde bir eksiklik
yapt›m m›? dedi. Resûl-i Ekrem sordu, adam:

- Hay›r, kusur etmedi. Fakat Ramazan ay›ndan baflka da
bir gün oruc tutmad›, dedi. Yine öteki adam:

- Ya Resûlallah, sorun bakal›m, Ramazan orucundan hiç-
bir fleyi eksilttim mi? dedi. Resûl-i Ekrem sordu, adam:

- Hay›r, Ramazan orucunda bir kusur etmedi, dedi. An-
cak farz olan zekât borcundan baflka bir kurufl vermedi, de-
di. Öteki adam:

- Yâ Resûlallah, sorun bakal›m, zekât borcumda bir ku-
sur ettim mi? dedi. Resûl-i Ekrem adama sordu, adam:

- Hay›r, zekât borcunda kusur etmedi deyince, Resûl-i
Ekrem:

- Kalk, belki bu adam senden hay›rl›d›r, buyurdu. 
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MENKIBE

Kalbinden Geçmiflti

Bir Cum’a günü, Cüneyd-i Ba¤dadî hazretleri Cum’a na-
maz›n› k›l›p camiden ç›kt›. Yolda bir fleyler isteyen dilenci
k›yafetli bir kimseye gözü iliflti:

- "Niçin bu kimse kazan›p yemez de, avuç açar ve kendi-
ni hor eder?" diye gönlünden geçti. Evine geldi, bir müddet
sonra yat›p uyudu. Rüyas›nda bir tabak getirip önüne koy-
dular. Üstündeki örtüyü açt›lar. Bakt› ki, avuç açan fakiri pi-
flirmifller ve kendisine:

- Bunu ye, denildi.

- Yiyemem, deyince:

- Daha önce nas›l yemifltin? fiimdi yemek istemiyorsun
dediler.

Hazret-i Cüneyd diyor ki:

“G›ybet etti¤imi anlad›m ve o heybet ile uyand›m. Ab-
dest ald›m, namaz k›ld›m. O fakiri görmek için d›flar› ç›kt›m.
Ararken Dicle kenar›nda buldum. Oturmufl y›kad›¤› tereleri
yiyordu. Yan›na vard›m. Bafl›n› kald›rd›:

- Ey Cüneyd, dedi. önceki halinden tevbe ettin mi?

- Evet, dedim.

- Git art›k endifle etme, diyerek kayboldu.

Bu hal üzere o kadar a¤lad›m ki, gözlerim fliflti.”

7– KISKANÇLIK (Hased)

K›skançl›k, Allahü teâlân›n bir kuluna ihsan etti¤i ni’met-
lerin, üstünlüklerin, ondan ç›kmas›n› istemektir. Baflkalar›-
n›n kendinden üstün olmas›n› nefsine yedirememektir. Fay-
dal› olmayan, zararl› olan bir fleyin ondan ayr›lmas›n› iste-
mek, k›skanmak olmaz, «Gayret» olur. K›skançl›k çok kötü
bir huy olup, büyük günâhlardand›r.

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:
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(Hased etmekten sak›n›n›z. Biliniz ki, atefl odunu yok et-
ti¤i gibi, hased de iyilikleri yok eder).

(Müslimânlar hay›rl› olur. Hased edince (k›skan›nca) ha-
y›r kalmaz).

(Hased, ko¤ucu ve kehânet sâhibleri benden de¤ildir).
(Mü'min imrenir; münâf›k ise, k›skan›r).
(Bir kulun kalbinde k›skançl›k ile îmân bir arada olmaz).
Resûlullah Efendimiz dünyaya teflrif etmeden evvel, ya-

hudiler harp edecekleri zaman, (Yâ Râbbi! Gönderece¤ini
va'd etti¤in ve en çok sevdi¤ini bildirdi¤in, o flerefli Peygam-
ber hürmetine) diyerek duâ ederlerdi. Duâlar› kabûl olup,
Allahü teâlâ kendilerine yard›m ederdi. Resûlullah Efendi-
miz insanlar› müslimân olmaya davet edince, kendisinin va'd
edilen peygamber oldu¤unu anlad›lar. Fakat hased ederek,
k›skanarak inkâr ettiler. Hasedleri kendilerinin ve gelecek
olan nesillerinin ebedi olarak felâkete, azaplara sürüklenme-
lerine sebep oldu.

Allahü teâlâ, fleytân›n flerrinden korunmam›z› emir etti¤i
gibi, hased edenin flerrinden de, sak›nmam›z› emir etti.

K›skançl›k bir çok kötü huylara sebep olur. Baflkalar›n›n
eline geçen ni'metleri çekememek, o ni'metleri onlarda gör-
dükçe kab›na s›¤amamak ve bundan ötürü o ni'metlerin on-
dan gitmesini istemek hastal›¤›na yakalanm›fl olan bir adam,
onun hakk›nda her türlü fenal›¤› söylemekten ve elinden ge-
len kötülü¤ü yapmaktan çekinmez. Onun fleref ve haysiyeti-
ni lekelemek için her türlü alçakl›¤› yapmak ister.

K›skançl›k, ibâdetlerin sevâb›n› da giderir. K›skanç kim-
se, onu g›ybet eder, çekifltirir. Onun mal›na, can›na sald›r›r.
K›yâmet günü bu zulmlerinin karfl›l›¤› olarak, iyilikleri al›na-
rak ona verilir. ‹yiliklerine karfl› on sevâb verilir. K›skançl›k
dokuzunu giderir.

‹nsan bir kimsede bulunan ni'metin ondan gitmesini iste-
meyip kendisinde de bulunmas›n› isterse, hased olmaz. Bu-
na «G›bta» denir. G›bta, imrenmek demektir. Güzel huydur.
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‹slâmiyyetin ahkâm›na, ya’nî farzlar› yapma¤a ve harâmlar-
dan sak›nma¤a riayet eden, gözeten sâlih kimseye g›bta et-
mek vâcibdir.

Hadîs-i flerîfte, (Allahü teâlâ, mü'min kuluna gayret eder.
Mü'min de mü'mine gayret eder) buyuruldu. Allahü teâlâ
gayretinden dolay›, fuhflu harâm etmifltir. Allahü teâlâ, (Ey
Âdem o¤ullar›! Sizi kendim için yaratt›m. Herfleyi de sizin
için yaratt›m. Senin için yaratt›klar›m seni, kendisi için yara-
t›lm›fl oldu¤undan men, gafil ve meflgul etmesin) buyurmufl-
tur. Yusuf aleyhisselâm›n (Sultan›n yan›nda benim ismimi
söyle!) demesi, gayret-i ilâhiyyeye dokunarak senelerce zin-
danda kalmas›na sebep oldu. ‹brahim aleyhisselâm›n o¤lu
‹smail'in dünyaya gelmesine sevinmesi, gayret-i ilâhiyyeye
dokunarak, bunu kurban etmesi emir olundu. Allahü teâlâ-
n›n çok sevdiklerine, baz› Evliyaya böyle gayret etmesi çok
vakî olmufltur. Gayret, bir kimsede olan hakk›na, onun bafl-
kas›n› ortak etmesini istememektir. Allahü teâlân›n gayret
etmesi, kulunun kötü, çirkin fley yapmas›na râz› olmamas›-
d›r. Kulun vazifesi, diledi¤ini yapmak de¤ildir. Ona kulluk
etmektir ve yasaklar›ndan sak›nmakd›r.

Hasedin (k›skançl›¤›n) z›dd› "Nasîhat" etmektir. Allahü
teâlân›n bir kimseye verdi¤i ni'metin onda kalarak, dînine ve
dünyas›na faydal› olmas›n› istemek demektir. Nasîhat et-
mek, bütün müslimânlara vâcibdir. Hadîs-i flerîfde, (Hayra
sebep olana, bunu yapman›n ecri kadar sevâp verilir), (Ken-
di için istedi¤ini din kardefli için de istemiyen kimse, îmân et-
mifl olmaz) ve (Dînin temeli nasîhatdir) buyuruldu.

K›skanmak (Hased), Allahü teâlân›n takdirini de¤ifltir-
mez. Bofluna üzülmüfl, yorulmufl olur. Kazand›¤› günâhlar
da, cabas› olur. Mu'âviye "rad›yallahü anh" o¤luna, nasîhat
olarak, (K›skançl›ktan çok sak›n, k›skançl›¤›n zararlar› sen-
de düflman›ndan daha önce ve daha çok has›l olur) dedi. Süf-
yan› Sevri, (K›skançl›k etmeyenin zihni aç›k olur) demifltir.
Hiçbir k›skanç, murad›na kavuflmam›flt›r. Kimseden hürmet
görmemifltir. K›skançl›k sinirleri bozar. Ömrünün azalmas›-
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na sebep olur.

Esmaî diyor ki; Bir köylüye rastlad›m. Yüzyirmi yafl›nda
idi. Çok yaflamas›n›n s›rr›n› sordum. (Çünki hiç k›skanma-
d›m) dedi. Ebülleys-i Semerkandi diyor ki, (Üç kimsenin
duâs› kabûl olmaz: Harâm yiyenin, g›ybet edenin ve hased
edenin).

K›skançl›ktan (hased etmekden) kurtulmak için, yukar›-
da yaz›l› zararlar›n› bilmek lâz›md›r. K›skan›lan›n dünyada
ve âh›rette, bundan hiç zarar› olmaz. Hattâ faydas› olur. K›s-
kanan›n ömrü üzüntü ile geçer. K›skand›¤› kimsede ni'met-
lerin azalmad›¤›n› hattâ artt›¤›n› görerek, sinir buhranlar› ge-
çirir. K›skançl›ktan kurtulmak için, ona hediye göndermeli,
nasîhat vermeli, onu medh etmeli, övmelidir. Ona karfl› teva-
zu göstermelidir. Onun ni'metinin artmas›na duâ etmelidir.

MENKIBE

Mal›n›n Gitmesini ‹stemedi

Ba¤dat'ta kimseye bir fley vermeyen çok cimri biri yafl›-
yordu. Bir gün dedi ki:

- Ahmed-i Haddâddan çok, kimseye düflmanl›¤›m yok.
Çünki, o insanlara çok yemek ikram eder, derdi. Cimri kim-
seye rüyâs›nda; "Bütün mal›n›n Ahmed-i Haddâd'›n olaca-
¤›" gösterildi. Cimri kalk›p:

- Buna bir hile, bir yol bulmam ve mal›m› ona vermemem
lâz›md›r, dedi. ‹çi oyuk büyük bir baston yapt›rd›. Alt›nlar›-
n›n yar›s›n› bastonun içine koydu. ‹ki ucunu s›k›ca kapatt›.
Bastonu Dicle nehrine att›. Ahmed-i Haddad, sandala binip,
karfl›ya geçerken, bastonu Dicle nehrine düfltü. Kay›kç›ya
bir dirhem gümüfl para verip, bastonunu ç›karmas›n› söyledi.
Kay›kç› suya dal›p, bastonu buldu. Kay›kç›n›n ç›kard›¤› bas-
ton normalden çok a¤›rd›. Ahmed-i Haddâd'›n mesle¤i de-
mircilik idi. Dükkân›nda bastonun ucunu aç›p, a¤›rl›¤›n, dol-
durulan alt›ndan oldu¤unu gördü. Alt›nlar› ç›kard›. Cimri
durumu ö¤renince:
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- Ah! Ne yapay›m da, öbür yar›s›n› ona vermiyeyim, de-
yip, kalan alt›nlar› getirdi. Un al›p, ekmek piflirdi. Ekmekle-
ri fakirlerin kald›klar› yere getirip, verdi. Yiyenlerin hepsi-
nin diflleri a¤r›maya bafllad›. Çünki, cimrinin yeme¤i hastal›k
yapar, buyuruldu.

Fakirler ekmek paralar›n› Ahmed-i Haddad'a verip, kar-
fl›l›¤›nda difllerini tedâvi ettirdiler. Böylece, cimrinin bütün
paras› cömert Ahmed-i Haddad'a geçmifl oldu. Haber cimri-
ye ulafl›nca, birden kar›n a¤r›s›na yakaland›. Hastalan›p öl-
dü.

8– KO⁄UCULUK (Nemmaml›k, Söz tafl›mak)

Duyulmas› istenmiyen bir sözü baflkalar›na götürüp söy-
lemek demektir. Bir yerde (Ahmet sa¤›rd›r) dense, Ahmet
ister sa¤›r olsun, isterse olmas›n bu sözü Ahmet'e ulaflt›r-
mak ko¤uculuk olur. Ko¤uculuk yapmak kötü bir huydur.
Hadîs-i flerîfte, (Ko¤uculuk yapan Cennete giremez) buyu-
ruldu.

Kabr azâb›n›n üçte biri ko¤uculuktand›r. Hazret-i Mûsâ
aleyhisselâm zaman›nda k›tl›k olmufltu. Kaç defa ya¤mur
duâs›na ç›k›lm›flsa da duâlar› kabûl olmam›flt›. Allahü teâlâ,
Musa aleyhisselâma vahyetti ki:

(‹çinizde bir ko¤ucu (nemmam) vard›r. O bulundu¤u
müddetçe duân›z› kabûl etmem.)

Mûsâ aleyhisselâm dedi ki:
- Yâ Rabbî, onu bildir, aram›zdan ç›karal›m. Allahü teâlâ

buyurdu ki:
- Ey Mûsâ! Ben sizi ko¤uculuktan men ederken, kendim

ko¤uculuk yapar m›y›m?
Bunun üzerine herkes tevbe etti ve ya¤mur ya¤d›. Ha-

san-i Basrî hazretleri buyurdu ki: “Ko¤ucu sizden emânete
h›yânet etmifl kimsedir.”

Baflkas›ndan size söz getiren, sizden de baflkas›na söz
götürür. Bunun için söz getirenden emin olmamak lâz›m-
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d›r. Söz tafl›mak hakk›ndaki hadîs-i flerîflerin baz›lar› flun-
lard›r:

(‹nsanlar›n aras›nda söz tafl›yan halâlzâde de¤ildir.)
(Sizin en fenan›z, aran›zda söz tafl›yanlar, aran›z› bozan-

lar ve insanlar› birbirine düflürenlerdir.)
Ko¤uculuk, yaln›z bir kimsenin söyledi¤ini, di¤erine an-

latmak de¤ildir. Bir kimsenin rencide olaca¤› bir ifli aç›¤a
vurmak ko¤uculuktur. Ancak anlatmakta dinen bir fayda
varsa, yahut bir günâhtan al›konacaksa o sözü anlatmakta
mahzur yoktur. Söz getirene flunlar› yapmal›d›r:

Sözüne inanmamal›. Çünki söz getiren fâs›kt›r. Fas›¤›n
sözüne inan›lmaz. Münasip flekilde ona nasîhat etmeli, yap-
t›¤› iflin iyi olmad›¤›n› hissettirmelidir. Söz getirdi¤i kimseye
su-i zan etmemelidir. Çünki fas›¤›n sözü ile bir kimseye su-i
zan etmek harâmd›r. Acaba bu söz getirenin söyledi¤i do¤ru
mudur diye araflt›rma yap›lmamal›d›r. Çünki tecessüsü, ya’nî
suç araflt›rmay› Allahü teâlâ yasaklam›flt›r. Baflkas›n›n be-
¤enmedi¤ini, kendi için de be¤enmemelidir. Söz tafl›yan kim-
seyi baflkas›na anlatmamal›d›r. Onun kabahatini örtmelidir.
Fakat söz tafl›yan› sevmemelidir.

Birisi Ömer bin Abdülaziz hazretlerine bir söz getirdi.
Söz getirene buyurdu ki:

(Dikkat et, e¤er yalan söylüyorsan, Kur'ân-› kerîmde)
“Fâs›¤›n sözüne inanmay›n” buyuruldu¤u gibi fâs›klardan-
s›n; do¤ru söylüyorsan yine Kur'ân-› kerimde “Söz tafl›mak
için yola düflenlere uymay›n›z!” buyuruldu¤u gibi ko¤ucular-
dans›n. Tevbe etmek istersen afv edebilirim).

Söz getiren tevbe etti. Bir daha söz tafl›mad›. Bir kimse,
bir âlime dedi ki: Falan kimse senin hakk›nda flöyle flöyle di-
yor. Âlim olan zât buyurdu ki: Bunlar› söylemekle üç cinâ-
yet iflledin: 1- O arkadafl›na su-i zan etmeye sebep oldun. 2-
Kalbimi zararl› fleyle meflgul ettin. 3- Sana olan itimâd›m›
sarst›n, kendini fâs›k ve hakir ettin.

Hadîs-i flerîfde, (Ni’mete kavuflmufl olanlardan, tevâdu’
gösterenlere ve kendilerini kusûrlu bilenlere ve halâldan ka-
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zan›p, hayrl› yerde sarf edenlere ve f›kh bilgileri ile hikmeti
ya’nî tesavvufu birlefldirenlere ve halâla harâma dikkat
edenlere ve fakîrlere merhamet edenlere ve ifllerini Allah r›-
zâs› için yapanlara ve huyu güzel olanlara ve kimseye kötü-
lük yapmayanlara ve ilmi ile amel edenlere ve mâl›n›n fazla-
s›n› da¤›t›p, lâf›n›n fazlas›n› saklayanlara müjdeler olsun)
buyuruldu.

MENKIBE

Söz Tafl›yan Köle

Adam›n biri, bir köle sat›n ald›. Satan adam, "Bunun bafl-
ka bir ay›b› yoktur, ama ko¤uculuk yapar" dedi. Alan adam
bu ay›b› önemsemeyerek köleyi al›p gitti.

Köle bir süre adam›n yan›nda kald›. Bir fley yapmad›.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra adam›n han›m›na gitti
ve dedi ki:

- Kocan seni sevmiyor. Sana ihânet etmek istiyor. Seni
sevmesini, üzerine titremesini ister misin?

- Tabii isterim.

- O halde, eline bir ustura al. Sakal›n›n alt k›sm›ndan bi-
raz k›l kes. Ama bunu uyudu¤u zaman yap!

Bundan sonra da kad›n›n kocas›na geldi, flöyle dedi:

- Han›m›n seni öldürmek istiyor. Bunu aç›ktan bilmek is-
ter misin?

- Tabii isterim.

- Öyleyse bu gece uyur gibi yap, görürsün?

Adam uyur gibi yapt›. Kad›n, elinde ustura ile gece geldi.
Gözünü aç›p onu ustura ile görünce kendisini kesmeye gel-
di¤ini sand›, hemen usturay› elinden ald›. Han›m›n› orada
kesip öldürdü. Bofl yere han›m›n›n katili olan adam, böylece
ko¤uculu¤a ehemmiyet vermemesinin cezâs›n› gördü.
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MENKIBE

Kabrden Ç›kan Atefl

Büyük bir âlim olan Amr bin Dinar anlat›r:

Medinede, birisinin k›z kardefli vefât etti. O kimse anlat-
t›:

- K›z kardeflimi defnettiler. Kabri bafl›ndan ayr›ld›k. Be-
nim de¤erli bir yüzü¤üm vard›. Kayboldu. Onun kabrinde
kald›¤›na zann›m kuvvetliydi. Kabrine döndüm. Kabrin lah-
di üzerindeki tahtay› kald›rd›m. Atefl alevleri yüzüme vurdu.
Bakt›m, mezar›n içinin ateflle dolu oldu¤unu gördüm. Tahta-
y› yerine koydum. Mezar›n›n üstünü s›k›ca kapat›p, a¤laya-
rak eve döndüm. Annemden, k›z kardeflimin huyunun nas›l
oldu¤unu sordum.

- ‹ki kötü huyu vard›: Biri namaz›na gevflekti. ‹kincisi ko-
¤uculuk yapard›, cevab›n› verdi. Bundan anlafl›lm›fl oldu ki,
bu iki kötü huy, kabr azâb›na sebeptir.

9– GÖSTER‹fi (Riyâ)

Dînimiz, bir fleyi oldu¤unun tersine göstermeyi kötü bir
huy saym›flt›r. Hele ahirete yarayan ibadetleri ve di¤er hay›r-
l› iflleri yaparak, ahiret yolunda oldu¤unu göstererek, dünya
arzular›na kavuflmak çok büyük günâht›r. Çünki bu, dünya
kazanc›na dîni alet etmek demektir. ‹bâdetlerini göstererek,
insanlar›n sevgisini kazanmakt›r.

Gösteriflin z›dd›, aksi ihlâst›r. ‹hlâs, dünya faydalar›n› dü-
flünmeyip, ibadetlerini yaln›z Allah r›zas› için yapmakt›r. ‹h-
las sâhibi, ibadet yaparken baflkalar›na göstermeyi hiç dü-
flünmez. Bunun ibadetlerini baflkalar›n›n görmesi, ihlas›na
zarar vermez. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Allahü te-
âlây› görür gibi ibadet et! Sen Onu görmüyor isen de, O se-
ni görmektedir).

Baflkalar›n›n sevgisine ve övgüsüne kavuflmak için, dünya
iflleriyle onlara iyilik yapmak da gösterifl olur. ‹badet ile olan
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gösterifl bundan daha fenad›r. Allah r›zas›n› hiç düflünmeden
yap›lan gösterifl, hepsinden daha fenad›r. fiöhret için va'z
vermek, nasîhat etmek, din kitâb› yazmak da gösterifl olur.
‹badetlerde gösterifl yapman›n fenal›¤›n› bildiren hadîs-i fle-
rîflerde buyuruldu ki:

(Baflkalar›na gösterifl için namaz›n› güzel k›lan, yaln›z ol-
du¤u zaman böyle k›lmayan, Allahü teâlây› tahkir etmifl,
Ona sayg› göstermemifl olur.)

(Dünyada riyâ, gösterifl ile ibadet edene, k›yâmet günü;
Ey kötü insan! Bugün sana sevâb yoktur. Dünyada kimler
için ibadet ettin ise, sevâblar›n› onlardan iste, denir.)

(Allahü teâlâ buyuruyor ki, benim flerîkim, orta¤›m yok-
tur. Baflkas›n› bana ortak eden, sevâblar›n› onlardan istesin.
‹badetlerinizi ihlas ile yap›n›z. Allahü teâlâ, ihlas ile yap›lan
iflleri kabûl eder).

‹bâdet, Allahü teâlân›n r›zas›na kavuflmak için yap›l›r.
Baflkas›n›n sevgisine, ihsan›na kavuflmak için yap›lan ibadet,
ona tap›nmak olur. Allahü teâlâya ihlas ile ibadet etmemiz
emir olundu. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n birli¤ine îmân
edenden, namaz› ve zekât› ihlâs ile yapandan, Allahü teâlâ
râz› olur) buyuruldu.

MENKIBE

Üç Kitâb›n Özeti

Abdullah-› Semmî'nin flöyle dedi¤i anlat›ld›:

- Tavus'un ziyaretine gittim. ‹zin ald›m, yan›na girdim.
Yafll› biri karfl›ma ç›kt›. Sordum:

- Tavus sen misin?

- Hay›r, ben onun o¤luyum, deyince flöyle dedim:

- Sen, onun o¤lu oldu¤una göre, o bunam›flt›r.

- Hay›r, âlim bunamaz, dedi. Sonunda yan›na girdim ba-
na:
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- Ne istiyorsan sor! Ama k›sa olsun, deyince flöyle dedim:

- E¤er sen veciz bir flekilde anlatacaksan, ben de veciz fle-
kilde sorar›m.

Bunun üzerine bana flöyle konufltu:

- E¤er istersen, sana Tevrat›, ‹ncili ve Furkan› (Kur'ân-›
kerîmi) üç cümlede özetliyelim?

Benim istedi¤im de budur deyince, flöyle anlatt›:

1- Allah'tan o kadar kork ve çekin ki, hiç kimseden o ka-
dar çekinip korkmayas›n!

2- Allah'tan o kadar ümitli ol ki, bu ümidin, ona karfl›
korkudan daha fliddetli olsun!

3- Kendin için sevdi¤ini, baflkas› için de sev!

MENKIBE

Desinler Diye...

‹slâm âlimlerinden Fakîh hazretleri flöyle anlat›yor:

- Ukbe bin Müslim diyor ki: Semir-i Eshâbîye istinaden
anlat›lan bir hâdise var ki; bunu fukahadan bir cemaat bana
anlatt›:

Semir-i Eshâbî Medine'ye gitmifl. Orada bir zat› görmüfl.
Bakm›fl ki, herkes onun çevresinde. Sonras›n› ondan dinle-
yelim:

Sordum:

- Bu zat kimdir? Dediler ki:

- Bu zat, Ebû Hüreyredir..

Yan›na yaklaflt›m. Halkla konufluyordu. Konuflma bitti,
halk da da¤›l›p gitti.

Bu f›rsattan faydalanmak istedim ve ona flöyle dedim:

- Allahü teâlâ hayr›n› art›rs›n, Bana Resûlullah'tan duy-
du¤un bir hadîs-i flerîf anlat. Ama, onu bizzat sana söylemifl
olmal›. Ayr›ca, ondaki manay› da sana belletmifl olmal›.
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Bunun üzerine bana flöyle dedi:

- Otur, Resûlullah Efendimizin bana söylemifl oldu¤u bir
hadîs-i flerifini sana anlatay›m. Yaln›z ikimizdik. Baflka kim-
se yoktu.

Bundan sonra Ebû Hüreyre titredi, ürperdi ve bayg›n
düfltü. O haliyle az kald›. Sonra ay›ld›. Elini yüzüne sürdü ve
flöyle dedi:

- Resûlullah Efendimizin bana söyledi¤i bir hadîs-i flerifi
sana anlataca¤›m.

Böyle dedikten sonra, yine titredi; ürperdi, dal›p gitti. Bu
dalg›nl›¤› biraz uzun sürdü. Ay›ld›ktan sonra, yüzünü sildi ve
flöyle dedi:

- Peygamberimiz buyurdu ki: (Yüce Rabbimiz Allahü
teâlâ, k›yâmet günü halk›n aras›nda hüküm verecektir ki, o
mahkemeye her ümmet toplu olarak gelir. O mahkemeye ilk
davet edilen flunlard›r: Kur'ân-› kerîm hâf›z›, çok mal sâhibi,
Allah yolunda öldürülen.

Allahü teâlâ, hâf›z olan kimseye flöyle sorar:

- Peygamberime gönderdi¤im sana ö¤retilmedi mi?
- Evet, yâ Rabbî, ö¤retildi deyince, flöyle buyurur:
- O halde, ö¤rendi¤inle ne gibi bir amel iflledin?
fiu cevab› verir:
- Gece ve gündüz onu okudum.
Bunun üzerine, Allahü teâlâ flöyle buyurur:
- Yalan söylüyorsun. Melekler de flöyle derler:
- Yalan söylüyorsun. Sen Kur'ân okuyor, denmesini iste-

din, nitekim öyle de dendi.
Bundan sonra, mal sâhibine sorulur:
- Sana verdi¤im malla ne gibi bir amel iflledin?
Der ki:
Ben, akrabalar›ma götürdüm; onlara ve baflkalar›na sada-

ka verdim.
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Buna da Allahü teâlâ:
- Yalan söylüyorsun, buyurur. Sonra da melekler:
- Yalan söylüyorsun. Sen bu iflleri eli aç›k, cömert denme-

si için yapt›n. Nitekim öyle de dendi.
Bundan sonra, Allah yolunda ölen getirilir ve sorulur:
- Sen niçin öldürüldün?
Der ki:
- Senin yolunda dö¤üfltüm ve öldürüldüm. 
Allahü teâlâ buyurur: 
- Yalan söylüyorsun. Melekler de flöyle derler:
- Yalan söylüyorsun. Sen, kendine kahraman denmesi

için dö¤üfltün. Nitekim öyle de dendi).

10– ALAY ETMEK

Alay etmek; söz, yaz›, iflaret veya çeflitli davran›fllarla bir
kiflinin ay›p ve eksikliklerini ortaya ç›karmak, onunla e¤len-
mek demektir. ‹nsanlarda bulunan çirkin, kötü huylardan bi-
ridir. Alay eden, kalb incitir. Gönül y›kar. Dînimizde, inkar-
dan sonra en büyük günâh, kalb k›rmakt›r.

Kendisi ile alay edilen, haysiyet ve flerefleri ile oynanan
kimseler, bunu kolay kolay unutmazlar. Böylece insanlar ara-
s›nda düflmanl›klar, darg›nl›klar ortaya ç›kar. Toplumun huzû-
ru bozulur. Nitekim Allahü teâlâ, Kur'ân-› kerimde meâlen,
(Ey îmân edenler! Bir k›s›m erkekler, di¤er erkeklerle alay et-
mesin! Olur ki, alay edilenler kendilerinden daha hay›rl› bulu-
nurlar. Bir tak›m kad›nlar da di¤er kad›nlarla e¤lenmesin!
Olur ki, e¤lenceye al›nanlar kendilerinden daha hay›rl› olur-
lar. Hem birbirinizi ay›plamay›n ve kötü lakaplarla at›flmay›n!
Îmândan sonra fâs›kl›kla isimlenmek ne kötü isimdir!... Kim
tevbe etmezse, iflte onlar kendilerine zulm edenlerdir) buyu-
rarak baflkalar› ile alay etmeyi yasaklam›flt›r. Peygamber
Efendimiz de Selmân-› Fârisîye, (Hiç kimse ile alay etme!) bu-
yurarak, baflkalar› ile alay edilmemesini emir buyurmufltur.
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Görüldü¤ü gibi Allahü teâlâ ve Resulü, baflkalar› ile alay
edilmesini, kötü lakap tak›lmas›n› yasaklam›fllar ve bu dav-
ran›fllar›n kötü, günâh oldu¤unu bildirmifllerdir.

Alay etmek ile latifeyi, flakay› birbirleriyle kar›flt›rmama-
l›d›r. fiaka, karfl›s›ndakinin incinmedi¤i, belki memnun oldu-
¤u sözdür. Alay, onun aksi olup çirkindir, yasakt›r. Müsli-
mân, müslimân›n kardeflidir. Kendisi için istemedi¤ini, din
kardefli için de istemez. Baflkalar› ile alay etmek, onlara kö-
tü lakaplar takmak yerine, onlar›n kusurlar›n› düzeltmek,
ay›plar›n› örtmek lâz›md›r. Alay ve k›r›c› sözlerle, kin ve
düflmanl›k tohumlar› ekilir. Tatl› dil ve gönül okflay›c› sözler,
sevgi ve kardefllik ba¤lar›n› kuvvetlendirir.

11– KIZMAK (Öfkelenmek, Gazâblanmak)

Allahü teâlân›n sevmedi¤i kötü huylardan birisi de k›z-
mak, öfkelenmektir. K›zg›nl›k, sirkenin bal› bozdu¤u gibi,
insan›n güzel ahlâk›n› bozar. Sa¤l›¤›na zarar verir.

Öfkenin, vücuttaki en büyük zarar› kalbe ve böbreklere
olur. Çünki dolafl›m sistemini altüst eder. Damarlarda kas›l-
maya sebep olur ve kan›n serbestçe dolaflmas›na imkan ver-
mez. Bu bak›mdan kalbi hasta olanlara öfkelenmemeleri
tavsiye edilir. Ayr›ca öfke an›nda, kandaki fleker miktar› bir
miktar yükselir. Dima¤›n öfke an›nda iyice ifllememesi de
dolafl›mdaki hafif aksakl›ktan olur.

K›zmak, insan›n akl›n› ve fluurunu zay›flat›r. K›zg›nl›k
an›nda kiflinin do¤ru düflünmesi, normal davran›fllarda bu-
lunmas› mümkün de¤ildir.

Öfkelenen insan, hak ve adalet üzere karar veremez.
Adaletin ortadan kalkt›¤›, haks›zl›¤›n ço¤ald›¤› topluluklar-
da insanlar›n birbirine güveni, sevgi ve sayg›s› yok olur.

K›zan kimse, flefkat ve merhamet ile davranmay› terk
eder. Hoflgörülü olamaz. Bir kaç saniyelik k›zg›nl›k, insanla-
ra cinayetler iflletmeye, iflyerlerini tahrip ettirmeye kafidir.

‹nsan, k›zmamaya çal›flmal›d›r. Kendisini sinirlendiren ve
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öfkelendiren af etmelidir. Allahü teâlâ Âli ‹mran sûresinin
134. âyeti kerimesinde meâlen flöyle buyurmaktad›r. (Ger-
çek takva sâhibleri bollukta ve darl›kta harcay›p yedirenler,
öfkelerini yenenler, insanlar›n kusurlar›n› ba¤›fllayanlard›r.
Allahü teâlâ da iyilik edenleri sever.)

Sevgili Peygamberimiz flöyle buyurmaktad›r: (Kuvvetli
ve kahraman pehlivan; herkesi yenen kimse de¤ildir. Kuv-
vetli pehlivan, ancak öfke zaman›nda nefsine hakim olan ve
öfkesini yenen kimsedir).

‹nsan k›zd›¤› zaman fleytân›n elinde oyuncak olur. Onun
esiridir. fieytân onu kolayca günâha sürükler.

Bir kimse, Resûlullah Efendimize gelerek dedi ki:
- Ya Resûlullah! Bana bir nasîhat et de, onu tutup kurtu-

lufla ereyim. Buyurdu ki:
- K›zma!
Bu kimse birkaç defa daha nasîhat istedi. Sevgili Peygam-

berimiz her defas›nda:
“K›zma (öfkelenme)!” buyurdu.
‹sa aleyhisselam, yahudilerin yan›ndan geçerken, kendisi-

ne kötü fleyler söylediler. Onlara iyi ve tatl› cevaplar verdi.
Yan›ndakiler dediler ki:

- Yahudiler sana kötülük yap›yor, sen onlara iyi söylüyor-
sun. ‹sa aleyhisselam cevab›nda:

- Herkes yan›nda bulunandan verir, buyurdu.
Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:
(K›zg›nl›k, fleytân›n vesvesesinden has›l olur. fieytân atefl-

ten yarat›lm›flt›r. Atefl, su ile söndürülür. Gazaba gelince, öf-
kelenince abdest al›n›z).

(K›zg›n kimse ayakta ise otursun, k›zg›nl›¤› devam ederse
yan yats›n!)

Bunun için öfkelenince, Eûzü-Besmele çekmeli, Kur'ân-›
kerim okumal› ve namaz k›lmal›d›r. K›zan kimse ayakta ise
oturmal›d›r.
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12– MÜNÂKAfiA ETMEK

Bir konu hakk›nda, hep kendini hakl› göstermek için kar-
fl›s›nda konuflan kimsenin kalbini k›racak flekilde sözü uzat-
mak ve gönül incitmek, kötü bir huydur. Böyle davran›fllara
münakafla denir.

Münakafla etmenin, insanlarla çekiflmenin birçok zararla-
r› vard›r. Kimsenin sözünü kabûl etmemek, hep "hay›r öyle
de¤ildir" demek, muhalefet etmeyi âdet haline getirmek çok
çirkindir. Böyle davran›fllar, kendini baflkalar›ndan büyük
görenlerin al›flkanl›¤›d›r. Münakafla etmenin zararlar›n› bil-
diren hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Konuflurken muhalefet etmeyen ve bofl söz söylemeyen
kimse için, Cennette bir saray yaparlar. Hakl› iken susanlara
da yine bir saray yaparlar.)

(Hakl› olsa bile, münakafladan vazgeçmedikçe, kiflinin
îmân› tamam olmaz.)

Demek ki, bu hadîs-i fleriflerde bildirilen emre uymak
için bir kimse, herhangi bir meselede hakl› bile olsa, müna-
kaflay› uzatmas› do¤ru de¤ildir, hatta kötüdür. Bir de, lüzum
yokken, karfl›m›zdaki flahs›n hata ve kusurlar›n› bulup ken-
disine göstermek harâmd›r. Çünki onun hatas›n› söylemekle
kendisini üzmüfl ve kalbini k›rm›fl oluruz. Baflkalar›n›, zaru-
retsiz incitmek caiz de¤ildir. Dînimize göre, bunun gibi hu-
suslarda baflkas›n›n hatas›n› söylemek farz de¤ildir. Böyle
durumlarda susmak ise, îmân›n olgunlu¤unu gösterir. E¤er
karfl›m›zdakinin kabûl edece¤ini biliyorsak, nasîhat yollu
söyleyebiliriz. Kabûl etme ümidi yoksa, susmal›y›z.

Bu,konuda, yine hadîs-i flerifte buyuruldu ki:

(Dalâlete düflen kavimlerin hepsi, dinde birbirleriyle mü-
cadele ettiklerinden sap›tm›fllard›r.)

Münakafla, dostlar›n dostlu¤unu azalt›r, düflmanlar›n düfl-
manl›¤›n› artt›r›r. Geçimsizlik, münakafla ve mücadele et-
mek dînimizde yasaklanm›flt›r. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu
ki:
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(Fitnesinden emin olunmayan mücadeleyi terk ediniz).

(Putperestlik ve içki içmekten sonra Rabbimin yasaklad›-
¤› fley, insanlarla mücadele etmektir).

(Allahü teâlân›n hidayet verdi¤i kavim, birbirleriyle mü-
cadele ederlerse, ancak o zaman dalâlete düflerler).

Hadîs-i flerîfte bildirildi¤ine göre, insan› îmân›n hakikati-
ne kavuflturan alt› hasletten birisi de do¤ru oldu¤u halde mü-
cadeleyi b›rakmakt›r. 

Malik bin Enes hazretleri buyurdu ki: 

(Mücadelenin,  cedelleflmenin dinde yeri yoktur. Müca-
dele kalbleri kat›laflt›r›r. Kin ve nefret do¤urur). ‹nsanlarla
cedelleflen, münakafla eden kimse mürüvvetsiz olur. Böyle
insanlar baflkalar› taraf›ndan sevilmezler. Dostlar› olmaz.

Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlân›n en çok bu¤z etti¤i, sevmedi¤i kul, müca-
delede, münakaflada fliddet gösterendir).

(Hangi kavme hitabet kuvveti ve mücadele, cedellesme
verilmiflse, o kavim amel etmekten men edilmifltir).

13– ‹SRAF ETMEK

Mal›, paray›, dînimizin izin vermedi¤i yerlere sarf etmek,
izin verilen yerlere de harcarken israf etmek harâmd›r. Çir-
kin bir huy olup, büyük günâht›r.

Abdestte ve guslde, lüzumundan fazla su kullanmak israf
olup, harâmd›r.

Mal›n› israf edene, harâmda kullanana zekat vermek uy-
gun de¤ildir. Keza paras›n› israf edip, harâma harcayan kim-
seye sadaka verilmez.

Mal›, dînimizin uygun gördü¤ü yerlere vermemek cimri-
lik, uygun görmedi¤i yerlere da¤›tmak da israft›r.

‹sraf kalbin kötü bir hastal›¤›d›r. Allahü teâlâ buyuruyor
ki: (‹sraf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez.)
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Firavun, Kur'ân-› kerimde, (O israf edenlerden idi) diye
kötülenmektedir.

K›yâmet günü herkes, dört suale cevap vermedikçe he-
saptan kurtulam›yacaklar: Ömrünü nas›l geçirdi?, ‹lmi ile
nas›l amel etti?, Mal›n› nereden, nas›l kazand› ve nerelere
harcad›? Bedenini, nerede yordu, h›rpalad›?

Bütün ‹slâm büyükleri israf etmez, faydas›z yere bir fley
vermezdi.

‹sraf›n kötü olmas›n›n birinci sebebi, mal›n k›ymetli ol-
mas›d›r. Mal, Allahü teâlân›n verdi¤i bir ni’mettir. Dünyada
râhat olmak, ahireti kazanmak mal ile olur. Hac, cihad sevâ-
b› mal ile kazan›l›r. Bedenin s›hhat ve kuvvet bulmas› mal ile
olur. Baflkas›na muhtaç olmaktan koruyan mald›r. Sadaka
vermek, akrabay› ziyaret etmek, fakirlerin imdad›na yetifl-
mek mal ile olur. Mescitler, mektepler, hastahaneler, yollar,
çeflmeler köprüler yaparak, asker yetifltirerek insanlara hiz-
met de, mal ile olur. Sevgili Peygamberimiz, (‹nsanlar›n en
iyisi, onlara faydas› çok oland›r) buyuruyor. Yine buyurul-
mufltur ki, (Veren el, alan elden üstündür.)

Mal› israf, Allahü teâlân›n ni’metini hakir görmek, ni’me-
te k›ymet vermemek, ni’meti elden kaç›rmak, k›saca küfran-
› ni’met etmek, ya’nî flükür etmemek olur.

Mal›, denize, kuyuya ve atefle atmak, elden ç›kmas›na se-
bep olmak, so¤uktan, s›caktan ve açl›ktan k›rmak, a¤açtan
meyveyi toplamay›p çürütmek, tarlay› hasat etmeyip, ekinin
helak olmas›na sebep olmak, hayvanlar› so¤uktan, düflman-
dan korunacak yere koymamak, so¤uktan s›çaktan ve açl›k-
tan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtememek
de helak etmektir. Bunlar›n hepsi israft›r.

Herkes taraf›ndan iyi bilinmeyen baz› israflar da vard›r.
Meselâ, meyve, sebze ve hububat› toplad›ktan sonra, bunlar›
iyi saklamay›p veya ilâclamay›p kendiliklerinden bozulmala-
r›, nem alarak çürümeleri; kurt, güve, fare, kar›nca ve benze-
ri canl›lar›n yemeleri hep israft›r. Ekmek, et suyu, peynir gi-
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bi g›dalar›n, hurma, karpuz ve so¤an gibi yiyeceklerin, kuru
incir, kuru üzüm, zerdali gibi kuru meyvelerin; bu¤day, arpa,
mercimek gibi hububat›n; elbise, kumafl, kitâb gibi eflyan›n
muhafaza edilmiyerek yok olmalar›na sebep olmak israft›r.

Ekme¤in piflkin yerini veya içini yiyip kenar ve kabuklar›-
n› atmak, yemek art›klar›n› dökmek, çatal, kafl›k ve taba¤› s›-
y›rmadan y›kamak israft›r. Sofra bezi veya masa üstüne dü-
flen yemek art›klar›n› toplamay›p atmak israf olur. Fasulye,
pirinç ve nohut gibi fleyleri y›karken dökmek ve döküntüleri
toplamamak israft›r. Elbise, çorap, ayakkab› gibi giyim eflya-
lar›n› iyi kullanmay›p veya iyi saklamay›p çabuk eskitmek, y›-
karken, suyu sabunu çok harcamak, lambay› elektri¤i, hava
gaz›n›, tüpgaz› bofl yere yakmak hep israft›r. En büyük israf
ise zaman›n bofla harcanmas›d›r. Hadîs-i flerifte buyuruldu ki:
(Her çeflit israf harâmd›r). Ya’nî islâmiyyete uym›yan israf
harâmd›r. Mürüvvete uym›yan israf ise tenzihen mekrûhtur.

Say›lam›yacak kadar çok olan bu israflar yüzünden mil-
yonlar, milyarlar heba olmaktad›r. Dînini, vatan›n›, milletini
ve kendini seven bir insan, israf etmez ve baflkalar›n›n yapt›-
¤› israflar› da önleme¤e çal›fl›r.

14– MÜSTEHCENL‹K VE FUHfi

Dînimizde yasak edilen kötü huylardan birisi de müsteh-
cenlik ve fuhfl söylemektir. ‹nsan vücudunda bak›lmas› ya-
sak olan yerler vard›r ki, buralar› açmak, baflkalar›na göster-
mek harâmd›r. Erkeklerin, göbek ile dizlerinin aras›n› ört-
mesi lâz›md›r. Kad›nlar›n da, eli ve yüzü hariç her taraf›n›
örtmeleri flartt›r.

Hayâs› (utanmas›) olan Allahü teâlâdan korkar. Onun,
râz› olmad›¤› ifllerden ve sözlerden kaç›n›r. Çirkin, ay›p ve
günâh olan sözleri söylemek fuhfltur. Sevgili Peygamberimiz
buyurdu ki: (Hayâ, îmândand›r. Fuhfl söylemek, cefâdand›r,
îmân Cennete, cefâ Cehenneme götürür). Hayâ ve îmân bir-
likte bulunur. Biri yok olursa, di¤eri de yok olur. Kad›n ha-
yâs›, erkek hayâs›ndan dokuz kat fazlad›r. Bir hadîs-i flerifte,
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(Fuhfl; insan›n lekesi, hayâ, zinetidir) buyuruldu. Hayân›n en
k›ymetlisi, Allahü teâlâdan utanmakt›r. Ondan sonra, Resû-
lullah Efendimizden hayâd›r. Daha sonra, insanlardan hayâ
etmektir.

Müslimânlar›n îmânlar›n› yok etmek isteyenler, hayâlar›-
n› yok etmeye çal›fl›yorlar. Bunun için de pilajlarda, çeflidli
oyunlarda, sporlarda, filmlerde, gazete, mecmua, roman, vi-
deo-teyp gibi yay›n organlar›nda avret yerlerinin, edeb yer-
lerinin aç›lmas›na önderlik yap›yorlar. Fuhfl sözlere, seks bil-
gisi diyorlar. Bu aç›kl›klara ve seks bilgilerine ilericilik ve lü-
zumlu, faydal› diyerek gençleri hayâs›z yapmak istiyorlar.
Gençleri aldatmak için, medenî milletlerin yapt›klar›n› biz
de yapaca¤›z. Ça¤›m›za ayak uyduraca¤›z. Gericilikten kur-
tulaca¤›z diyorlar.

Müslimânlar, dinlerini, hayâlar›n› bozmak istiyenlerin ya-
lanlar›na aldanmamak, onlar›n ç›plak gezmelerini, seks bilgi-
si ad› alt›nda fuhfl söylemelerini faydal› zan etmemelidir.
Bunlar› övmenin, müslimânlar›n hayâlar›n›, îmânlar›n› çal-
mak için bir tuzak oldu¤unu bilmelidir.

Müslimân, iffetli olmal›, gözünü harâmlardan korumal›-
d›r. fieytân, insana vesvese verir. Yolda giden bir kad›na bak-
mam›z› isterse, (Niye bakacakm›fl›m? Çirkin de olsa, güzel de
olsa, günâha girerim. O gider, günâh bende kal›r. Arkas›ndan
gidersem dînimi peflinde harcar›m. Bunun da cezâs› ahirette
büyüktür) diyerek fleytânla ve nefsle mücadele etmelidir.

Allahü teâlâ, Nur sûresi 30. âyetinde meâlen, (Ey Resu-
lüm “sallallahü aleyhi ve sellem”, mü'minlere söyle, harâma
bakmas›nlar ve avret yerlerini harâmdan korusunlar! Îmân›
olan kad›nlara da söyle, harâma bakmas›nlar ve avret yerle-
rini harâm ifllemekten korusunlar!) buyurdu. (Üç fley, göze
cila verir: Yeflilli¤e, akarsuya ve güzel yüze bakmak) hadîs-i
flerîfi bakmas› halâl olan kimselere bakman›n faydas›n› bil-
dirmektedir. Yoksa, yabanc› kad›nlara, k›zlara bakmak, gö-
zü zay›flat›r ve kalbi karart›r.
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Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki:
(Yabanc› kad›nlar›n, yüzlerine flehvetle bakanlar›n gözle-

rine, k›yâmet günü ergimifl k›zg›n kurflun dökülecektir.)
(Yabanc› bir k›z› görüp de, Allahü teâlân›n azab›ndan

korkarak, bafl›n› ondan çeviren kimseye, Allahü teâlâ iba-
detlerin tad›n› duyurur). ‹lk görmesi afv olur.

(Allah için yap›lan cihatta düflman› gözliyen veya Allah
korkusundan a¤layan veya harâmlara bakmayan gözler, k›-
yâmette Cehennem ateflini görmeyeceklerdir.)

(Yabanc› kad›na flehvetle bakan bir kimsenin gözleri atefl-
le doldurulup, sonra Cehenneme at›lacakt›r. Yabanc› kad›n
ile toka edenin kollar› ensesinden ba¤lan›p, Cehenneme so-
kulacakt›r. Yabanc› kad›n ile, lüzumsuz yere flehvetle konu-
flanlar, her "kelimesi için, bin sene Cehennemde kalacakt›r.)

(Komflu kad›na ve arkadafllar›n kad›nlar›na flehvetle bak-
mak, yabanc› kad›nlara bakmaktan on kat daha günâht›r.
Evli kad›nlara bakmak, k›zlara bakmaktan bin kat daha çok
günâht›r. Zinâ günâhlar› da böyledir.)

Izd›râb dolu, rü’yâd›r bu hayât,
do¤mufluz ölmek üzere, de¤il mi?
Zevk ile geçerse de, birkaç sâ’at,
derd kovalar, zevklerin herbirini!

Gideriz her an, cehil ve gafletle,
ölüm denizi dibine hasretle.
Dürlü mihnetle ve bin meflakkatle,
mahvu periflân eder dünyâ bizi.

Biz ise seyr eyleyip, bu bünyâd›,
arar›z halk› için, nedir bâdî.
Hâl›k›, halk› ve s›rr-› îcâd›,
bilmek isteriz Hakk›n hikmetini.

Fekat, Hakk›n koydu¤u s›rr›n halli,
kulun akl› ile olamaz, bes belli.
‹nsâna acz ve gaflet ve cehli,
etdirirler sehv içinde sehvi.
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM

‹SLÂM‹YYET VE Â‹LE HAYÂTIMIZ

DÎN‹M‹Z VE KADIN

Dînimiz, kad›n› en yüksek dereceye ç›karm›flt›r. ‹slâmiy-
yetin kad›na verdi¤i k›ymeti, hiçbir din, hiçbir düflünce ver-
memifltir. Evli kad›na, kocas› her fleyi getirmeye ve ayr› bir
ev tutmaya mecburdur. K›z›n, babas› evinde her nesi varsa,
kocas›n›n bunlar› almas› lâz›md›r. Kocas› kad›na bakam›ya-
cak kadar fakir ise veya zengin oldu¤u halde ihtiyaçlar›n› al-
m›yorsa, piyasa k›ymetine göre kad›n›n ihtiyac›n› mahkeme
tayin ederek, yak›n akrabas›n›n bu paray› kad›na borç ver-
mesini emreder. Erke¤in sat›lacak mal› yoksa, çal›flt›rarak
bu borçlar› erke¤e ödetir.

O halde, ‹slâm kad›n› geçim derdinden, düflüncesinden
muaf tutulmufltur. O, çal›flarak, didinerek para kazanmaya
mecbur de¤ildir. Her fley onun aya¤›na gelecektir. ‹slâm dî-
ni ona bu k›ymeti vermifltir. Fakat kad›n›n islâmiyyeti, ya’nî
din bilgilerini, îmân›n›, farzlar›, ibâdetleri, harâmlar› ö¤ren-
mesi farzd›r. Allahü teâlân›n kesin emridir. Babas›n›n veya
kocas›n›n, ona bu ilmleri ö¤retmesi lâz›m olur. Ö¤retmezler-
se büyük günâha girerler. Kad›n›n gidip d›flardan ö¤renmesi
lâz›m olur.

Müslimân kad›n› ticaret, fen, sanat ve ziraat ile u¤raflma-
ya mecbur de¤il ise de, bunlarla meflgul olmas›, para kazan-
mas› yasak ve günâh de¤ildir. Yaln›z bunlarla meflgul olur-
ken ve ilm ö¤renirken, yabanc› erkekler aras›na girmemesi,
onlara aç›k görünmemesi, harâmlardan sak›nmas› lâz›md›r.
Çünki müslimân kad›n›n bafl›, kollar›, bacaklar› aç›k olarak
soka¤a ç›kmas›, erkeklere göstermesi harâmd›r, günâht›r.
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Peygamberimizin ilk han›m› Hazret-i Hatice-tül- Kübra, is-
lâmiyyetten evvel ve sonra, ticaretle meflgul olurdu. Katiple-
ri, memurlar› ve hizmetçileri çoktu. Hatta bir kerre Muham-
med aleyhisselâm› ticaret kafilesine reis tayin etmiflti.

Kad›n›n yapaca¤› günâhlardan, ona izin veren erkekleri
de cezâ görecektir. Halbuki erke¤in günâhlar› kad›na zarar
vermemektedir. ‹slâmiyyette kad›n, harbe de gitmeye mec-
bur de¤ildir. Dünyada râhat ve mesut oldu¤u gibi, Cennete
girmesi de çok kolayd›r. Sevgili Peygamberimiz bir hadîs-i
flerifte: (Dört fleyi yapan, ya’nî kocas›na h›yanet etmiyen, befl
vakit namaz k›lan, Ramazan-› flerifte oruc tutan ve (onsekiz
erkekten) baflkas›na, (bafl›, saç›, kollar›, bacaklar›) aç›k ola-
rak görünmeyen kad›n Cennete girecektir) buyurdu. Çünki
do¤ru k›l›nan namaz, insan› günâh ifllemekten korur ve ‹slâ-
m›n flartlar›n› yerine getirmek sevgisini has›l eder.

Hadîs-i fleriflerde sevgili Peygamberimiz: (Bir kad›n, befl
vakit namaz›n› k›lar. Ramazan ay›nda oruc tutar. Namusunu
korur ve kocas›na itaat ederse, diledi¤i kap›dan Cennete gi-
rer). (Befl fleyi yapan kad›n Cehennemden kurtulur: Befl va-
kit namaz›n› k›lar. Ramazan ay›nda orucunu tutar. Kocas›n›,
anas›n›, babas›n› üzmez. Yüzünü ve saçlar›n› yabanc› erkek-
lere göstermez. Dünya s›k›nt›lar›na sabr eder.) buyurdu.

N‹KÂH VE EVL‹L‹K

Evlenecek olan erkek ile kad›n›n nikah yapmalar›, Allahü
teâlân›n emridir. Nikahs›z yap›lan evlilik harâmd›r, zina olur.
Nikahs›z olan evliliklerden do¤an çocuklar da, "veled-i zina"
olup, nesebi sahih de¤ildir. Babas›na mirasç› olamaz. Nikah-
s›z evlenmek, dînimizde günâh oldu¤u gibi, kanunlarda da
suçtur. Müslimân, günâh ve suç ifllemez.

Dînimizde bir erke¤in, onsekiz kad›n ile nikah yapmas›,
evlenmesi ebedî olarak, ölünceye kadar harâmd›r. Onsekiz
erkek de, onsekiz kad›na harâm olur.

Bir kad›n için; amca, hala, teyze ve day›s›n›n erkek çocuk-
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lar› da yabanc› erkek gibidir. Bunlarla evlenebilir. Fakat ten-
zihen mekrûhtur. Yak›n akraba evlili¤i, do¤acak çocu¤un
aklî ve bedenî ar›zas›na sebep olur. Erkeklerin de, amca, ha-
la, teyze ve day› k›zlar› ile evlenmeleri de böyledir.

Bir erke¤in ve kad›n›n, nikahlan›p hiç evlenemiyece¤i on-
sekiz kimse flunlard›r:

I– Nesep (soy) ile akraba olanlar:

Erkekler
1- Baba
2- Babas›n›n ve annesinin babas›
3- O¤lu, o¤lunun o¤lu
4- Erkek kardefli
5- Erkek kardeflinin o¤lu
6- K›z kardeflinin o¤lu
7- Amca ve day›
Kad›nlar
1- Anne
2- Annesinin ve baban›n annesi
3- K›z›, k›z›n›n k›z›
4- K›z kardefli
5- K›z kardeflinin k›z›
6- Erkek kardeflinin k›z›
7- Hala ve teyze

II– Süt ile akraba olanlar:

Erkekler
1- Süt baba
2- Süt babas›n›n ve annesinin babalar›
3- Süt o¤lu
4- Süt erkek kardefli
5- Süt k›z kardeflinin o¤lu
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6- Süt erkek kardeflinin o¤lu
7- Süt amca ve day›
Kad›nlar
1- Süt anne
2- Süt annesinin  ve süt babas›n›n anneleri,
3- Süt k›z›
4- Süt k›z kardefli
5- Süt k›z kardeflinin k›z›
6- Süt erkek kardeflinin k›z›
7- Süt hala ve teyze,

III– S›hriyet (Evlilik) ile akraba olanlar:

Erkekler:
1- Kay›n baba
2- Üvey o¤lu
3- Üvey baba
4- Damat
Kad›nlar:
1- Kaynana
2- Üvey k›z›
3- Üvey anne
4- Gelin

MENKIBE

K›z Kime Verilir?

Nuh bin Meryem, Merv flehrinin hakimi (kad›s›) idi. Ge-
linlik ça¤da, sâliha bir k›z› vard›. Merv flehrinin eflraf ve ileri
gelenleri bu k›z› istediler. Kad› meflveret edilmeye lay›k
olanlarla istiflâre etti. Bir de h›ristiyan komflusu vard›. Kad›,
“Bir de komflumla meflveret edeyim. Baflka dindendir ama
komflumuzdur” diye düflünüp, onu ça¤›rd›. Onunla istiflâre
etti. H›ristiyan dedi ki:
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- Ey kad›! Bu iflte, bizden öncekilerin âdetleri vard›r. Siz-
den öncekilerin de âdetleri, vard›r. Zaman›m›z insanlar›n›n
âdetleri vard›r. fiimdi sen serbestsin. Hangisini istersen seç!
Kad›, dedi ki:

- Üç yolu da aç›kla! H›ristiyan flöyle anlatt›:

- Bizim, öncekilerin yolu; asil, soylu birisini bulup, k›z›n›
ona verirlerdi. Sizin öncekilerin âdeti; takvâ sâhibine, ha-
râmlardan sak›nana vermekti. Zaman›m›zdakilerin âdeti ise;
zenginleri tercih etmektir. ‹yi soya, asalete ve kuvvetli dine
itibar etmezler. Sen hangisini tercih ediyorsun?

- Ben kendi öncekilerimizin âdeti ile amel eder ve takvâ
sâhibini tercih ederim.

Sonra düflündü. Merv flehrinde, kendi kölesinden daha
müttekî ve dindar kimse bulamad›. K›z›n› kölesi Mübâreke
nikâh etti. Mübârek k›rk gün gelinin yan›na gitmedi. Anne-
sinin bundan haberi olunca, Kad›'ya gidip; "Böyle sâliha bir
k›z› kölene verdin de, henüz yüzüne bile bakmad›, senin bu
yapt›¤›n nedir? dedi. Kad›, kölesine,

- Ey Mübârek! Sen benim çocu¤uma naz m› ediyorsun da
yan›na gitmiyorsun? deyince, Mübârek cevab›nda: 

- Ey Müslimânlar›n Kad›s›! Ben sizin kerimenize nas›l naz
ederim de, yaklaflamam! Ama siz kad› oldu¤unuz için, kork-
tum ki; bu k›z sizin evinizde iken, flüpheli bir fley yemifltir.
Ben ise, lokmalara çok ihtiyat ediyorum. Ona halâl yemek
yediriyorum. Vücudunun, kan›n›n tamamen temiz olmas›n›
istiyorum. Allahü teâlâ bize bir çocuk verirse sâlih, iyi olma-
s›na çal›fl›yorum, dedi. K›rk gün olunca, han›m›n›n yan›na
var›p, zifâfa girdi. Mübârek, lokmalar›nda bu kadar ihtiyatl›
olunca, Allahü teâlâ, ona Abdullah gibi bir o¤ul verdi. Bu-
nun evlâd› olan Abdullah bin Mübarek hazretleri, zaman›n-
da dört fleyde dünyada eflsizdi. Birincisi, bütün dünyada
onun gibi bir âlim yoktu. ‹kincisi, yumuflak huylu olmas› efl-
sizdi. Üçüncüsü; flecaati, yi¤itli¤i ve dördüncüsü de cömertli-
¤iydi.
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MENKIBE

Hazret-i Fât›man›n Çeyizi

Sevgili Peygamberimiz k›z› Fât›ma'n›n evlenme ça¤›na
girdi¤ini müflahade etti. E¤er annesi hayâtda olsa idi, flimdi
çeyizini haz›rlard›, diye düflünürken Cebrâil aleyhisselâm ge-
lip dedi ki:

- Yâ Resûlallah! Hak teâlâ hazretleri sana selâm ediyor.
Hiç merak etmesin. K›z› Fât›ma'n›n bütün ihtiyaçlar›n›, elbi-
selerini Cennetten temin edip, yak›nda mü'min ve sad›k bir
kulumla evlendirece¤im, buyurdu.

Resûlullah Efendimiz, bu sözleri duyunca flükür secdesi
yapt›. Cebrâil aleyhisselâm geri döndü. Elinde bohça ile ör-
tülü bir alt›n tepsi ve yan›nda bin melek vard›. Arkas›ndan
Mikâil, ‹srâfil ve Azrâil aleyhimüsselâm,"üzeri bohça ile ör-
tülü bir alt›n tepsi ve ta'zim için her biri bin melek ile geldi.
Peygamber Efendimiz bunlar› görünce buyurdu ki:

- Ey kardeflim Cebrâil! Hak teâlân›n emri nedir? Bu alt›n
tepsiler nelerdir?

Cebrâil aleyhisselâm cevap verdi:

- Ey Allah›n Resulü! Allahü teâlâ sana selâm ediyor. Ben
Habibimin k›z› Fât›ma'y›, Ali'ye verdim. Arfl-› A'zamda ni-
kâh ettim. Habibim de Eshab› aras›nda nikâh etsin. Tepsile-
rin birinde Cennet elbiseleri vard›r. Onu Fât›ma'ya giydirsin.
Di¤er tepsilerde Cennet yemekleri vard›r. Onlar ile de eshâ-
b›na ziyafet versin!

Resûl-i ekrem efendimiz bu müjdeyi iflitince, yine flükür
secdesi yapt›. Nihayet dörtyüz akçe mehir ile nikâh yap›ld›.
Haberciler Hazret-i Fât›ma'ya müjde götürdüler. Fât›ma-
tüz-Zehrâ râz› olmad›. Hemen Cebrâil aleyhisselâm gelip
buyurdu:

- Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ buyuruyor ki, Fât›ma dört-
yüz akçaya râz› olmuyorsa, dörtbin akça olsun!

Hazret-i Fât›ma'ya bunu haber verdiler. Yine râz› olma-
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d›. Cebrâil aleyhisselâm yine geldi. Dörtbin alt›n emir olun-
du¤unu haber verdi. Hazret-i Fât›ma dörtbin alt›na da râz›
olmad›. Resûlullah Efendimiz, k›z›n›n yan›na vard›, esas
maksad›n›n ne oldu¤unu sordu. Hazret-i Fât›ma dedi ki:

- Babac›¤›m, k›yâmet günü mü'minlerin günâhkârlar›n-
dan ne kadar kimseye flefaat edersen, ben de o kadar han›m-
lara flefaat etmek istiyorum, murad›m budur.

Resûlullah Efendimiz k›z›n›n iste¤ini Cebrâil aleyhisselâ-
ma bildirdi. Cebrâil aleyhisselâm Hak teâlân›n, Hazret-i Fâ-
t›ma'n›n arzusunu kabûl etti¤ini, onun da hesap günü ayr›ca
flefaat edece¤ini bildirdi¤ini söyledi. Resûl-i Ekrem Efendi-
miz, Hazret-i Fât›ma'ya arzusunun kabûl oldu¤unu müjdele-
di. Fât›ma-tüz-Zehra da dedi ki:

- Ey babac›¤›m! Senin âhirette flefaat edece¤ine Kur'ân-›
kerimde âyetler delildir. Benim flefaat edece¤ime delil ne-
dir?

Cebrâil aleyhisselâm, beyaz bir ipek getirdi. Bunun üze-
rinde, (K›yâmet günü günâhkâr mü'min kad›nlara Fât›ma
kulumu flefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bakî kals›n)
yaz›l› idi.

Resûlullah Efendimiz o yaz›y› Hazret-i Fât›ma'ya getirdi.
Bu senedi görünce nikâha râz› oldu.

SÜT KARDEfiL‹K

Süt ile akraba, kardefl olmak demektir. Dînimizde insan-
lar aras›nda üç çeflit akrabal›k bildirilmifltir. Bunlar; kan ile
olan (nesepten, soydan) akrabal›k, s›hriyet ile (evlenmek ile)
olan akrabal›k ve süt ile (yabanc› bir  kad›n›n sütünü emmek
ile) olan akrabal›kt›r.

Süt kardefllik ve süte ba¤l› akrabal›k, bir çocu¤un yaban-
c› bir kad›n›n sütünü emmesiyle meydana gelir. Süt emme
flekilleri, miktar› ve emen, çocu¤un yafl›, dört hak mezhebde
de¤iflik olarak bildirilmifltir. Hanefi mezhebine göre ikibu-
çuk yafl›ndan sonra emen çocuk, süt çocu¤u olmaz.
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Bir çocuk, yabanc› bir veya birkaç kad›ndan süt emince,
bu kad›nlar çocu¤un "süt annesi", kad›n›n öz erkek kardefli
çocu¤un "süt day›s›", bu kad›na, bu sütün gelmesine sebep
olan kocas› da "süt babas›" olur. Bu adam›n, öz erkek karde-
fli de "süt amcas›" olur. Çocu¤un süt emdi¤i kad›n›n bütün
çocuklar›, bunun "süt kardefli" olurlar.

Allahü  teâlâ,  Kur'ân-›  kerimde, Nisa sûresi 23. âyet-i ke-
rimesinde meâlen buyuruyor ki: (Vaktiyle sizi emzirmifl olan
“süt” analar›n›z ile evlenmeniz, “kendi analar›n›z gibi” size
harâm k›l›nm›flt›r). Peygamber Efendimiz de bir hadîs-i fle-
riflerinde, (Süt emmek, do¤umun “nesebin, soyun” harâm
k›ld›¤› herfleyi harâm k›lar) buyurmufltur. Dînimizde süt
emerek meydana gelen akrabal›k da, nesep (soy) ile olan ak-
rabal›k gibi evlili¤e, ebedi olarak engeldir. Süt akrabalar bir-
birleriyle evlenemezler.

Â‹LE HAYÂTI

Nikâhlan›p evlenerek bir araya gelen erkek ve kad›n ile
çocuklar›ndan meydana gelen en küçük toplulu¤a "Aile" de-
nir. ‹nsanlar, devaml› olarak beraber yaflamak mecburiyetin-
dedirler. Beraberlikten do¤an toplulu¤un en küçü¤ü ailedir.
Bu topluluk içine, kandan, sütten ve evlilikten do¤an akra-
balar da kat›l›nca aile çevresi genifller. Erke¤in annesi, baba-
s› ve kardeflleri ile kad›n›n annesi, babas› ve kardeflleri en ya-
k›n akraba olanlar›d›r.

Ailenin as›l gayesi, neslin devam› olan çocuklard›r. ‹nsa-
n›n öldükten sonra, iyilikle an›lmas› ve sevâb›n›n kesilme-
mesi, üç fleye ba¤l›d›r. Bunlar herkese faydal› olan bir eser
yapmak, faydal› bir ilm hazinesi olan kitâb yazmak ve hay›r-
l› evlâd yetifltirmektir. O halde çocu¤un, ilm ve ahlâkta, her-
kese örnek olabilecek bir flekilde yetifltirilmesi lâz›md›r. Bu,
anne ve baban›n ortak görevidir. Anne çocu¤unu, emzirip
büyüttü¤ü gibi, ona iyi huylar› da telkin etmelidir. Baba, ço-
cu¤un yiyecek, giyecek ve ev gibi nafakas›n› temin etti¤i gi-
bi, onun ilm ve sanat sâhibi olmas›n› ve güzel ahlâk ile yetifl-
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tirilmesini sa¤lamal›d›r. Çocuklara ‹slâm bilgilerini, îmân› ve
ibâdetleri, farzlar› ve harâmlar›, abdest, gusl ve namaz› mu-
hakkak ö¤retmelidir. Kötü arkadafllardan korumal›d›r. Bü-
tün fenal›klar›n bafl›, kötü arkadaflt›r. Hadîs-i flerifte, (‹nsa-
n›n dîni, arkadafl›n›n dîni gibi olur) buyuruldu. Çocuklar›na,
din ve ahlâk bilgilerini ö¤retmeyen ve onlar› sanat sâhibi
yapmayan   anne-babalar, hem dünyada, hem de  ahirette s›-
k›nt› çekerler, azap görürler.

Çocuklar, anne ve babalar›na hürmette, sayg› göstermek-
te kusur etmemelidirler. Günâh olmayan emirlerine itaat
edip yerine getirmelidirler. Anne-baba, gayr-i muslim olsa-
lar bile kalblerini incitmemelidir. Yan›nda kalmad›klar› za-
man, ziyaretlerine gitmeli ve muhtaç iseler ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamal›d›r. Çocuklar›n›, nice zorluklar içinde büyütüp, onlar
için her s›k›nt›ya katlanan anne ve baba, hürmete, sayg›ya en
çok lây›k olan kimselerdir.   Bunun   için  Allahü teâlâ,
Kur'ân-› kerimde (Onlara öf bile demeyiniz!) buyuruyor.

Aile se’âdeti için, kad›n ve erke¤in birbirlerine karfl› an-
lay›fll› ve hoflgörü sâhibi olmalar› flartt›r. Karfl›l›kl› sayg›da
kusur etmeyen ve birbirlerine karfl› görevlerini yerine geti-
ren efller, aile yuvas›n›n huzûrunu ve mutlulu¤unu sa¤lam›fl
olurlar. Ailede disiplini ve düzeni baba sa¤lar. Onun en bü-
yük yard›mc›s› annedir. Baba, adaletli ve merhametli davra-
n›rsa, aile huzûru devaml› olur.

Akll› olan erkek, han›m›n› üzmez. Hayât arkadafl›n› üz-
mek, incitmek, aile se’âdetinin bozulmas›na sebeptir. Zâlim,
huysuz kimse, hayât arkadafl›n› devaml› üzerek onun sinirle-
rini bozar. Sinirleri bozulunca, çeflitli hastal›klar meydana
gelir. Hayât arkadafl› hasta olan bir koca, mahvolmufltur.
Se’âdeti sona ermifltir. Han›m›n›n hizmetlerinden, yard›mla-
r›ndan mahrum kalm›flt›r. Ömrü, onun dertlerini dinlemek-
le, ona doktor aramakla ve ona, al›flmam›fl oldu¤u hizmetle-
ri yapmakla geçer. Bütün bu felâketlere, bitmeyen s›k›nt›la-
ra erke¤in huysuzlu¤u sebep olur.
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KOCANIN HANIMINA KARfiI VAZÎFELER‹

Dînimiz, erke¤in kad›na karfl› olan vazifelerini uzun bil-
dirmektedir, erke¤in han›m› ile görüflmesinde dikkat edece-
¤i hususlar flöyle s›ralanabilir:

1- Erkek, han›m›na karfl› her zaman güzel huylu olmal›-
d›r. Allahü teâlâ iyi huylu olanlar› sever. Huysuzlar› sevmez.
Bir insan› incitmek harâmd›r.

2- Ona karfl› her zaman yumuflak davranmal›d›r. Sevgili
Peygamberimiz buyuruyor ki: (Müslimânlar›n en iyisi, han›-
m›na karfl› iyi ve faydal› oland›r).

3- Eve gelince, han›m›na selâm vermeli (ya’nî selâmün
aleyküm) demeli ve nas›ls›n›z? diye hat›r›n› sormal›d›r.

4- Han›m›n› tenhada üzüntülü görünce, onu çok sevdi¤i-
ni, ac›d›¤›n› söyleyip hâlini sormal›, tatl› fleyleri söylemelidir.

5- Onu nefleli görünce, güleryüz gösterip neflesine kat›l-
mal›, ortak olmal›d›r.

6- Yapam›yaca¤› fleyleri bile söz vererek gönlünü almal›-
d›r.

7- Çocuklar› terbiyede ona yard›m etmelidir.

8- Han›m›na, memlekette âdet olan elbisesinin, çamafl›r›-
n›n en k›ymetlisini, malî durumuna göre almaya çal›flmal›d›r.

9- ‹yi fleyler yedirmelidir.

10- Han›m›n› dövmemelidir. Bir hadîs-i flerifte buyuruldu
ki, (Bir erkek, han›m›n› döverse, k›yâmette ben onun dava-
c›s› olurum). Dünya ifllerindeki kusuru için dö¤mek flöyle
dursun, ac›, sert bile söylememelidir.

11- Allahü teâlân›n emirlerini yapmak hususunda olan
kusuru için, bir günden çok darg›n durmamal›d›r.

12- Han›m›n›n huysuzluklar›n› yumuflak karfl›lamal›d›r.

13- Han›m›n›n ahlâk›nda bir de¤ifliklik görürse, kabahati
kendinde bulup, ben iyi olsayd›m, o da böyle olmazd› diye dü-
flünmelidir. Düzelmesi için nasîhat ederek yard›mc› olmal›d›r.

– 358 –



14- Han›m›n›n iyili¤i ço¤al›p, her ifli seve seve yap›nca,
ona duâ etmeli ve Allahü teâlâya flükür etmelidir. Çünki uy-
gun bir kad›n, büyük ni’mettir.

15- Han›m›n›n ay›plar›n›, kusurlar›n› ve s›rlar›n› herkes-
ten gizlemelidir.

16- Han›m›n›n günâh olmayan kusurlar›n› görmemezlik-
ten gelmelidir. Günâh ifl ve sözden vazgeçmesini, namaza,
oruca ve gusl abdesti almaya devam etmesini, tatl› ve yumu-
flak sözlerle nasîhat etmelidir.

17- Han›m›na, Kur'ân-› kerim okumas›n›, farzlardan, ha-
râmlardan ona lâz›m olanlar› ö¤retmelidir.

18- Ona, yan›nda ve olmad›¤› zamanlarda, hep hay›r duâ
etmeli, fena duâ etmemelidir. Çünki gece-gündüz onun için
çal›flmaktad›r. Onun ekmekçisi, aflç›s›, terzisi ve mal›n›n bek-
çisi, yoldafl› ve hayât arkadafl›d›r.

19- Han›m›na latife, flaka söylemeli ve onu neflelendire-
cek hareketlerde bulunmal›d›r.

20- Han›m› ile öyle olmal›d›r ki, kocam beni herkesten
çok seviyor bilsin!

MENKIBE

Han›m› Ba¤›r›nca...

Bir gün, halife Hazret-i Ömer'in kap›s›na, han›m›n›n ba-
¤›rmas›ndan flikayet etmek için birisi gelir. ‹çeriden, Hazret-i
Ömer'in han›m›n›n ba¤›r›p ç›k›flt›¤›n› duyunca, flikayet etme-
den, geri döner. O s›rada Hazret-i Ömer bu adam› görüp ses-
lenir:

- Niçin gelmifltin, niye u¤ramadan gidiyorsun?

- Han›m›m› flikayete gelmifltim. Fakat han›m›n›z›n, size ç›-
k›flt›¤›n› duyunca, flikayetten vazgeçtim.

Hazret-i Ömer buyurdu ki.

- Biz kad›nlar›n her sözüne cevap vermeyiz. Onlar›n bi-
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zim üzerimizdeki birçok haklar› vard›r:

1- Kad›nlar sebebiyle Cehennemden kurtuluruz. Çünki,
hadîs-i flerifte, evlenen kimse, dîninin yar›s›n› emniyet kale-
sinin içine ald›¤›, buyurulmufltur.

2- Kad›nlar bizim mal›m›z›n bekçileridir.

3- Çamafl›rlar›m›z› y›karlar.

4- Yemeklerimizi piflirirler.

5- Çocuklar›m›za bakar ve onlar› büyütürler.

‹flte bunun için onlara karfl› sabrl› olmam›z lâz›md›r.

Hazret-i Ömer'in nasîhat›n› dinleyen bu kimse, flikayetin-
den vazgeçti.

KADININ KOCASINA H‹ZMET‹

Bir erkekle evlenerek yuva kuran bir kad›n›n, kocas›na
hizmet etmesi, onun r›zas›n› kazanmas› bir ibâdettir. Onun
Cennete girmesine sebep olur. Kocan›n, kar›s› üzerinde hak-
k› çoktur. Bu sebepten Resûlullah Efendimiz, (Allahü teâlâ-
dan baflka hiçbirfleye secde edilmez. Baflkas›na secde etmek
câiz olsayd›, kad›nlar›n, erkeklerine secde etmelerini emr
ederdim) buyurdu. O halde, kad›n kocas›n›n emrine ve söz-
lerine itaat etmeli, Hakk›n r›zas›na bu yolla kavuflmal›d›r.

Kad›n›n ev ifllerini yapmas› kocas›na teberru' ve ihsand›r.
Çok sevâbt›r. Kad›n, kocas›na karfl› bu ihsan›n› esirgememe-
li, erkek de, buna karfl›l›k olarak han›m›na nafakadan fazla
ihsanlarda bulunmal›d›r. Allahü teâlâ, ihsan edenleri çok se-
ver. Resûlullah Efendimizin zaman›ndan bugüne kadar,
müslimân kad›nlar› kocalar›na bu ihsan› yapm›fllard›r. Kad›-
n›n, kocas›na karfl› iki vazifesi vard›r: Kendini kocas›na tes-
lim etmesi ve evden izinsiz ve örtüsüz soka¤a ç›kmamas›, ko-
cas›n›n emirlerini yerine getirmesidir.

‹slâm›yette kar›-koca aras›nda, hayât mücadelesi, ya’nî
para kazanmak müflterek de¤ildir.

Erkek kad›n›, tarlada, fabrikada velhas›l hiçbir yerde ça-
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l›flmaya zorlayamaz. Kad›n isterse ve erke¤i izin verirse ya-
banc› erkekler aras›na kar›flmadan, kad›n ifli olan yerlerde
çal›flabilir, fakat kazand›¤› kad›n›n olur. Erkek ondan zorla
bir fley alamaz.

Kocas›na hizmette kusur etmeyen ve onu râz› eden kad›-
n›n, Cennette derecesi yüksek olup, Cenâb-› Hakk›n, r›zas›-
n› kazan›r. Nitekim hadîs-i flerifte buyuruldu ki, (Befl fleyi ya-
pan kad›n Cehennemden kurtulur: Befl vakt nemâz›n› k›lar,
Ramezân ay›nda orucunu tutar, zevcini, anas›n› babas›n› üz-
mez, yüzünü ve saçlar›n› yabanc› erkeklere göstermez, dün-
yâ s›k›nt›lar›na sabr eder.)

MENKIBE

Kocan›n R›zas›

Bir gün, Sevgili Peygamberimizin k›z› Fât›ma-› Zehra
"rad›yallahü anha"   Resûlullah›n   huzûruna   geldi. Babas›-
n› görünce,  a¤lamaya bafllad›. Resûlullah Efendimiz buyur-
du ki: 

- Ey k›z›m Fât›ma! Seni a¤latan nedir?
- Ey Babac›¤›m, dün gece, Efendim Ali ile aram›zda bir

konuflma oldu. Kas›ts›z söyledi¤im bir söz yüzünden Ali ba-
na k›r›ld›. Ali’nin k›r›ld›¤›n› görünce, özür diledim, benden
râz› olmas›n›, yüzüme gülmesini istedim, dedi.

Sevgili Peygamberimiz de buyurdular ki:

- Yavrum, bilmez misin ki, kocas›n›n r›zas›, Allahü teâlâ-
n›n râz› olmas›na sebeptir, r›zas›zl›¤› da Onun r›zas›zl›¤›na
sebeptir.

Ey Fatma! Ne mutlu o kad›na ki, kocas› ondan râz› olur.
O ise, her gece ve gündüz, kocas›n›n r›zas›n› arar. Böyle olan
kad›n›n bu hâli, bir sene nafile ibâdet etmesinden daha iyi-
dir.

Ey k›z›m! Kad›nlar için amellerin en üstünü, kocas›n›n
emrine itaattir. Allahü teâlân›n farzlar›ndan sonra ve kocas›-
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n›n emrine itaatten sonra kad›nlar için, yün e¤irmek, iplik
bükmekten üstün ifl yoktur. Bir saat yün e¤irmek, iplik bük-
mek, yahut dokumak için oturmak, kad›nlar için bir sene na-
file ibadet etmekten daha iyidir. Dokuduklar› her iplikten,
amel defterlerine bir flehîd sevâb› yaz›l›r.

Kad›n, kocas›n›n hakk›n› gözetince, Cennetteki makam›-
n›, dünyada iken görmedikçe vefât etmez. Kad›n›n kocas› ile
bir saat (bir müddet) oturmas›, Kâ'be'yi tavaf etmesinden
daha iyidir.

Ey Fât›ma! Erkek han›m›ndan râz› olunca o kad›n Cen-
nete hangi kap›s›ndan isterse girer).

MENKIBE

Hizmet Böyle Olur

Arabistanda çirkinli¤i meflhur bir adam vard›. Bunun is-
mi "Rahim"di. Han›m› da, Arabistan›n en güzel kad›n›yd›.
Kocas› ne zaman eve gelse, kad›n onu karfl›lar, tozlar›n› top-
raklar›n› temizler, yeme¤ini önüne getirirdi. Yeme¤i bitince,
eline su dökerdi. Kad›n›n bu hizmetlerinden dolay› yan›ld›
ve kendi kendine "Bu kad›n bana afl›kt›r" dedi. Bir gün ha-
n›m›na sordu:

- Dünyada benden daha çok sevdi¤in birisi varsa bilmek
isterim!

- Do¤rusunu istersen, dünyada senden daha çok sevmedi-
¤im kimse yoktur. Ama flunu bil ki, ben aynaya bakt›m, ken-
di güzelli¤imi gördüm. Bir de senin çirkin yüzünü!. Dedim
ki, "Ben Allahü teâlân›n bu adama ni’metiyim ve bu adam
da Allahü teâlân›n bana mihnetidir, s›k›nt›s›d›r. Kendi ken-
dime: "Ey filan! Allahü teâlân›n mihnetine sabr et ki, sabr
edenlerin sevâb›na kavuflursun. O da, Allahü teâlân›n ni’me-
tine flükür etsin ki, flükür edicilerin sevâb›na eriflsin! Yar›n
k›yâmette, o flükredenler zümresinde olarak Cennete gitsin.
Ben de, sabr edenlerle beraber Cennete gideyim inflaallah!
dedim.
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Yâ Rabbî, bize ni’metlerine flükür, bela ve mihnetlerine
karfl› sabr ihsan et' Hepimize flükredenler ve sabredenler se-
vâb› ver!

MENKIBE

Cennetlik Kad›n

Hifâ Hatun, Eshâb-› kiramdan iffetli ve zengin bir han›m-
d›. Medine-i münevverede, güzelli¤i dillerde dolafl›yordu.
Bir gün Peygamber Efendimizin huzûruna gelip sordu:

- Yâ Resulallah, bana, Cennete götürecek bir ifl ö¤ret!

Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki:

- Önce bir erkekle evlenmen lâz›md›r. Bununla dîninin
yar›s›n› emniyete al›rs›n!

- Yâ Resûlallah! Benim dengim kim olur? Beni Habefl
hükümdar› Melik Necâfli istedi, ben onu istemedim. Ubey-
dullah yüz deve ve baflka fleyler verdi. Onu da kabûl etme-
dim. Bugün âhirette kurtuluflun evlenmekte oldu¤unu bu-
yuruyorsunuz. Yâ Resûlallah, siz kimi be¤enirseniz, râz›-
y›m.

Resûlullah Efendimiz, eshâb›ndan kimin ismini verirse,
di¤erinin ümitsiz olaca¤›n› anlad› ve buyurdu ki:

- Yar›n sabah mescide en önce kim gelirse, bu kad›n
onundur!

Herkes buna râz› oldu. Allahü teâlâ onlara öyle bir uyku
verdi ki, hiçbiri sabah erken uyanamad›. Resûlullah önce ki-
min gelece¤ini bekliyordu. Aniden Süheyb göründü. Kimse-
siz, fakir, siyaha yak›n renkli, görünüflü güzel olmayan bir
kimseydi. Uzun boylu, zay›f, ince yap›l›yd›.  Hîfa hâtun ise,
son derece güzel ve zengin bir kad›nd›. Resûlullah Efendi-
miz namazdan sonra, Hîfa hâtunu ça¤›rd› ve durumu bildir-
di. Hîfa hâtun, Allahü teâlân›n takdirine râz› oldu. Resûlul-
lah Efendimiz, bir hutbe okudu ve flöyle buyurdu:

- Ey Süheyb, kalk, bu han›m›n için bir fley al!
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- Yâ Resûlallah! Dünyal›k olarak bir dirhem gümüflüm
yok!

Hîfa han›m emretti, onbin dirhem gümüfllük bir kese ge-
tirdiler, Süheyb'e verdiler. Ona:

- Git gerekli olanlar› al, dedi. Resûlullah Efendimiz de
buyurdu ki:

- Ey Süheyb, han›m›n›n elini tut, evine götür!
- Yâ Resûlallah! Benim evim mescittir, hangi eve götüre-

yim!

Bunun üzerine Hîfa han›m flöyle cevap verdi:

- Filan yerdeki haz›r kona¤› sana ba¤›fllad›m. Kalk, beni
oraya götür.

Resûlullah Efendimiz ona, duâ etti. Eshâb-› kirâm bu ha-
reketi çok övdüler ve hamd ettiler. Kalkt›lar, kona¤a gittiler.
Yeme¤i bitirdiklerinde yatma vakti olunca, Hîfa hatun dedi
ki:

- Ey Süheyb, bil ki, ben sana ni'metim, sen bana mihnet-
sin (s›k›nt›s›n)! Sen bu ni'mete flükür, ben bu mihnete sabr
için, gel, bu geceyi ibâdet ve taatle geçirelim. Sen flükür edi-
ciler, ben de sabr ediciler sevâb›na kavuflal›m. Çünki Resû-
lullah Efendimiz, (Cennette yüksek bir çardak vard›r. Bun-
da yaln›z flükür edenler ve sabr edenler bulunur) buyurdu.

O gece, ikisi de ibâdet ile meflgul oldular. Süheyb sabah
mecside geldi. Cebrâil aleyhisselâm, geceki hallerini Resû-
lullaha bildirdi. Cennet ve buradaki ni’metlerinin en üstünü
olan Allahü teâlây› görmek ile onlara müjde verdi. Resûlul-
lah Efendimiz de buyurdu ki:

- Ey Süheyb, geceki hâlini sen mi anlat›rs›n, ben mi söyli-
yeyim!

- Yâ Resûlallah, siz söyleyiniz!

Sevgili Peygamberimiz de durumlar›n›, ne yapt›klar›n›
bildirdi ve sonra flu müjdeyi verdi:

- Siz Cennetliksiniz ve orada Allahü teâlây› göreceksiniz.
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Süheyb, sevincinden ve Cennette Cenâb-› Hakk› görmek
müjdesine kavuflmak flevkinden, bafl›n› secdeye koydu ve
flöyle duâ etti:

"Yâ Rabbî, e¤er beni ma¤firet etmiflsen, günâhlara bulafl-
madan rûhumu al! Ölmek istiyorum."

Allahü teâlâ, onun rûhunu secdede iken ald›. Herkes bu-
na a¤lad›. Resûlullah Efendimiz de buyurdu ki:

- (Daha flafl›lacak bir fley var. Hîfa hatun da flu anda rûhu-
nu Hakka teslim etti.)

‹kisinin de namaz›n› k›ld›lar. Her ikisini yanyana defnet-
tiler. Bafllar› ucuna iki tahta koydular. Bir tahtaya, “Bu Al-
lahü teâlâ'n›n ni’metine flükür edenin kabridir”. Di¤erine
de, “Bu, Allahü teâlâ'n›n mihnetine sabr edenin kabridir”
diye yazd›lar.

ÇOCUK TERB‹YES‹

Çocuk, ana baba elinde bir emanettir. Çocuklar›n temiz
kalbleri k›ymetli bir cevher olup, mum gibi, her flekli alabilir.
Küçük iken, hiçbir flekle girmemifltir. Temiz bir toprak gibi-
dir. Temiz topra¤a hangi tohum ekilirse, onun mahsûlü al›-
n›r. Neye meylettirilirse, oraya yönelir. E¤er hayr› âdet eder,
ö¤renirse hay›r üzerine büyür. Çocuklara îmân, Kur'ân-› ke-
rîm ve Allahü teâlân›n emirleri ö¤retilir ve yapmaya al›flt›r›-
l›rsa, din ve dünya se’âdetine ererler. Bu se’âdette analar›,
babalar› ve hocalar› da ortak olur. E¤er bunlar ö¤retilmez ve
al›flt›r›lmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacaklar› her fenal›¤›n
günâh›, ana, baba ve hocalar›na da yaz›l›r. Hadîs-i fleriflerde
buyuruldu ki:

(Hepiniz bir sürünün çoban› gibisiniz. Çoban sürüsünü
korudu¤u gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz alt›nda olan-
lar› Cehennemden korumal›s›n›z. Onlara müslimânl›¤› ö¤-
retmelisiniz. Ö¤retmez iseniz mesûl olacaks›n›z.)

(Çok müslimân evlad›, babalar› yüzünden Veyl isminde-
ki Cehenneme gideceklerdir. Çünki, bunlar›n babalar›, yal-
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n›z para kazanmak ve keyf sürmek h›rs›na düflüp ve yaln›z
dünya iflleri arkas›nda koflup, evladlar›na müslimânl›¤› ve
Kur'ân-› kerimi ö¤retmediler. Ben böyle babalardan uza-
¤›m. Onlar da benden uzakt›r. Çocuklar›na dinlerini ö¤ret-
miyenler, Cehenneme gideceklerdir.)

(Çocuklar›na Kur'ân-› kerim ö¤retenlere veya Kur'ân-›
kerim hocas›na gönderenlere, ö¤retilen Kur'ân›n her harfi
için on kerre Kâ'be-i muazzama ziyareti sevâb› verilir ve k›-
yâmet günü, bafl›na devlet tac› konur. Bütün insanlar görüp
imrenir.)

(Bir insan›n evlad› ibadet edince, kazand›¤› sevâb kadar
babas›na da verilir. Bir kimse,çocu¤una f›sk, günâh ö¤retir-
se, bu çocuk ne kadar günâh ifllerse babas›na da, o kadar gü-
nâh yaz›l›r.)

Kendinin yapmas› harâm olan fleyi çocu¤a yapt›ran kim-
se harâm ifllemifl olur. Çocuklar›na içki içiren, kumar oyna-
maya al›flt›ran, müstehcen neflriyât› okumas›na sebep olan,
yalanc›l›k, h›rs›zl›k gibi kötü huylara al›flt›ran, k›bleye karfl›
ayak uzatmas›na sebep olan kimse, günâh ifllemifl olur.

Dînimizin temeli; îmân›, farzlar› ve harâmlar› ö¤renmek
ve ö¤retmektir. Allahü teâlâ, Peygamberleri bunun için gön-
dermifltir. Gençlere bunlar ö¤retilmedi¤i zaman, islâmiyyet
y›k›l›r yok olur. Allahü teâlâ Tahrim sûresinin 6. âyetinde
meâlen buyuruyor ki:

(Kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanlar› atefl-
ten koruyunuz.)

Kur'ân-› kerimde, nefslerimizi ve aile efrad›m›z›, yak›t›
insan ve tafl olan Cehennem ateflinden korumam›z emredil-
mektedir. Elli-yüz senelik k›sa bir hayât için evlad› dünya fe-
laketlerinden korumaya çal›fl›ld›¤› gibi, ebedi felakete duçar
olmamas› için ahiretini de korumak lâz›md›r. Bir baban›n,
evlad›n› Cehennem ateflinden korumas›, dünya ateflinden
korumas›ndan daha mühimdir. Cehennem ateflinden koru-
mak da, îmân› ve farzlar› ve harâmlar› ö¤retmekle ve ibâde-
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te al›flt›rmakla ve kötü arkadafllardan ve zararl› neflriyâttan
korumakla olur. Bütün fenal›klar›n bafl›, kötü arkadaflt›r.
Kötü arkadafllar›, onun küstah, yalanc›, h›rs›z, sayg›s›z ve
korkusuz olmas›na sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huy-
lardan kurtulamaz.

Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse, onu takdir
etmeli, mükâfatland›rmal›d›r. ‹nsanlar›n yan›nda bazan onu
övmelidir. (Amcas› benim çocu¤um böyle yapt›) diyerek iyi-
li¤e teflvik etmelidir. Bir kabahat ifller veya kötü bir söz söy-
lerse, birkaç defa görmezlikten gelmeli, (Onu yapma!) de-
memeli, azarlamamal›d›r. S›k s›k azarlanan çocuk, cesaretle-
nir, gizli yapt›klar›n› aç›ktan yapmaya bafllar. Yapt›¤› kötü
ifllerin zarar›, kendisine tatl› dil ile anlat›lmal›, ikaz edilmeli-
dir. Yap›lan ifl dine ayk›r› ise iflin zarar›, fenal›¤› ve neticesi
anlat›larak, o kötü ifle mani olmal›d›r.

Baba, baba oldu¤unu, büyük oldu¤unu hissettirmelidir.
Anne, çocu¤u ile birlikde babaya sayg›l› olmal›d›r.

Her gün bir müddet oynamas›na izin vermelidir ki, çocuk
s›k›lmas›n, s›k›lmak ve üzülmekten kötü huy has›l olur ve
kalbi körleflir.

Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Faz-
la konuflmamas›n›, yemin etmemesini, büyüklere sayg› gös-
termesini ö¤retmelidir. ‹yi insanlar›n güzel hallerini anlat›p,
onlar gibi olmaya, kötü insanlar›n kötülüklerini anlat›p, on-
lar gibi olmamaya dikkat etmesi ö¤retilmelidir.

Çocu¤a her istedi¤ini almak ve lüks içinde yaflatmak uy-
gun de¤ildir. Büyüyünce de her istedi¤ini ele geçirme¤e çal›-
fl›r. Fakat bunda muvaffak olamay›nca sukût-› hayâle u¤rar,
isyankâr olur.

Kendimiz halâl yedi¤imiz gibi, çocuklar›m›za da halâl ye-
dirmeliyiz. Harâmla beslenen çocu¤un bedenî, necasetle
yo¤rulmufl çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisli¤e, kötü-
lü¤e meyleder. Sadece çal›nan fleylerden baflka harâm yok
zannetmemelidir. Halâl kazanc› olan, al›fl-verifl ilmini bil-
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mezse harâm yer. Ödünç al›p vermede bile, bu iflin nas›l ya-
p›laca¤›n› ö¤renmezse harâma düfler.

Çocu¤a, israf etmemesini, kanaatkar olmas›n› ö¤retmeli-
dir. Bazan da yavan ekmek yeme¤e al›flt›r›lmal›d›r. Çocu¤un
kötü yerlere gitmesine mani olmal›d›r. Çocuk kötülerin ya-
n›nda ahlâks›z, yalanc›, h›rs›z ve hayâs›z olur.

Baba, ne devaml› as›k suratl› durmal›, ne de çocukla faz-
la yüz göz olmal›d›r. Baba, konuflmas›n›n heybetini koruma-
l›d›r. Çocu¤a, babas›n›n mal› ile övünmemesi tenbih edilme-
lidir. Tevâzu sâhibi ve kibar olmas› ö¤retilmelidir. Baflkala-
r›ndan birfley alman›n zillet oldu¤u, veren elin alan elden üs-
tünlü¤ü bildirilmelidir. Hasisli¤in (cimrili¤in) çirkinli¤i ö¤re-
tilmelidir. Baflkalar›n›n yan›nda edebli oturmas›, ayak ayak
üstüne atmamas›, laubâli hareketlerden uzak durmas› telkin
edilmelidir.

Fazla konuflmaktan çocu¤u men etmelidir. Fazla konufl-
man›n hayâs›zl›¤a yol açt›¤›, çenesi düflüklü¤ün kötülü¤ü be-
lirtilmelidir. Çocuk nas›l olsa konuflmas›n› ö¤renecektir.
Maksat, ona icab edince susmas›n› ve büyüklerin sözünü
dinlemesini ö¤retmektir.

Do¤ru da olsa, çokça yemin etmesine müsaade etmeme-
lidir. Herfleye yemin etmek, kötü bir al›flkanl›kt›r. Büyükle-
re hürmet etmeyi, yerini onlara vermeyi ve herkesle iyi ge-
çinmenin ehemmiyeti anlat›lmal›d›r.

Çocu¤u, daha küçükken namaza al›flt›rmal›d›r. Büyüyün-
ce namaz k›lmas› zor gelebilir. Baflkas›n›n mal›n› çalmay›,
harâm yemeyi, yalan söylemeyi gözünde çirkin gösterecek
flekilde anlatmal›d›r. Böyle yetifltirip bulu¤a erince, bu edeb-
lerin s›rlar›n›, inceliklerini ona söylemelidir. Her ifli adet ola-
rak yapmamas›, niyetle, fluurla yapmas›n›n lüzumu anlat›l-
mal›d›r. Meselâ, yemekten maksat, kulun Rabbine ibâdet et-
mesi, insanlara, vatan›na, milletine faydal› hizmetlerde bu-
lunmas›, insanlar›n se’âdeti için çal›flmas› oldu¤u ö¤retilme-
lidir. Dünyadan maksad›n, ahiret için az›k toplamak oldu¤u,
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zira dünyan›n kimseye kalmad›¤›, ölümün çabuk ve ans›z›n
gelebilece¤i anlat›lmal›, (Ne bahtiyâr o kimseye ki, dünyada
iken ahiret az›¤› elde eder, Cennete ve Allahü teâlâya kavu-
flur.) demelidir.

Küçük yafl›nda böyle terbiye edilirse, tafl üzerine yaz›lan
yaz› gibi olur ve kolay kolay silinmez.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: 

(Bütün çocuklar müslimânl›¤a uygun ve elveriflli olarak
dünyaya gelir. Bunlar›, sonradan analar›,  babalar› h›ristiyan,
yahudi ve dinsiz yapar.)

Görüldü¤ü gibi, hadîs-i flerifte müslimânl›¤›n yerlefltiril-
mesinde ve yok edilmesinde en mühim iflin, gençlikte oldu-
¤u bildirilmektedir. O halde, her müslimân›n birinci vazifesi,
evlad›na islâmiyyeti ve Kur'ân-› kerimi ö¤retmektir. Evlâd,
büyük ni’mettir. Ni’metin k›ymeti bilinmezse, elden gider.
Bunun için (Pedagogie), ya’nî çocuk terbiyesi, ‹slâm dîninde
çok k›ymetli bir ilmdir. ‹slâm dînine karfl› olanlar, bu mühim
noktay› anlad›klar› içindir ki, (Gençli¤in ele al›nmas› birinci
hedefimizdir. Çocuklar› dinsiz olarak yetifltirmeliyiz) diyor-
lar. ‹slâmiyyeti yok etmek ve Allahü teâlân›n emirlerinin ö¤-
retilmesini ve yapt›r›lmas›n› engellemek için (Gençlerin  ka-
falar›n› yormamal›d›r. Din bilgilerini büyüyünce kendileri
ö¤renirler) diyorlar.

Bugün, bütün h›ristiyan memleketlerinde, bir çocuk dün-
yaya gelir gelmez, buna bozuk dinlerinin icaplar›n› yap›yor-
lar. Her yafltaki insanlara, yahudili¤i ve h›ristiyanl›¤› titizlik-
le afl›l›yorlar. Müslimânlar›n îmânlar›n›, dinlerini çalmak ve
yok etmek ve onlar› da, h›ristiyan yapmak için, ‹slâm mem-
leketlerine paket paket kitâb, broflür ve sinema filmleri gön-
deriyorlar.

O halde, müslimânlar din câhillerinin hilelerine, yalanla-
r›na aldanmamal›, bize emanet edilen çocuklar›m›za sâhib
olmal›y›z. Onlara sâhib olmak da dînimizin emirlerine uygun
olarak yetifltirmekle olur. Hadîs-i flerifte buyruldu ki:
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(Ahlâk›n›z› güzellefltirin!) 
En vahfli hayvanlar bile terbiye ile ehlilefltiriliyor. Hiçbir

zaman  elma  çekirde¤inden  portakal  olmaz. Fakat elma fi-
dan›n› büyüterek lüzumlu afl› ve kültürel tedbirlerle kaliteli
elma veren bir a¤aç olarak yetifltirmek mümkündür. Bunun
gibi, insan tabiat›nda bulunan baz› arzular› yok edilemez, fa-
kat terbiye edilebilir.

Her fleyi, z›dd› k›rar. Kötü huylar›, iyi huylar yok eder. Bu
bak›mdan kendini zorla da olsa iyi ifller yapmaya al›flt›rmal›,
onlar› âdet haline getirmelidir. Çocuk, iflleri ve ahlâk› iyi
olan insanlarla arkadafll›k ettirilirse, güzel huylar kendili¤in-
den onun tabiat› olur. Bu esaslar dâhilinde çocuklar yetiflti-
rilirse, dünya ve âhiret se’âdeti elde edilir.

K›yâmet günü, ana-baba, çocu¤una ö¤retilmesi gereken
ilmlerden mesûl olacak, vazifesini yapmam›fl ise, yahut kusur
etmifl ise cezâya çarpt›r›lacakt›r. Çocuklar›n› ‹slâm terbiyesi
üzerine yetifltirmeyenler, dünyada hûzursuz olduklar› gibi,
âhiret felâketlerine de maruz kalacaklard›r.

Ne mutlu çocu¤unu ‹slâm ahlâk› ile yetifltirenlere!..

MENKIBE

Çocuk Hakl›yd›!..

Dört halife devrinde bir kimse, Emir-ül mü'minin
Ömer'in "rad›yallahü anh" yan›na gelip, o¤lundan flikayet
etti. Hazret-i Ömer çocu¤u ay›plad›, azarlad›. Çocuk:

- Ey Emir-ül mü'minin! Çocu¤un babas› üzerinde hiç
hakk› var m›d›r? dedi. Hazret-i Ömer:

- Vard›r, biri annesi öyle olmal›d›r ki, baflkalar› annesi yü-
zünden ona sitem etmemelidir. Biri iyi isim vermek. Di¤eri
de Kur'ân-› kerim okumas›n› ve dînini ö¤retmektir, buyur-
du.

- Ey Emir-ül mü'minin! Babam, annemi dörtyüz dirhem
gümüfl verip nikah etmifl. Benim ismimi "Çu’l", ya’nî gübre
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(pislik) böce¤i koydu ve Kur'ân-› kerimden bana bir âyet ö¤-
retmedi, deyince, Hazret-i Ömer buyurdu ki:

- Ey ihtiyâr, hâlâ flikayetin var m›?

ANA-BABA HAKKI

Güzel dînimiz, evlad›n anne ve babas›na hizmet etmesini
emretmifl ve bunu bir ibâdet saym›flt›r. Yüce Rabbimiz
Kur'ân-› kerimde, (Allah'a ibâdet ediniz!) buyurduktan son-
ra (Anaya, babaya iyilik ediniz!) diye emretmektedir. Onla-
ra hizmet ederken, (öf) bile demeyi yasaklam›flt›r.

Ana-babas›n› râz› eden kimse için, Cennette iki kap› aç›-
l›r. Ana-babas› râz› olmayan kimse için de, Cehennemde iki
kap› aç›l›r. Bir kimsenin ana-babas› zâlim olsalar dahi, onla-
ra karfl› gelmek, onlarla sert konuflmak yasakt›r. Allahü teâ-
lâ buyurdu ki: (Ey Musa! Günâhlar içinde bir günâh vard›r
ki, benim yan›mda çok a¤›r ve büyüktür. O da ana-baba, ev-
lad›n› ça¤›rd›¤› zaman, emrine uymamas›d›r). Evlâd›n, ana-
babas›na karfl› bafll›ca vazifeleri flunlard›r.

1- Bir kimse ana-babas› ça¤›rd›¤› zaman herhangi bir iflle
u¤rafl›yorsa, hemen onu terkedip, derhal ana-babas›n›n em-
rine koflmal›d›r.

2- Anas›-babas› k›z›p ba¤›r›rsa, onlara bir fley söylememe-
lidir.

3- Anan›n-baban›n duas›n› almal›d›r.

4- Emrettikleri iflleri çabuk ve güzel yapmaya çal›flmal›-
d›r. Hatta be¤enmeyip gücenmelerinden ve beddua etmele-
rinden korkmal›d›r.

5- Herhangi bir sebeple dar›l›r iseler, onlara karfl› sert
söylemeyip, hemen ellerini öperek k›zg›nl›klar›n› teskin et-
melidir.

6- Anan›n-baban›n kalblerine geleni gözetmelidir. Zira
se’âdet ve felaket onlar›n kalblerinden do¤an sözler oldu¤u-
nu bilmelidir.
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7- Ana-baba hasta ise, ihtiyâr ise, onlara yard›m etmeli,
se’âdeti onlardan al›nacak hay›r duada bilmelidir.

8- E¤er onlar› incitip, beddualar› al›n›rsa, kiflinin dünya
ve ahireti harap olur. At›lan ok tekrar geri yaya gelmez. On-
lar hayâtda iken, k›ymetini bilmek lâz›md›r.

Allahü teâlân›n r›zas›, dînine ba¤l› olan ana-babas›n›n r›-
zas›nda, Allahü teâlân›n gazab›, dînine ba¤l› olan ana-baba-
n›n gazab›ndad›r. Sevgili Peygamberimiz "sallallahü aleyhi
ve sellem" bir hadîs-i fleriflerinde buyurdu ki: (Cennet, ana-
lar›n aya¤› alt›ndad›r) ya’nî, sana dînini, îmân›n› ö¤reten
anan›n-baban›n r›zas›ndad›r. Hak teâlâ hazretleri Musa
aleyhisselâma dedi ki, (Ey Musa! Ana-babas›n› râz› eden,
beni râz› etmifl olur. Ana-babas›na âsi olan, bana mutî olsa
bile onu fenalar taraf›na ilhak ederim).

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Ana-babaya iyilik et-
mek, nafile namaz, oruc ve hac faziletlerinden daha faziletli-
dir. Ana-babas›na hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun
olur. Ana-babas›na karfl› gelip, onlara âsi olan mel'undur.)

Birgün Hasan-› Basri hazretleri, Kâ’beyi ziyaret ve tavaf
ederken bir zat gördü ki, arkas›nda bir zenbil ile tavaf edi-
yor. O zata dönüp dedi ki:

- Arkadafl, arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen da-
ha iyi olmaz m›?

- Bu arkamdaki yük de¤il, babamd›r. Bunu fiamdan yedi
kerre buraya getirip tavaf eyledim. Çünki, bana dînimi, îmâ-
n›m› bu ö¤retti! Beni ‹slâm ahlâk› ile yetifltirdi.

- K›yâmet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ey-
lesen, bir kerre kalbini k›rmakla bu yapt›¤›n hizmet havaya
gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete kar-
fl›l›k olur.

- Birisi, sevgili Peygamberimize "aleyhisselam" geldi ve
dedi ki:

- “Yâ Resûlallah! Benim anam-babam ölmüfltür. Onlar
için ne yapmam lâz›md›r?”
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Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki:
(Onlara daima dua eyle, Onlar için Kur'ân-› kerim oku ve is-
ti¤far et!)

Eshâb-› kiramdan biri dedi ki:

- Yâ Resûlallah, bundan fazla yap›lacak bir fley var m›?

- (Onlar için sadaka verin ve hac eyleyin.)
Biri ç›k›p dedi ki:

- Anam-babam çok flefkatsizdirler, onlara nas›l itaat eyle-
yeyim?

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: 

(- Anan seni dokuz ay karn›nda gezdirdi, iki sene emzir-
di. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve saklad›, ku-
ca¤›nda gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok
zahmetlere katlanarak, seni besledi, idare ve geçimini  temin
eyledi. Sana dînini, îmân›n› ö¤rettiler. Seni islâm terbiyesi ile
büyüttüler. fiimdi nas›l olur da flefkatsiz olurlar? Bundan da-
ha büyük ve k›ymetli flefkat olur mu?)

Musa aleyhisselâm, Tûr-i Sinada Hak teâlâ hazretlerine:

- Yâ Rabbî! Âhirette benim komflum kimdir? diye sordu.

Allahü teâlâ buyurdu ki,

- (Ey Musa? Senin komflun falan yerde, falan kasapt›r.)
Musa aleyhisselâm kasab›n yan›na giderek:

- Beni misafir edebilir misin? dedi.

Yan›nda misafir oldu. Yemek zaman› gelince, kasap bir
parça et piflirdi. Duvardaki as›l› zenbili afla¤› alarak orada
bulunan ihtiyâr bir kad›na et yedirdi ve su içirdi. Üstünü ba-
fl›n› da temizleyip zenbile koydu. Hazret-i Musa sordu:

- Bu senin neyindir?

- Annemdir, ihtiyâr olup bu hâle girdi. ‹flte her sabah ak-
flam kendisine böyle bakar›m.

Kasap annesine yemek verirken, o zay›f ve âciz annesi,
o¤luna duâ ederek,

– 373 –



- “Ey Rabbim, o¤lumu Cennette Musa aleyhisselâma
komflu eyle!” dedi¤ini Musa aleyhisselâm dahi iflitti. Bunun
üzerine, kasaba, Musa aleyhisselâm müjde vererek, “Seni
Allahü teâlâ af ederek, Musa aleyhisselâma komflu etmifltir”
dedi.

Bir insan, gaflet ve flaflk›nl›¤a kap›larak ana-baban›n kal-
bini k›rarsa, derhal onlar›n r›zas›n› almaya çal›flmal›, yalvar-
mal›, onlar›n gönlünü almal›d›r. Ana-baban›n evlâd üzerin-
de haklar› çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak,
ona göre hareket etmelidir.

Evliyan›n büyüklerinden birisi, hacca gitmek üzere yola
ç›kt›. Bir ara Ba¤dat'a u¤rad›. Orada Ebû Hâz›m-› Mekkî
hazretlerini ziyaret etti. O esnada uyuyordu. Bir müddet
bekledi. Uyand› ve o zata dedi ki:

- fiimdi Sevgili Peygamber Efendimizi rüyâda gördüm.
Bana, senin hakk›nda, (Annesinin hakk›n› gözetsin, hac et-
mekten daha iyidir) haberini ulaflt›rmam› emretti.

Bunun üzerine o zat geri döndü ve bütün hayât› boyunca
annesine hizmet edip duâs›na kavufltu.

Bir gün Sevgili Peygamber Efendimizin huzûruna bir zat
gelip der ki:

- Ey Allah'›n sevgilisi! Sizinle beraber Allah yolunda sa-
vafla kat›lmak istiyorum.

- Annen ve baban var m›?
- Var, Ya Resûlallah!

- Onlar›n yan›nda bulun, senin cihâd›n budur. Onlara hiz-
met et!

Peygamber Efendimize, Lokman sûresindeki, (Ana ve
babana dünyada iyi sâhiblik et!) âyetinin aç›klamas› soruldu-
¤unda:

- Onlara sâhib ç›kman›n, bakman›n flartlar› vard›r;
(Birincisi; aç  iseler, onlara yemek vermenizdir.
‹kincisi; elbiseleri yoksa elbise yapman›zd›r.
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Üçüncüsü; sizin hizmetinize muhtaç iseler, onlara hizme-
ti, can›n›za minnet biliniz!

Dördüncüsü; sizi ça¤›rd›klar›nda, “buyurun” deyip yanla-
r›na gidin ve onlara ihsan, iyilik üzere olun!

Beflincisi; bir ifli buyurduklar›nda emirlerini yerine geti-
rin. Ancak, günâh olan emirlerini yapmay›n!

Alt›nc›s›; onlarla konuflurken tatl› ve yumuflak hitap edin!
Yedincisi; onlar› isimleri ile ça¤›rmay›n!
Sekizincisi; onlarla bir yere giderken arkalar›ndan yürü-

yün!
Dokuzuncusu; kendiniz için sevdi¤iniz be¤endi¤iniz her

fleyi onlar için de sevin, be¤enin!
Onuncusu, kendiniz için duâ etti¤iniz zaman onlara da

duâ ediniz!) buyurdu.

MENKIBE

Anne Afv Ederse...

Peygamber Efendimiz zaman›nda Alkame ad›nda bir
genç vard›. Hep tâat üzere olup, yaz-k›fl oruc tutar, geceleri
sabaha kadar ibâdet ederdi. Bir gün fenal›k geçirdi. Dili tu-
tuldu. Resûlullah'a haber verdiler. Hazret-i Ali ve Ammâr
bin Yâsir hazretlerini Alkame'ye gönderdi. Kelime-i flehâde-
ti söyletmek için çal›flt›larsa da dili dönmedi. Hazret-i Ali
Efendimiz, Hazret-i Bilâl-i Habefli'yi Resûlullah Efendimize
gönderdi durumu bildirdi. Resûlullah Efendimiz:

(-Alkame'nin anas›, babas› var m›?) buyurdu. Yafll› bir
anas› var, dediler. (Annesini buraya getirin) buyurdu. Getir-
diler. (Alkame'ye ne oldu, anlat! Seninle geçinmesi nas›l-
d›r?) buyurdu. Annesi flöyle anlatt›:

- Yâ Resûlallah! Çok iyidir. Zahiddir. (Dünyaya düflkün
de¤ildir.) Hep ibâdet, itaat üzeredir. Ama ben ondan râz› de-
¤ilim. Çünki o, han›m›n›n r›zas›n› benim r›zamdan önde tut-
maktad›r.
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Resûlullah Efendimiz:

(-Dilinin tutulmas› bu yüzdendir. Ona hakk›n› halâl et de
dili aç›ls›n.) buyurdu.

- Ey Allah'›n Resulü! O benim hakk›ma çok riayetsizlik
etti. Hakk›m› halâl etmem, dedi. Resûlullah Efendimiz;

(-Ey Bilâl! Eshâb› topla. Etraftan odun toplas›nlar, Alka-
meyi yakaca¤›z. Çünki, annesi ondan râz› de¤ildir) buyurdu.

Annesi:

- Yâ Resûlallah! Benim o¤lumu, benim gözümün önünde
mi yakacaks›n›z? Kalbim buna nas›l dayanabilir? dedi. Re-
sûlullah Efendimiz:

-(Cehennem atefli, dünya ateflinden çok daha k›zg›n ve
yak›c›d›r. Sen ondan râz› olmad›kça, onun hiçbir itaat› mak-
bul de¤ildir) buyurdu. Kad›n feryad etti:

- Yâ Resûlallah. Ben ondan râz› oldum. Hakk›m› ona ha-
lâl ettim, dedi ve eve gitti. Eve gidince; Alkame' nin sesini
duydu. Kelime-i flehâdet söylüyordu. Dili aç›lm›flt›. Ayn› gün
vefât etti. Resûlullah Efendimiz, cenaze namaz›n› k›ld›rd›.
Defnettiler. Resûlullah Efendimiz:

-(Ey Eshâb›m, ey Muhacir ve Ensar! Han›m›n› annesin-
den üstün tutana, Allahü teâlâ ve melekler la'net ederler.
Onun farz ve nafile ibâdetleri kabûl edilmez) buyurdu.

O halde, onlar› incitmekten ve r›zas›zl›klar›n› kazanmak-
tan çok sak›nmal›d›r. Çünki böylelerinin ifli zor, azab› fliddet-
lidir. Cenâb-› Hak, ana ve baba haklar›n› gözetmede yard›m-
c›m›z olsun.

EVLÂT HAKKI

Ana ve baban›n, çocuk üzerinde haklar› oldu¤u gibi, ev-
lâd›n da onlar üzerinde haklar› vard›r. Bunlar alt› hakt›r:

1 - Annesini öyle yerden al›p nikâhlamal›d›r ki, sonradan
insanlar, çocu¤a annesinin soyu ve yaflamalar› hakk›nda si-
tem etmesinler, dokunakl› söz söylemesinler.
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2- Çocu¤a iyi isim koymal›d›rlar. Resûlullah Efendimizin
isimlerinden verme¤e gayret etmelidir. Nitekim hadîs-i flerîf-
de: (Bir kimsenin üç o¤lu olur da, birine benim ismimi ver-
mezse, bana cefâ etmifl olur.) buyuruldu.

3- Çocu¤una Kur'ân-› kerîm ö¤retmelidir. Çünki Kur'ân-›
kerîmin ve Kur'ân okuyanlar›n fazileti çoktur. Kur'ân ehli,
Allahü teâlân›n seçkin kullar›d›r.

4- Çocu¤unu halâl lokma ile beslemeli, büyütmelidir.
Böyle yapmazsa, harâm yemeklerin te'siri, onun özüne ifller
ve o çocuktan uygunsuz ifller meydana gelir.

5- Çocu¤a, yedi yafl›nda namaz k›ld›rmal›d›r. Böylece be-
deni namaza al›fl›r. Küçük yafltaki al›flkanl›klar› ve ibâdetleri
devam eder. Bir hadîs-i flerifte: (On yafl›ndaki çocuk namaz
k›lmazsa, döverek k›ld›r›n›z) buyuruldu.

6- Çocu¤una ilm ö¤retmelidir. Câhillik ve sap›kl›ktan
kurtarmal›d›r. Dünya ve âh›rette kurtulufl ilmledir. E¤er bu
olmazsa, bir san'ata göndermeli. Çünki san'at, fakirlikten
emniyettir. Ne kadar zengin olsa da, çocu¤una bir san'at, bir
ifl ö¤retmelidir. Bir gün ifline yarar. Dünya mal›, kal›c› de¤il-
dir. Çünki bir mesle¤i olmaz ve kendini, dünya ni’metlerini
elde etmeye gücü yeter bulamazsa, bofl ve iflsiz oturmas› ta-
biidir.

‹slâm âlimleri diyor ki: Bir kimse çal›flmay›p oturuyorsa,
üç sebepden birisi onda vard›r: Yâ zâhiddir, dünyaya düflkün
de¤ildir. Veya tembeldir, çal›flma¤a üfleniyor. Yahut da,
kibrlidir, çal›flmay› ve çal›flanlar› küçümsüyor. Tembellikten
çal›flmayan, az zaman sonra dilencili¤e düfler. Kibr edip ça-
l›flmayan bir müddet sonra h›rs›zl›¤a müptelâ olur. Halâl ka-
zanç yollar›ndan biriyle meflgul olursa, bu âfetlerden kurtu-
lur.

Bir kimsenin üç çocu¤u varsa, elinden geliyorsa, üçünü de
ilmle meflgul etmelidir. Bu olmazsa, birini, muhakkak ilm
ehli yap›p, di¤er ikisini de din için lüzumlu i'tikâd, farz, vâ-
cib, ahlâk ve di¤er ilmihâl bilgilerini ö¤rettikten sonra bir ifle,
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bir san'ata vermeli, yahut ticaret, ziraat ve benzeri gibi ifller-
le meflgul etmelidir. Kötü insanlarla, bozuk arkadafllarla be-
raber bulunmas›na mâni olmal›d›r. Kötü ifl ve kötü arkadafl
felâkettir.Küçük yaflta üzerinde durup, iyi olmas›na çal›flma-
l›, âlimlerin, sâlihlerin, velilerin sohbetine götürmeli, Hakk›n
sevgili kullar›n›n gönüllerinden ona dua ve yard›m istemeli-
dir. Çocu¤unu ilmsiz ve edebsiz b›rak›rsa, kötü arkadafllar-
dan da korumazsa, ondan gördü¤ü kötülüklere k›zmamal›,
kendine k›zmal›d›r.

AKRABAYI Z‹YÂRET (S›la-› Rahm)

Anay›, babay› ve kendileriyle evlenmek harâm olan akra-
balar› ziyaret etmek, Allahü teâlân›n emridir. Terk etmek
büyük günâht›r. Hiç olmazsa, selâm göndererek, tatl› mek-
tup yazarak bu günâhlardan kurtulmal›d›r. Selâm›n, mektu-
bun ve sözle, para ile yard›m›n miktar› ve zaman› yoktur.
Lüzum ve imkân› kadar yap›l›r.

Allahü teâlâdan korkup s›la-› rahm yapan›n, ya’nî akra-
bas›n› ziyaret edenin, ömrü uzar. Mal› ço¤al›r, geçimi kolay-
lafl›r. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

(Allahü teâlâdan korkun, akraban›z› ziyaret edin, onlara
yard›m edin! Çünki s›la-› rahm yapan, ya’nî akrabay› ziyaret
ve onlara yard›m, sizin için dünyada bereket, âh›rette ise gü-
nâhlara ma¤firettir.)

(Allahü teâlâya ve k›yâmet gününe inanan, s›la-› rahm et-
sin, akrabas›n› ziyaret edip yoklas›n.)

(S›la-› rahmi kesen Cennete girmez.)
(Ömrünün uzun olmas›n› ve râhat yaflamay› seven s›la-›

rahm yaps›n!)
K›yâmette, Arfl›n alt›nda yer verilecek üç s›n›f kimseden

birincisi s›la-› rahm yapan kimsedir. "S›la" vâs›l olmak, ka-
vuflmak demektir. "Rahm" ise, yak›nl›k, akraba olmak de-
mektir. S›la-› rahm ise, akrabaya yaklaflmak, kavuflmak, on-
lar› ziyaret etmek, onlara elinden geldi¤i kadar iyilik etmek
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demektir. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(S›la-› rahm ömrü uzat›r.)

(S›la-› rahm, ailede muhabbetin, malda servetin artmas›-
na ve ömrün uzamas›na sebeptir.)

(Ömründen üç gün kalan bir kul s›la-i rahm yaparsa, Al-
lahü teâlâ, bu sebeple ömrünü otuz sene uzat›r. S›la-› rahmi
kesen birinin de otuz senelik ömrünü üç güne indirir.)

(‹çlerinden s›la-› rahmi terk edenlerin bulundu¤u toplulu-
¤a rahmet melekleri inmez.)

(S›la-› rahm yapan demek, dostlar›ndan ve akrabas›ndan
gördü¤ü iyili¤e karfl› ona iyilik yapan de¤il, kendisinden ke-
silen akrabas›n› aray›p, ziyaret ve iyilik edendir.)

Amcay›, day›y› ve a¤abeyi baba yerine koymal›d›r. Teyze
ve halay› da anne yerine koyarak gerekli hürmeti gösterme-
li, hizmet etmeli, itaatte bulunmal›d›r. Hadîs-i flerîfte buyu-
ruldu ki:

(Büyük kardefllerin, küçükleri üzerindeki hakk›, baban›n
o¤lu üzerindeki hakk› gibidir.)

Allahtan korkup akrabas›n› ziyaret edenin, ömrü uzar,
mal› ço¤al›r ve aile efrad› kendisini sever.

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

(Akraba ziyaretini kesen kimse benimle oturmas›n.)

(Akraba ziyareti kadar sevâb› tez gelen bir iyilik yoktur.)

(Akraba ziyaretini terk edenin cezâs› da çabuk gelir.)

(‹sterse bir selâmla bile olsa akrabalar›n›z› ziyaret edin).

(Allah kat›nda, namaz ve akraba ziyareti için at›lan ad›m-
dan daha sevimli ad›m yoktur.)

Akrabay› ziyarete gitmemek, ona gerekli yard›mlar› yap-
mamak, ondan kesilmek demektir. Mal›yla akrabas›na yar-
d›m edemiyen, diliyle gönlünü alma¤a çal›flmal›d›r. Kâfir bi-
le olsa, akrabay› ziyaret etmelidir. Küfre sebep olan fleyleri
yapt›racaklar›ndan ve günâh iflleteceklerinden korkulursa
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ziyaretine gidilmez.

Akraba ziyaretine giden flunlara kavuflur: Allahü teâlâ râ-
z› olur, melekler sevinir, fleytânlar üzülür, ömrü ve r›zk› ar-
tar, ölmüflleri sevinir, vefât›ndan sonra da ziyaret etti¤i kim-
seler, buna hay›r dua ederler.

________________

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gam, gussa, s›k›n-
t›y› gidermek için, (Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe
illallâhü Rabbül-Arfl-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâ-
vâti ve Rabbül-Erd› Rabbül’Arfl-il-kerîm) okurdu. (Bismil-
lâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’
aliyyil’azîm) okumak, sinir hastal›¤›na ve bütün hastal›klara
iyi geldi¤ini Enes bin Mâlik haber vermifldir. Harâm iflliye-
nin ve kalbi gâfil olan›n düâs› kabûl olmaz. Mâide sûresinde
Allahü teâlân›n yaratmas› için, vesîleye, ya’nî sebeblere ya-
p›flmak emr olunmakdad›r. Te’sîri kat’î olan sebeblere yap›fl-
mak farzd›r. Meselâ, Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine ka-
vuflmak için, islâmiyyete uymak ve düâ etmek emr olundu.
Di¤er sebebler ve te’sîrleri aç›kca bildirilmedi¤i için bunlara
uymak sünnet oldu. Peygamberlerin ve Evliyân›n rûhlar›n-
dan ve ilâclardan flifâ beklemek ve dertlerden, belâlardan
kurtulmak için bunlar› vesîle yapmak sünnet oldu.
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ALTINCI BÖLÜM

‹SLÂM‹YYET VE SOSYAL HAYÂTIMIZ

1– KUL HAKKI

Müslimân›n vazifelerinden biri de, kul hakk›n› gözetmek-
tir. Kul hakk›n›n en mühimi hoca ve ana-baba hakk›d›r. Tat-
l› dil ile, güler yüzle, yard›mlar›na koflmakla, onlar›n gönül-
lerini kazanma¤a çal›flmal›d›r. Sonra komflu hakk›, kar›-koca
hakk›, hükümet hakk›, arkadafl hakk› gelir.

Kimseye yalan söylememeli, hile yapmamal›, ölçü âletle-
rini do¤ru kullanmal›, iflçinin ücretini, al›n teri kurumadan
ödemelidir. Borç ödememek, bindi¤i vas›tan›n, otobüs ve
benzerlerinin ücretlerini vermemek h›yanet olur.

Üzerinde kul hakk› bulunan kimsenin ibâdetlerini Allahü
teâlâ kabûl etmez. Cennete giremez. Kâfirin hakk›ndan kur-
tulmak, müslimân›n hakk›ndan kurtulmaktan daha zordur.
Onun için kâfir ve müslimân fark› düflünmeden, herkese iyi-
lik yapmal›, kötülük edenlere kötülükle karfl›l›k vermemeli-
dir.

Bir kimsenin, baflkas›na zarar vermesi, mal›n› çalmas› ve
yemesi, iftira etmesi, dövmesi, sövmesi, yaralamas›, ücretsiz
olarak birinin çocu¤una ifl gördürmesi, alay etmesi, g›ybetini
yapmas›, kalbini k›rmas›, eli ve dili ile eziyet etmesi kul hak-
lar›ndand›r.

Bu haklardan kurtulmak için, hak sâhiblerinin haklar›n›
ödemek lâz›md›r. Bunun için de, hak sâhibi ile halâllaflmal›,
ona iyilik ve dua etmelidir. Hak sâhibi ölmüfl ise, çocuklar›-
na, varislerine verip ödemelidir. Onlara iyilik yapmal›d›r.
Varisleri bilinmiyorsa, o miktar paray› fakirlere sadaka verip
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sevâb›n› hak sâhibine niyet etmelidir.

Bir kimseden haks›z olarak al›nan bir kuruflu, sâhibine
geri vermek, yüzlerce lira sadaka vermekten kat kat daha se-
vâbt›r. Bir kimse peygamberlerin yapt›¤› ibâdetleri yapsa, fa-
kat üzerinde baflkas›n›n bir kurufl hakk› bulunsa, bu bir ku-
ruflu ödemedikçe Cennete giremez.

Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde buyurdu ki: (Bi-
lin ki, Allahü teâlâ dünyada yapt›¤›n›z her fleyin hesab›n› so-
racakt›r). Müslimân demek, âhiret gününe, hesap gününe
haz›rlanan insan demektir. Her mü'min hesaba çekilmeden
önce kendini hesaba çekmelidir. Kul hakk›, flefaatle de¤il,
hesapla kapan›r. Hepimiz için en korkulacak hesap bu hak-
t›r.

K›yâmet günü hak sâhibleri, haklar›n mutlaka alacakt›r.
Hatta boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan vurma hakk›n› al›r.
Dünyada hak sâhibine hakk› ödenmezse veya hakk›n› halâl
etmezse, âhirette iyilikleri al›n›p hakk› olana verilir.

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Bir kimse, din karde-
flinin ›rz›na veya mal›na sald›r›rsa, mal›n, paran›n geçmez ol-
du¤u gün gelmeden önce, onunla halâllafls›n, iyi amelleri
varsa, hakk› ödeninceye kadar bu amellerinden al›n›r. ‹yi
amelleri yoksa, hak sâhibinin günâhlar› buna yükletilir.)

Bir gün, Resûlullah Efendimiz Eshâb›na buyurdu ki:

– Müflis kimdir, biliyor musunuz?
Eshab-› kiram da:

– Bizim bildi¤imiz müflis, paras›, mal› olmayan kimsedir,
dediler.

– Ümmetimden müflis flu kimsedir ki, k›yâmet günü na-
mazlar› ile, oruclar› ile ve zekâtlar› ile gelir. Fakat, kimisine
sövmüfltür, kiminin mal›n› alm›flt›r. Kiminin kan›n› ak›tm›fl-
t›r. Kimini dövmüfltür. Hepsine bunun sevâblar›ndan verilir.
Haklar›n› ödemeden önce sevâblar› biterse, hak sâhiblerinin
günâhlar› al›narak buna yüklenir. Sonra Cehenneme at›l›r)
buyurdu.
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MENKIBE

Peygamberimizden Hakk›n› ‹stedi

Peygamber Efendimiz, vefât›ndan birkaç gün önce sevgi-
li eshâb›na buyurdu ki:

– Benim üzerimde kimin hakk› varsa gelsin, hakk›n› ben-
den als›n ve halâlleflelim!

O anda Ukâfle isimli bir sahabe, hemen aya¤a kalkarak
dedi ki:

– Yâ Resûlallah! Siz bana bir gün flöyle elinizle vurmufltu-
nuz. Ben o hakk›m› sizden istiyorum!

Peygamber efendimiz buyurdu ki:

– Gel yâ Ukâfle! Hakk›n› benden al!
O anda bütün Eshâb-› kiram hayretle Hazret-i Ukâfle'ye

bak›yorlard›. Hazreti Ukâfle, Resûlullah efendimizin yan›na
giderek dedi ki:

– Yâ Resûlallah! Siz bana gömleksiz olarak s›rt›ma vur-
mufltunuz.

Hemen Resûlullah Efendimiz gömle¤ini s›y›r›p buyurdu
ki:

– Vur, yâ Ukâfle!
Sevgili Peygamberimizin aflk›yla yanan Hazret-i Ukâfle

hemen Peygamber Efendimizin mübârek s›rt›ndaki "Nübüv-
vet (Peygamberlik) Mührü"nü gayet nazikçe öptü ve dedi ki:

– Yâ Resûlallah! ‹flte, benim maksad›m bu idi.

Bu hali gören Eshab-› kiram, Hazret-i Ukâfle'ye g›pta et-
tiler. Çünki, Nübüvvet Mührü'nü öpen kimsenin kavufltu¤u
se’âdeti hepsi biliyorlard›.

Mâlik oldu¤unuz hayvanlara da iyilik, ihsân etmek zarûrî
lâz›md›r. Onlar›n suyunu, yiyece¤ini zaman›nda vermelidir.
Fazla yük tafl›tmak zulm olabilir. Normal yük tafl›tmal›d›r.
Onlar› dövmemeli, eziyyet etmemelidir. (Ebû Dâvüd)da Sehl
bin Hanzaladan “rad›yallahü anh” rivâyet edilen hadîs-i fle-
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rîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Bu dilsiz hayvanlar hakk›nda Allahü teâlâdan korkunuz.
Onlara sâlih olarak [iyilik] bininiz, sâlih olarak b›rak›n›z.)
Zimmîye, ya’nî gayr-i müslim vatandafla zulm etmek, müsli-
mâna zulm etmekden fenâd›r. Hayvana zulm etmek, iflkence
etmek, zimmîye etmekden fenâd›r. Hiçbir sebeble hiçbir can-
l›n›n yüzüne vurmak câiz de¤ildir.

2– KOMfiU HAKKI

Her müslimân›n, iyi komflular aras›nda ev aramas› lâz›m-
d›r. Çünki Sevgili Peygamberimiz; (Ev sat›n almadan evvel,
komflular›n nas›l olduklar›n› araflt›r›n›z! Yola ç›kmadan ev-
vel, yol arkadafl›n›z› seçiniz!) buyurdu. Ve yine buyurdu ki:

(Komfluya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lâ-
z›md›r). Komfluya hürmet, onunla iyi geçinmekdir. Onun aç
oldu¤unu bilerek, kendisi tok yatmamakt›r. Allahü teâlân›n
kendisine ihsan etti¤i r›z›klardan ona da vermelidir. Onu in-
citecek söz ve harekette bulunmamal›d›r. Hadis-i flerifte;
(Komflusu, flerrinden emin olmayan kimse, Allahü teâlâya
îmân etmemifltir) buyuruldu.

Gayri müslim vatandafllardan olan komfluya da mümkün
oldu¤u kadar hediye vermeli, iyilik yapmal›d›r. Hadis-i flerif-
de, (Müslimân olmayan komflusunun bir hakk›, müslimân
koflusunun iki hakk›, akraba olan komflusunun üç hakk› var-
d›r) buyuruldu.

Komflu olan evlerin adedi, zaman›n flartlar›na ve insan›n
yard›m kudretine göre de¤iflir. Her taraftan birer, ikifler ve
nihayet k›rk ev komfluluk hakk›na mâlik olur.

Komflunun yapt›¤› eziyetlere ve câhilce hareketlerine
sabr etmeli, karfl›l›k vermemelidir. Alkollü içkinin ve dîni-
mizde yasak edilen çeflitli günâhlar›n harâm oldu¤unu güler
yüz ve tatl› dil ile anlatmal›d›r. Komflular, günâh iflledikleri-
ni görüp de nasîhat vermeyen ve kendileri ile görüflmeyen,
Cehennemden kurtulmalar› için yard›m etmeyen komflular›-
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n›, K›yâmet günü Allahü teâlâya flikayet edecekler, maddi ve
manevi haklar›n› isteyeceklerdir.

Komflunun çocuklar›n› eli ile okflamal›, namaz k›lmalar›
ve günâh ifllememeleri için, tatl› dil ile nasîhat etmelidir. Ha-
dîs-i flerifte: (Evinizde piflen yemekten, komflunun hakk›n›
veriniz!) buyuruldu. Ödünç olarak ve ariyet olarak istedi¤ini
hemen vermelidir.

Komflusu hasta olunca, ziyaretine gitmelidir. S›k›nt›ya
düflünce, imdad›na yetiflmelidir. Hadîs-i flerifte; (S›k›nt›ya
düflen komflusuna yard›m eden, s›k›nt›s›n› gideren kimseye,
Allahü teâlâ k›yâmet günü k›ymetli elbise giydirecektir) bu-
yuruldu.

Cenazesi olunca, "Ta'ziye" etmeli, ya’nî sabr etmesini
söylemeli ve cenazesinin hizmetine koflmal›d›r.

Komflusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan aile-
sini, çocuklar›n›, h›rs›zlar›n, ahlâks›zlar›n flerlerinden, zarar-
lar›ndan muhafaza etmeli, onlara yard›mc› olmal›d›r.

Komflusuna veremiyece¤i meyve, tatl› gibi fleyleri evine
ondan gizli getirmelidir. Evini sataca¤› veya kiraya verece¤i
zaman ona dan›flmal›, onun izin verdi¤i kimseye vermelidir.

Dünyada en k›ymetli fley, müslimân, sâlih (iyi, temiz), Al-
lahü teâlân›n ve mahluklar›n haklar›n› bilen ve gözeten
komfludur. Hadîs-i flerifte; (Allahü teâlâ bir sâlih müslimân›n
hürmetine, komflular›ndan binlerce belây›, felaketi uzaklafl-
t›r›r) buyuruldu. Ve yine, (Kendisinin iyi mi, kötü mü oldu-
¤unu anlamak isteyen kimse sâlih, hâlis olan komflular›n›n
kendisi hakk›nda ne dediklerini ö¤rensin. ‹yi kimsedir diyor-
larsa, Allahü teâlân›n yan›nda iyi oldu¤unu anlas›n!) buyu-
ruldu.

Herhangi bir kimseye yap›lmas› harâm olan bir fenal›k,
komfluya yap›l›rsa, günâh› kat kat daha fazla olur. Herhangi
bir kimseye yap›lmas› sevâb olan bir iyilik, komfluya yap›l›r-
sa, sevâb› kat kat daha fazla olur.

Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, (Komflunun komflu
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üzerinde on hakk› vard›r:

1- Borç istedi¤i zaman, borç vermek;

2- Evine misafirli¤e davet edince gitmek;

3- Hastalan›nca ziyaretine gidip, halini sormak, ona flef-
kat üzere olmak;

4- Bir iflte yard›m isterse, yard›m etmek;

5- Bafl›na bir belâ gelince, bafl sa¤l›¤› dilemek, geçmifl ol-
sun demek;

6- Bir iyilik ve iyi haberle karfl›lafl›nca, gözün ayd›n de-
mek;

7- Ölünce cenazesinde bulunmak ve defni ile meflgul ol-
mak;

8- Kaybolur, eve gelmez, gurbete ç›karsa evini beklemek;

9- Ondan gelen s›k›nt›ya katlanmak;

10- Onunla kavga ve münakafla etmemek.)

MENKIBE

Sarhofl Komflu

‹mam-› A'zam efendimizin bir komflusu vard›. Evleri bir-
birine bitiflikti. Komflusu, devaml› surette sarhofl olup, mey-
haneden ç›kmaz, akflamlar› eve gelince de sabaha kadar saz
çalar ve flark› söylerdi. Hazret-i ‹mam hiçbir fley demez, sabr
ederdi. Bir akflam, adamda hiçbir ses gelmeyince, sabah er-
kenden evinin kap›s›na gitti ve kap›y› çald›. Adam›n han›m›
ç›kt› ve "Buyurun efendim" dedi, ‹mam-› A'zam efendimiz
sordu:

– Efendinizden bu akflam hiç ses gelmeyince merak ettik.
Acaba bafl›na bir ifl mi geldi?

Adam›n han›m›, üzülerek ve utanarak dedi ki:

– Efendim, dün akflam geç saatlerde çarfl›dan gelirken
bekçiler, sarhofltur diye götürüp hapse atm›fllar.
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Bunun üzerine ‹mam-› A'zam hazretleri hemen flehrin
valisinin kona¤›n›n yolunu tuttu. Vali, ‹mam-› A'zam efendi-
mizi kap›da görünce flafl›rd›.

– Buyurun efendim, bugün buraya niçin teflrif ettiniz. Bir
arzunuz mu var?

– Vâlî Bey, bizim flöyle flöyle bir komflumuz vard›. Akflam
bekçiler sarhofl diye hapse atm›fllar. Bunu hapisten ç›karma-
n›z için geldim.

Bunun üzerine, hemen adam› hapisten ç›kartt›lar. Ve
‹mâm-› A'zama teslim ettiler. Yolda komflusuna dedi ki:

– Kusura bakmay›n, akflamdan haberimiz olmad› ve ço-
cuklar›n›za nafaka veremedik. fiu paralar› al da, onlara nafa-
ka temin et!

Adamca¤›z çok üzüldü ve mahcup oldu. Hâlis bir kalble
tevbe etti. Ölünceye kadar ‹mam-› A'zamdan ayr›lmad›.
Onun sad›k talebeleri aras›na girdi ve nice ihsanlara kavufl-
tu.

MENKIBE

Yahudi Komflu

‹slâm âlimlerinin büyüklerinden Mâlik bin Dinâr›n “rah-
metullahi aleyh” yahudi bir komflusu vard›. Yahudi, evinin
kanalizasyon çukurunu, düflmanl›k olsun diye, Malik hazret-
lerinin odas›n›n arkas›na yapt›. Odadan içeri s›z›nt› oluyor,
pis koku çok râhats›z ediyordu. Mâlik bin Dinâr “rahmetul-
lahi aleyh”, her gün s›z›nt›lar› temizler, pis kokuyu giderici
güzel kokulu fleyler yakard›.

Yahudi, Malik'in râhats›z oldu¤unu anl›yordu. Fakat fli-
kayete gelmemesine hayret ediyordu. Malik'in bu fleklde
sabr› üzerine, yahudinin sabr› taflt›. Mâlik bin Dinâr›n evine
geldi. Pis kokuyu duyunca dedi ki:

– Ey Malik, bu koku ne?

– Burada kokulu fleyler yak›yorum.
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– Hay›r, bu koku kanalizasyon kokusudur. Bak duvardan
s›z›yor. Ne diye bana söylemiyorsun?

– E¤er söyleseydim, sen üzülebilirdin. Bizim dînimizde,
komfluyu üzmemek ve ondan gelen eziyetlere katlanmak
vard›r. Komfluyla kavga ve gürültü etmek yoktur.

Yahudi bu sözler karfl›s›nda sars›ld›. Dedi ki:

– Ben bugüne kadar ‹slâm dînine düflman idim. fiimdi is-
lâmiyyete hayran kald›m. Böyle güzel ve tatl› hükümler an-
cak hak olan bir dinde bulunur. Ey Mâlik, müslimân olmak
için ne lâz›msa derhal yapmaya haz›r›m!

Yahudi, Kelime-i flehâdet getirdi ve iyi bir müslimân ol-
du.

3– HOCA HAKKI

‹nsan, kendisine dînini ö¤reten hocas›na hürmet, sayg› ve
ta'zîm etmelidir. Hoca hakk›, ana-baba hakk›ndan daha üs-
tündür. Çünki ana-baba, çocu¤unu büyütür, bakar, kötülük-
ten, harâmlardan korur. ‹bâdete al›flt›r›r. ‹nsan›n hocas› olan
din âlimi ise, çocu¤a hem dünya ve hem de âh›ret hayât›n›
kazand›r›r. Dînin emir ve yasaklar›n›, farzlar›, harâmlar› ve
güzel ahlâk› ö¤retir. Do¤ru bir îmân, hakiki bir ‹slâm âlimin-
den ö¤renilir. Çocu¤a dînini, îmân›n› ö¤reten hocan›n hakk›,
anne baba hakk›ndan da üstündür.

‹lm ö¤renen talebe, hocas›n›n hakk›n› gözetmedikçe, ona
terbiyeli, edebli davranmad›kça, ö¤rendi¤i ilmden faydala-
namaz ve âlim olamaz.

Bir beyit:
Edeb ehli, edebten hâli kalmaz,
Edebsiz ilm ö¤renen âlim olmaz.

Terbiyeli bir talebenin, hocas›na karfl› edebleri flöyle ol-
mal›d›r:

1- Hocas›n› görünce selâm vermeli, huzûrunda az konufl-
mal›d›r.
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2- ‹zin istemeden bir fley konuflmamal› ve izinsiz soru sor-
mamal›d›r. Sorusuna cevap verince, itiraz etmemeli, nas›l ve
niçin dememelidir. Filan kimse böyle demiyor, aksi daha
do¤rudur dememelidir.

3- Huzûrunda kimse ile gizli konuflmamal› ve baflka kim-
seye derdini açmamal›d›r.

4- Huzûrunda sayg› ile ve edeble bulunmal›d›r. Hocas›
aya¤a kalkt›¤›nda onunla birlikte kalkmal›, konuflmay› kes-
melidir.

5- Hocas›nda hofluna gitmeyen bir fley görürse, kötü dü-
flünmemeli ve onun daha iyi bildi¤ini düflünerek, bunun ya-
p›lmas›ndaki fayday› ve zarar› benim akl›m ve ilmim anl›ya-
maz demelidir.

6- Hocas›na bedeni ve mal› ile hizmet etmelidir.

7- Onun oldu¤u yerde, sorulara cevap vermemeli, do¤ru-
yu bilse de susmal›d›r. Ancak hocas› taraf›ndan kendisine
birfley sorulursa cevap vermelidir.

8- Hocas›n›n yan›ndan ayr›l›rken bir emri, bir ihtiyac›
olup olmad›¤›n› sormal› ve duâs›n› istemelidir. Hocan›n tale-
besine duâs›, ana-baban›n evlad›na duâs› gibidir.

9- Hocas›n›n vefât›ndan sonra, onun rûhuna, Kur'ân-› ke-
rim okumal›, Onun için sadaka vermelidir.

Eshâb-› kiram, bütün müslimânlar›n hocas›d›r. Onlar›n
hakk›n› unutmamal›d›r. Eshâb-› kiram, islâmiyyeti Resûlul-
lah Efendimizden ö¤renip, sonra gelenlere anlatt›lar, bildir-
diler. Böylece bütün müslimânlar›n hocas› oldular.

4– ARKADAfiLIK HAKKI

Müslimân›n vazifelerinden biri de, arkadafl hakk›n› gözet-
mektir. Bu bak›mdan daima sâlih iyi kimselerle arkadafll›k
kurmal›d›r. Çünki kötü arkadafl, insan için çok zararl›d›r.
Bütün fenal›klar›n bafl› kötü arkadaflt›r. Kötü arkadafl insan›
dünyada ve âhirette felâkete sürükler. Böyle bir felâkete
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düflmemek için arkadafl seçiminde son derece dikkatli dav-
ranmal›d›r. Kiflinin dîni, arkadafl›n›n dîni gibidir, insan›n
se’âdeti de, felaketi de arkadafll›k yapt›¤› kimselere ba¤l›d›r.
Arkadafl seçerken aranacak mühim flartlardan bir k›sm› flun-
lard›r.

1- Arkadafl, dindar ve akll› olmal›d›r.

2- ‹yi huylu olmal›d›r.

3- Kötülük yapan, günâh iflleyen kimse olmamal›d›r.

4- Yalan söylememelidir.

5- Cimri olmamal›d›r.

Üç çeflit arkadafl vard›r. Birincisi, g›da gibidir, ona de-
vaml› ihtiyaç duyulur. ‹kincisi ilâç gibidir, bazan ihtiyaç his-
sedilir. Üçüncüsü, hastal›k gibidir, istenmedi¤i halde o insa-
n› yakalar. Gerçek arkadafl, g›da gibi ihtiyaç duyulan›d›r.
Bunlar sâlih, temiz ve faydal› arkadafllard›r. Böyle arkadafl-
lara sâhib olmak için çok u¤raflmal›, aramal›d›r. Hazreti Ali;
(‹yi arkadafla sâhib olmayan kimse, sa¤ kolu olmayan kimse
gibidir) buyurdu.

‹nsan›n hayâtda en güzel kazançlar›ndan biri de sad›k ar-
kadafllar, dostlar kazanmas›d›r. Vefakâr arkadafl, bitmeyen,
tükenmeyen en güzel hazinedir. Sad›k dost olan arkadafl, ha-
yât›n çeflidli s›k›nt› ve hâdiseleri karfl›s›nda yard›mc› olur.

Arkadafll›k hakk›n› gözetmek mühim bir vazifedir. Arka-
dafla mal ile ve mümkün olan her vas›ta ile yard›mc› olmak
lâz›md›r.

Arkadafl›n s›rr›n› saklay›p, ayb›n› örtmelidir. Zor bir ifl
teklif etmemeli, s›k›nt›l› anlar›nda ferahl›k vermeye çal›flma-
l›d›r. Ona karfl› daima vefakâr ve fedakâr davranmal›d›r.
Her türlü s›k›nt›s›n› gidermeli, günâh ifllemesine mani olma-
l›, bafl›na gelen felâketler esnas›nda ona yard›mc› olmal›,
elinden tutmal›d›r.
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MENKIBE

Arkadafl Ziyareti

Bir kimse bir din kardeflini ziyarete gidiyordu. Allahü
teâlâ onun yan›na bir melek gönderdi. Melek sordu:

- Nereye gidiyorsun?

- Filan din kardeflimi görmeye.

- Onunla bir iflin mi var?

- Hay›r!

- Akraban m›d›r?

- Hay›r!

- Sana bir iyili¤i mi dokundu?

- Hay›r!

- O halde niçin gidiyorsun?

- Allah için gidiyorum. Onu Allah r›zas› için seviyorum.

- Allahü teâlâ beni, seni sevdi¤ini müjdelemem için gön-
derdi. O kimseyi sevdi¤in için Allahü teâlâ da sana Cenneti
va'detti.

5– YOKSUL VE YETÎM HAKKI

‹nsanlar içinde yak›n alâkaya ve yard›ma en çok muhtaç
olanlar, daha hayât›n bafl›nda iken, yaln›z ve muhtaç kalan
yetim ve öksüz çocuklard›r. Bunlar› himâye etmek, ellerin-
den tutmak, ihtiyaçlar›n› gidermek müslimânlar›n baflta ge-
len vazifelerindendir. Böyle öksüz ve yetim olanlar, Allahü
teâlân›n bütün kullar›na emânetidir. Yak›nlar›ndan baflla-
mak üzere bütün müslimânlara bu emâneti korumak vazife
olarak verilmifltir. Bu vazîfeyi yerine getirenler, Allahü te-
âlân›n ve Onun sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâ-
m›n r›zas›na kavuflmufl olur.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: (Yetim ifllerine ba-
kan kimse, ister yetimin akrabas›ndan olsun, ister yabanc›-
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lardan olsun, benimle o, Cennette flu iki parmak gibi buluna-
ca¤›z). Peygamberimiz bunu söylerken orta parma¤› ile fle-
hâdet parma¤›n› biraz açarak göstermifltir.

Yetimleri gözetmek ve korumak, ayn› zamanda Sevgili
Peygamberimize karfl› bir borçtur. Çünki Peygamberimiz de,
hem yetim, hem de öksüz olarak büyümüfltür. Yetim sevin-
dirmek çok sevâbt›r. ‹nsan›, Cennetde, yüksek derecelere
kavuflturur. Sevgili Peygamberimiz bunu haber vererek bu-
yurdu ki:

(Bir kimse merhametle yetimin bafl›n› okflasa, elini üstün-
de gezdirdi¤i her k›l için, bir kötülü¤ü siler. Her k›l için, bir
derecesini artt›r›r.)

Allahü teâlâ Nisa sûresi 10. âyetinde meâlen buyurdu ki:

(Yetimlerin mallar›n› haks›z olarak yiyenler, kar›nlar›na
ancak bir atefl yerler ve yak›nda alevli atefle gireceklerdir.)

Peygamber Efendimiz de; insan› helak eden, Cehennem-
de azap görmesine sebep olan yedi fleyden birinin yetim ma-
l› yemek oldu¤unu, haber vermifltir. Bir hadîs-i fleriflerinde:

(Ben iki zay›f›n; yetim ile kad›n›n hakk›na tecavüz etme-
yi yasakl›yorum!) buyurdu.

Eshâb-› kiram, islâmiyyetin emirlerine uyarak yetimleri
gözetirdi. Onlar›n yedirilip, içirilmesinde kendilerine maddi
yard›mlarda bulunmay› vazife kabûl etmifllerdi. Hazret-i
Ömer'in o¤lu, sofras›nda bir yetim bulunmadan yemek ye-
mezdi. Yolculukta bile, bir yetim bulur, öyle yeme¤e bafllar-
d›.

Hazret-i Ömer "rad›yallahü anh" bir gün çarfl›ya ç›km›fl-
t›. Genç bir kad›n yan›na gelerek Ona dedi ki:

- Ey müminlerin Emiri! Kocam öldü. Geride yetim küçük
çocuklar b›rakt›. Onlar, kendi yiyeceklerini temin edemiyor-
lar. Ekinleri ve davarlar› da yok. Onlar›n, k›tl›ktan yok olup
gitmelerinden korkuyorum. Ben, Huzef bin Eyma el-
Gif'ari'nin k›z›y›m. Babam, Hudeybiyede Peygamber Efen-
dimizle beraber bulundu.
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O zaman Hazret-i Ömer durdu ve:

- Bu ne büyük fleref! dedi. Evinin önünde ba¤l› duran be-
sili devenin yan›na gitti. Yiyecek ve elbise dolu iki çuval› de-
veye yükledi. Yular›n› ona vererek:

- Bunu al götür. Bitince, Allahü teâlâ daha hay›rl›s›n› ve-
rir, dedi.

Dînimiz, yetimin zay›f say›lmamas›n› ve horlanmamas›n›
emretmektedir. Zira, yetimin kalbi çok hassast›r. Yard›mc›-
s› Allahü teâlâd›r. Bu sebeple yetime haks›zl›k etmekten,
onu incitip a¤latmaktan Allahü teâlâya s›¤›nmak ve korkunç
belâ ve musibetlerle karfl›laflmaya sebep olan yetim hakk›
yemekten fliddetle kaç›nmak gerekir.

Birçok flehirlerin batmas›na, saraylar›n ve köflklerin y›k›l-
mas›na yetimlerin ah› sebep olmufltur. Peygamberimiz bu-
yurdu ki:

(Yetim dövüldü¤ü zaman a¤lamas›ndan dolay› arfl-› âlâ
titrer ve Allahü teâlâ, meleklerine flöyle buyurur:

- Ey meleklerim, babas›n› topra¤a gömdü¤üm yetimi kim
a¤latt›?)

Kendisi onu a¤latan› en iyi bildi¤i halde, yetimin flan›n›
yükseltmek için böyle sorar. Melekler de:

- Allahü teâlâ en iyisini bilir, der.
- (Ey meleklerim, sizi flahit tutuyorum ki, her kim o yeti-

mi memnun ederse, ben de onu k›yâmet günü memnun ede-
rim!)

MENKIBE

Yetim Abdullah

Abdullah, on yafllar›nda iken bir savaflta babas›n› kaybet-
miflti. Annesi evlendi. Üvey baba Abdullah› istememiflti.

Bir bayram günü Abdullah, yine bir kenara oturmufl, ba-
fl›n› ellerinin aras›na alm›flt›. C›v›ldaflan çocuklara bak›p a¤-
l›yordu.
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O s›rada oradan Peygamberimiz geçiyordu. Oyun oyna-
yan çocuklar› seyretmek için biraz durdu. Gülümsedi. Birkaç
çocu¤u okflad›. Sonra Abdullah'› gördü. Kenarda durup a¤-
lamas› dikkatini çekmiflti. Yan›na gitti ve niçin arkadafllar›y-
la oynamad›¤›n›, niçin a¤lad›¤›n› sordu?

Abdullah, Peygamberimizi tan›m›yordu.
- Efendim dedi, babam bir savaflta flehîd düfltü. Annem

evlendi. Yapayaln›z kald›m. Ne yiyecek bir dilim ekme¤im,
ne giyecek yeni bir gömle¤im var; bu yüzden arkadafllar›ma
kat›lam›yorum.

Peygamber Efendimizin mübârek gözleri doldu.
- (Peki Abdullah dedi, sen Hasan ile Hüseyin'e kardefl ol-

mak ister misin?)
- Çok isterim.
- (Peygambere torun olmak ister misin?)
- Çok isterim.
- (Öyleyse yürü bize gidelim, bundan sonra benim toru-

numsun.)
Abdullah, ancak o zaman Peygamberimizin karfl›s›nda

bulundu¤unu anlad› ve ellerine sar›l›p öptü.
Birlikte eve gittiler. Abdullah'›n karn› güzelce doydu. ‹lk

defa yeni elbiseler giydi ve Peygamberimizden izin al›p tek-
rar çocuklar›n aras›na döndü. Ama bu sefer kenardan sey-
retmiyordu. Oyuna kat›lm›fl, onlar gibi hoplay›p z›plamaya
bafllam›flt›. Çocuklar bu de¤iflikli¤i merak edip Abdullah'a
sordular:

- Ey Abdullah, bir saat önce a¤l›yordun, üstün bafl›n dö-
külüyordu. fiimdi bak›yoruz yeni elbiseler giydin, aram›za
kat›l›p oynuyorsun. Sebebi nedir?

Abdullah memnun memnun gülümseyerek dedi ki:
- Benim yerimde olsayd›n›z siz de sevinirdiniz. Ben Haz-

ret-i Ali ile Hazret-i Fât›maya evlâd, Hasan ile Hüseyin'e
kardefl, Peygamber Efendimize de torun oldum.

Çocuklar g›pta ile iç çektiler. Bir a¤›zdan flöyle dediler
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- Keflke biz de senin gibi yetim kalsayd›k da, Peygambe-
rimizin torunu olma flerefini kazansayd›k. Sana imreniyoruz
Abdullah!

MENKIBE

Yetimin Hat›r›

Müslimân olm›yan biri, bir gün bir yetime rastlam›fl, ona
ac›y›p elbise giydirmiflti. O gece rüyâs›nda:

"K›yâmet kopmufl, kendisi Cehennemlik olmufl. Zebâni-
ler onu tam Cehennemin ortas›na ataca¤› s›rada, yetim yeti-
flip, onlara arkadan ba¤›rm›fl: (B›rak›n onu, o beni giydirdi!)
diye hayk›rm›fl. Zebânilerin (Bize onu b›rakmam›z emredil-
medi ki!) demeleri üzerine, flöyle bir ses duymufl:

“O yetimin hat›r› için serbest b›rak›n onu!”
Uyan›nca hemen, Kelime-i flehâdet getirip müslimân ol-

du.

MENKIBE

Kurtulmufl Kad›n

Hazret-i Âifle vâlidemiz, zaman›ndaki bir olay› flöyle an-
lat›r:

"Rüyâmda k›yâmeti kopmufl gördüm. Kullar›n amelleri
tart›l›yordu. Bir kad›n›n amellerini terazinin bir kefesine
koydular. Uhud Da¤›'ndan çoktu. Bir ses duydum. "Bu ka-
d›n Zâfiret-ül-Adviyyedir" diyordu. Uyan›nca onu arad›m.
Kâ'beyi tavaf ediyordu. Ona:

- Mü'minlerin annesi seni istiyor, dediler.

- Tavaf› bitireyim de gelirim, dedi. Tavaftan sonra geldi.
Hazret-i Aifle validemiz:

- Ne amel ettin de sevâb› Uhud Da¤›'ndan çok oldu? di-
ye sordu.

- Kap›ma gelip de, bir fley isteyen hiç kimseyi bofl çevirmifl

– 395 –



de¤ilim. Bir de, her piflirdi¤im yemekten, muhakkak bir ye-
time yedirmiflim. Bir üçüncüsü daha var, o da müezzin her
ezân okuyuflta, ben de onunla tekrar ettim ve ard›ndan na-
mâz›m› k›ld›m, dedi.

Hazret-i Aifle-i S›ddîka buyurdu ki:

- Kâ'benin Rabbi olan Allaha yemin ederim ki, sen kur-
tulmuflsun ve senin gibi yaflayanlar da kurtulmufltur.

6– M‹SÂF‹R HAKKI VE M‹SÂF‹RPERVERL‹K

Ziyaret maksad› ile eve gelen misafire ikram etmek, biz-
zat hizmetinde bulunmak, onu aç b›rakmamak ve istirâhat›-
n› temin etmek, Allahü teâlân›n be¤endi¤i güzel bir huydur.
Bu, cömertlerin âdeti olup, Cennetliklerin alâmetlerinden-
dir. Gerekirse, kendisi aç durup, misafire yedirmek, cömert
olan misafirperverin hâlidir.

Misâfirin geliflinde, ev sâhibi için bereket ve hay›r vard›r.
Bunu ni’met bilmelidir. Misafir, r›zk› ile gelir. Peygamberler,
veliler ve bütün sâlih müslimânlar, evlerini ve sofralar›n› be-
reketlendirmek için misafiri dört gözle beklemifller, onu bafl
tac› etmifllerdir. Evlerine geleni "Allah misafiri" bilmifllerdir.
Peygamberlerden ‹brahim aleyhisselâm›n, günlerce misafir
bekledi¤i, misafir gelmeden yemek yemedi¤i meflhurdur.

Misâfire ikrâmda, cimrilik yapmamal›d›r. Misâfire dört
fleyi vermeyen, ona zulm, haks›zl›k etmifl olur. Bu dört fley;
ekmek, su, tuz ve atefl olup hayât›n devam› bunlara ba¤l›d›r.
Misâfir, bunlar› vermeyen ev sâhibinden flikayetçi olabilir.

Misâfire yeme¤i getirmede acele etmelidir, bekletmeme-
lidir. Evinde bulunan çoluk çocu¤unun pay›n› b›rakmal›,
kalblerinden misafirlere karfl› kötü düflüncelerin geçmesini
bu yolla önlemelidir.

Misâfire eli aç›k, güler yüzlü, tatl› sözlü olmal›d›r. Misâfi-
rin yan›nda ve her zaman, ev halk›na a¤›r, dokunakl› söz söy-
lememelidir. ‹çinde sövme, ay›plama olmayan flaka, latife
yap›labilir.
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Misâfir gidece¤i zaman kalk›p, kap›ya kadar u¤urlamal›-
d›r. Kusurumuza bakmay›n, yine bekleriz gibi sözler söyle-
melidir. Yolda ve gitdi¤i yerde okumas› için bir Ehl-i sünnet
âliminin yazd›¤› kitâb hediyye etmelidir.

Misâfirperverli¤in faziletini, üstünlü¤ünü bildiren bir ha-
dîs-i flerifte buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ bir eve, bir misafir göndermek diledi¤i za-
man, ondan önce bir mele¤i, beyaz bir kufl suretinde oraya
gönderir. Gelir, o evin kap›s› efli¤i üzerinde durur. "Ey ev
halk›, esselâmü aleyküm" der. Ona Cebrail aleyhisselâm ce-
vap verir ve, "Senin bu ev sâhibi ile ne iflin var?" der. O me-
lek, "Beni buraya elbette Allahü teâlâ gönderdi. Ona selâm
söylüyor ve buyuruyor ki, filân kimse sana misafir olarak ge-
liyor. Bu ona Allahü teâlân›n Cennetten ihsan etti¤i k›rk
günlük berekettir." Cebrail aleyhisselâm onu tutar ve o evin
içine sokar. O mele¤in a¤z›nda bir pusula, "ka¤›t parças›"
bulunur. Cebrail aleyhisselâm, "Bu nedir?" der. Bu, Allahü
teâlân›n bu hane halk› için yazm›fl oldu¤u Cehennem ateflin-
den kurtulma senedidir der.)

Ev sâhibi, misafirine kendisi hizmet etmelidir. Misafir
olan evde, melekler ayakta durur.

Bir gün Hazret-i Ömer'e bir misafir gelmiflti. Kalk›p ik-
ram için, ona, kendisi hizmet etti. Sebebini sorduklar›nda:

- Resûlullah Efendimizden duydum, buyurmufllard› ki:
(‹çerde misafir bulunan evde, melekler ayakta dururlar). Me-
leklerin ayakta oldu¤u yerde, oturmaktan hayâ ederim. Mi-
safire hizmet ettirmek, mürüvvetsizlik olur, insafa yak›flmaz.

Emevî devleti halifelerinden Ömer bin Abdülaziz hazret-
lerine bir gece misafir gelmiflti. Kendisi yaz› yaz›yordu. Kan-
dili ikide bir sönüyordu. Misafir dedi ki:

- Kandili düzelteyim, sönmesin.

- Misafirine ifl yapt›rmak kiflinin keremine yak›flmaz.

- Öyle ise, hizmetçiyi uyand›ray›m.
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- Hay›r, o flimdi uyumufltur.

Kendisi kalkt›. Ya¤danl›¤› ald› ve kandile ya¤ koydu. Mi-
safir dedi ki:

- Ey mü'minlerin emiri, hizmetçiniz dururken kendinizin
bunu yapmas› uygun mudur?

- Ne var bunda? Kandile ya¤ almaya kalkt›¤›m zaman
Ömer idim. Dönüp geldi¤imde, yine Ömer'im. Allahü teâlâ-
n›n kat›nda insanlar›n en hay›rl›s› alçak gönüllü olan›d›r.

Misafir ev sâhibinin s›rlar›n› saklamal›, onda gördüklerini
ve duyduklar›n› kimseye söylememelidir. G›ybetin en çirkin-
lerinden biri de, ev sâhibini çekifltirmektir.

Bir gün birisi, Hasan-› Basri hazretlerine gelerek dedi ki:

- Falan kimse, senin hakk›nda kötü fleyler söylüyor.

- Sen onu nerede gördün?

- Evinde gördüm. Ona misafirdim.

- Ey nâmert! Bu kadar yeme¤i karn›nda saklad›n da, bir
sözü mü saklayamad›n? Do¤ru söylüyorsan, benim onunla
dört iflim vard›r:

1- Dilim ile ondan flikayetçi olmam.

2- Kalbimden ona kin tutmam.

3- Dünyada ve âhirette ona düflman olmam.

4- Ondan bir hak istemem. Onunla Cennete girmek iste-
rim.

Ey fâs›k! Kalk, getirdi¤ini geri götür. Söz getiren, söz gö-
türücü de olur. Ben hakk›m› halâl ettim. Sen de git, onunla,
halâllafl, hakk›n› halâl etdir.

MENKIBE

Bire On

Bir gün, iki kifli Râbia-› Adviyye hazretlerini ziyarete gel-
diler. ‹kisi de açt›. "Yeme¤i halâldir" diye içlerinden yemek
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yemek geçti. O anda kap›ya biri gelerek, Allah r›zas› için bir
fleyler istedi. Râbia hazretleri evde mevcut olan iki ekme¤i-
ni buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir
kifli kuca¤›nda bir y›¤›n ekmekle geldi. Râbia hazretleri ek-
mekleri sayd›. Onsekiz ekmek vard›. Dedi ki:

- Ekmeklerin yirmi olmas› gerekir. Ekme¤i getiren, ikisi-
ni saklam›flt›. Ç›kar›p iki ekme¤i de verdi. Oradakiler hay-
retle sordular

- Bu ne s›rd›r? Biz senin ekme¤ini yeme¤e gelmifltik.
Önümüze koyaca¤›n ekmekleri kap›ya gelene verdin. Ard›n-
dan ekmek geldi. Eksik oldu¤unu söyledin.

Râbia hazretleri dedi ki:

- Siz ikiniz gelince, karn›n›z›n aç oldu¤unu anlad›m. Önü-
nüze koyaca¤›m o iki ekme¤i kap›ya gelene verdim. Allahü
teâlâdan bu iki ekmeklerin misafirlerin karn›n› doyurmaya-
ca¤›n›, bunun için bir yerine on vermesini istedim. ‹ki ekmek
yerine 20 ekmek gelece¤ini bildi¤im için de, ekmeklerin nok-
san oldu¤unu söyledim. 

7– ‹HT‹YÂRLARA HÜRMET

Dînimiz, ihtiyârlara hürmet etmeye büyük ehemmiyet
vermifltir. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Bir genç, bir
yafll›ya, yafl›ndan dolay› hürmet ederse, onun yafl›na var›nca,
Allahü teâlâ, ona gençleri hürmet ettirir).

Bugünün gençleri, yar›n›n ihtiyârlar›d›r. ‹htiyâr olmasa
bile, yafll›lara hürmet etmek dînimizin mühim emirlerinden-
dir. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Büyüklere sayg› göstermiyen küçüklere merhamet etmi-
yen bizden de¤ildir).

(Yafll›lara hürmet ve ikram, Allahü teâlâya sayg›dand›r.)
(Müslimân, güçsüzlere, hastalara, yafll›lara ve küçüklere

merhamet eder.)
Ziyaretlere, yafl›na hürmeten büyüklerden bafllamal›, bir
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fley vermeye ise küçüklerden bafllamal›d›r.

‹htiyâra hürmet ederken, zengin fakir ay›rmamal›d›r.
Zengine zenginli¤i için hürmet edilmez. Hadîs-i flerifte buyu-
ruldu ki:

(Zengine, zenginli¤inden dolay› tevâzu edenin, dîninin
üçte ikisi gider.)

‹slâm âlimleri, mal›ndan dolay› zengini yüceltenin, fakir-
li¤inden dolay› yoksulu afla¤›layan›n lânete müstehak oldu-
¤unu bildirmifllerdir.

MENKIBE

‹htiyâr›n Önüne Geçmedi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri bir gün, meclisinde
bir gencin, bir ihtiyâr›n üst taraf›nda oturdu¤unu gördü. O
gence bir fley söylemeden buyurdu ki: Bir gün Hazret-i Ali,
sabah namaz› için mescide giderken bir ihtiyâra rastlad›. ‹h-
tiyâr›n aksakal›na hürmet edip, önüne geçmedi. ‹htiyâr›n ar-
kas›ndan a¤›r a¤›r yürüyordu. Mescid kap›s›na kadar geldi-
ler. ‹htiyâr içeri girmeyip, gitti. Hazret-i Ali, bu ihtiyâr›n h›-
ristiyan oldu¤unu anlad›.

Hazret-i Ali mescide girince Resûlullah Efendimizi Es-
hâb-› kiram ile birlikte rükû'a e¤ilmifl buldu. Namaz bittik-
ten sonra Eshab-› kiram Resûlullah Efendimizden birinci rü-
kûda çok beklediklerinin sebebini sordular. Bunun üzerine
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (Adet olan tesbihi yap›p
rükûdan kalkaca¤›m zaman Cebrail aleyhisselâm Sidretül-
Münteha' dan süratle geldi. Bafl›m› tutarak rükûdan kalkma-
ma engel oldu. Bunun hikmetinin ne oldu¤unu da bilmiyo-
rum.)

O s›rada, Allahü teâlâ da Cebrail aleyhisselâma buyurdu
ki:

(Ey Cebrail! Habibime söyle, rükûda bekletilmesinin hik-
metini bildir de, Eshab›na da s›rr›n› aç›klas›n!)
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Hemen Cebrail aleyhisselâm Resûlullah Efendimizin hu-
zûruna gelerek:

- Yâ Resûlallah! dedi. Siz, rükûdan kalkaca¤›n›z zaman,
Allahü teâlâ “Git Habibimin s›rt›n› tut da rükûdan kalkma-
s›n. Çünki sevgili kulum Ali, yolda rastlad›¤› bir ihtiyâr›n ak-
sakal›na hürmet ederek yavafl yürüyor, cemaat sevâb›ndan
mahrum olmas›n!” buyurdu. Bunun üzerine ben de hemen
gelerek, sizi Hazret-i Ali gelinceye kadar rükû da tuttum.
Hak teâlâ beni, sizleri rükûda tutmak için gönderdi¤i zaman
kardeflim ‹srafil aleyhisselâm› da do¤mamas› için günefli tut-
maya gönderdi. Hikmeti budur.

Resûlullah Efendimiz, Cebrail aleyhisselâm›n getirdi¤i
haberi ve namaz da iken rükûda neden bekletildi¤inin hik-
metini de Eshab-› kirama anlatt›.

MÜSL‹MÂNLARIN HAKLARI

Müslimân müslimân›n din kardeflidir. Kendisine yap›lma-
s›n› istemedi¤i fleyleri, kardeflleri için de istemezler. Müsli-
mânlar, bir bedenin uzuvlar› gibidirler. Birindeki dert, s›k›n-
t› ve üzüntü hepsini râhats›z eder.

Müslimânlar birbirine hürmet eder, aralar›nda yard›mla-
fl›rlar. Din yolunda ve dünya ifllerinde s›k›nt›da gördüklerini
bu s›k›nt›lardan kurtar›rlar. Ramazan-› flerife, oruc tutanla-
ra, camilere, ezana,  namaz k›lanlara, Kur'ân-› kerîme sayg›
gösterirler. Baflkalar›n›n mallar›na, canlar›na ve ›rzlar›na
(namuslar›na) sald›rmazlar. Her türlü suçu ifllemezler. Kul
ve hayvan haklar›n› gözetirler. ‹slâm›n güzel ahlâk› ile yafla-
yarak herkesin sevgi ve sayg›s›n› toplarlar. Müslimânlar,
müslimân olmayanlara karfl› da güler yüzlü ve tatl› dilli dav-
ran›rlar. Bu davran›fl, onlar› islâmiyyete ›s›nd›r›r.

Müslimânlar›n haklar›n› gözetmek lâz›md›r. Sevgili Pey-
gamberimiz, (Müslimân›n müslimân üzerinde befl hakk› var-
d›r: Selâma cevap vermek, hastas›n› yoklamak, cenâzesinde
bulunmak, davetine gitmek ve aks›r›p elhamdülillah diyene,
yerhamükellah diyerek cevap vermek) buyurdu.
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Selâmlaflmak

Müslimânlar›n birbirine karfl› haklar›ndan birincisi, bir-
birlerini gördükleri zaman selamlaflmalar›d›r. ‹ki müslimân
karfl›laflt›¤› zaman “Selâmün aleyküm” veya “Esselâmü
aleyküm” diyerek birbirlerine selâm verirler. Kendisine se-
lâm verilen de bunu, “Aleyküm selâm” veya “Ve aleyküm
selâm” diyerek al›r. Sadece “Selâm” veya “Selâm aleyküm”
demek ve baflka sözler söylemek selâm olmaz. Buna cevap
vermek lâz›m de¤ildir.

“Selâmün aleyküm” demek, (Ben müslimân›m. Benden
sana zarar gelmez. Selamettesin) demektir. Selâm›n cevab›
da ayn› manadad›r.

Selâm; tan›d›k, tan›mad›k herkese duyabilece¤i kadar
seslice verilir. Önce büyük küçü¤e, flehirli köylüye, binekte
olan yayaya, ayakta olan oturana, az olan çok olana, efendi
hizmetçisine, baba o¤luna, ana k›z›na verir.

Peygamberimiz, Medineye teflrif ettiklerinde müslimân-
lara ilk ifl olarak birbirleriyle selamlaflmalar›n› tavsiye etmifl-
tir. Bu durum, müslimânlar aras›nda tan›flma ve kaynaflmaya
sebep olmufltur.

Hasta Ziyareti

Hasta olan din kardeflini ziyaret etmek, müslimânlar›n
birbirine karfl› olan haklar›ndand›r. Sevgili Peygamberimiz,
(Bir hastay› yoklayan, hep Cennet bahçelerinde bulunur ve
flehîd sevâb›na kavuflur) buyurdu. Bu sevâba kavuflmak, has-
tan›n gönlünü ve duâs›n› almak için hasta ziyaret edilir. Has-
tan›n duâs› kabûl olur.

Cenâzede Bulunmak

Ölen bir müslimân›n cenâzesinde bulunmak, Peygamber
Efendimizin emridir. Hadîs-i flerifte: (Bir müslimân ölünce,
cenâze namaz›n›, k›rk müslimân k›larsa, Allahü teâlâ onlar›n
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o ölüye yard›m›n› kabûl eder, ya’nî duâlar›n› kabûl edip, ölü-
nün günâhlar›n› ba¤›fllar) buyurdu.

Ölüm herkes için hakt›r. Baflkalar›n›n cenâzesinde bulun-
mak, bir gün kendimizin de ölece¤imizi hat›rlamaya vesile
olur. Cenâze tafl›mak çok sevâbt›r. Hadîs-i flerifte buyuruldu
ki: (Cenâzeyi k›rk ad›m tafl›yan›n k›rk büyük günâh› af olur).

Da’vetine Gitmek

Bir müslimân›n da’vetine gitmek de, müslimânlar›n bir-
birlerine karfl› olan haklar›ndand›r. Yaln›z ça¤r›lan yere git-
mek için ba’z› flartlar› gözetmek lâz›md›r. Oyun oynanan,
çalg› çal›nan, g›ybet edilen ve içki içilen da’vetlere gidilmez.
Böyle maniler bulunmayan davetlere gidilir.

Aks›rana Duâ Etmek

Müslimân aks›r›nca, “Elhamdülillah” demelidir. Aks›r›p,
“Elhamdülillah” diyene, geciktirmeden hemen, “Yerhamü-
kallah” demek lâz›md›r. Aks›rmak ni’mettir. Ni’mete kavu-
flan hamdeder. Böyle hamd edeni ifliten de ona duâ eder.
Bunlar› ifliten veya aks›ran›n kendisi, “Yehdînâ ve Yehdîkü-
mullah” diyerek bu duâya cevap verir.

Nasîhat Etmek

‹nsanlara iyili¤i anlatarak, kötülükten sak›nd›rmak lâz›m-
d›r. Bu her müslimân›n vazifesidir. Allahü teâlâ, nihayetsiz
merhametinden dolay›, bu iflle vazifeli olarak, evvela Pey-
gamberleri, sonra bunlar›n yerine, evliyay› ve âlimleri davet-
çi gönderdi. Bunlar›n dili ile sevâblar›n› ve azaplar›n› bildire-
rek, bütün insanlar›n iyilik yaparak, kötülüklerden uzaklafl-
mas›n› emretti.

‹nsanlara iyili¤i anlatarak, kötülükten sak›nd›rmak, onla-
r›n ifline kar›flmak de¤ildir. Bu insanlara yap›lacak en büyük
iyiliktir. Allahü teâlân›n da emridir. Nitekim Âl-i ‹mrân sû-
resi 110. âyetinde meâlen, (Ey Muhammed aleyhisselâm›n
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ümmeti! Siz befleriyet için meydana ç›kar›lm›fl en hay›rl› bir
ümmetsiniz, iyili¤i emreder, fenal›ktan men edersiniz ve Al-
lah'a îmân›n›zda devaml› olursunuz) buyuruyor.

Sevgili Peygamberimiz de, (Günâh iflleyeni, eliniz ile men
ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse, söz ile mâni’ olunuz. Bu-
nu da yapamaz iseniz, kalbiniz ile be¤enmeyiniz. Bu ise, îmâ-
n›n en afla¤›s›d›r) buyurmufltur.

‹nsanlara nasîhat ederken kimsenin kalbini k›rmamal›,
fitne ç›kmas›na sebep olmamal›d›r. Kimseye kötü gözle bak-
mamal›, herkese iyilik yapmak düflüncesinde olmal›d›r.

Birbirlerine nasîhat etmeyenler için hadîs-i flerifte buyu-
ruldu ki: (‹yili¤e da’vet edip, kötülükten men eden ile, iyili-
¤i, nasîhatlar›, terkedip, kötülü¤ü yapanlar flöyle insanlara
benzer ki; gemiye girerler. Kimi alttaki odalarda, kimi üstte-
ki kamaralarda bulunurlar. Altta bulunanlar:

- Bize su lâz›m olunca, üste ç›k›p oradan nehirden mi su
alaca¤›z? gelin gemiyi delelim, buradan su alal›m, derler.
Kalk›p gemiyi delmeye bafllarlar.

Üstte olanlar, onlar›n ellerini tutup, mâni’ olmazlarsa,
üsttekiler de, alttakiler de mahvolur.

Onlara mâni’ olup kendi arzular›na b›rakmazlarsa,   hep-
si mahvolmaktan   kurtulurlar.) buyuruldu.

O halde, Allahü teâlân›n kullar›n›n kurtulmas›na elimiz-
den geldi¤i kadar yard›mc› olmam›z, insanlara do¤ru yolu
nasîhat ederek anlatmam›z lâz›md›r.

MENKIBE

Alt› Nasîhat

Resûlullah Efendimiz, Hazret-i Ali'ye buyurdu ki:

- Ey Ali! Alt›yüzbin koyun mu? Alt›yüzbin alt›n m›? Al-
t›yüzbin nasîhat m› istersin?

Hazret-i Ali de dedi ki:
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- Yâ Resûlallah! Alt›yüzbin nasîhat isterim!

- Ey Ali! fiu alt› nasîhati yaparsan, alt›yüz bin nasîhat›
yapm›fl gibi olursun!

1- Herkes nâfile ile meflgûl olurken, sen farzlar› yap!
2- Herkes dünya sevgisiyle meflgûl iken, sen Allahü teâlâ-

y› hat›rla, âh›ret ile meflgûl ol!
3- Herkes bofl amellerle u¤rafl›rken, sen ihlâs ile amel ey-

le!
4- Herkes dünya sevgisine îmân ederken, sen dînini zinet-

lendir.
5- Herkes baflkalar›n›n kusurlar›n› ararken, sen kendi ay-

b›n› ara!
6- Herkes dünya adamlar› ile bulunurken, sen Allah

adamlar› ile bulun.
________________

Abdülkuddüs hazretleri, o¤lu ve halîfesi olan Rükneddîn
hazretlerine yazd›¤› mektûbda buyuruyor ki: (Vaktin k›yme-
tini bil! Gece gündüz ilm ö¤renme¤e çal›fl! Her zemân ab-
destli bulun! Befl vakt namaz›, sünnetleri ile ve ta’dîl-i erkân
ile, huzûr ve huflû’ ile ve dînin sâhibinin bildirdi¤i gibi k›lma-
¤a çal›fl! Bunlar› yap›nca, dünyâda ve âh›retde, say›s›z
ni’metlere kavuflursun. ‹lm ö¤renmek, ibâdet yapmak için-
dir. K›yâmet günü, iflden sorulacak, çok ilm ö¤rendin mi di-
ye sorulm›yacakd›r. ‹fl ve ibâdet de, ihlâs elde etmek içindir.
‹hlâs da, hakîkî ma’bûd ve kayds›z, flarts›z var olan sevgiliyi
sevmek içindir.)
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YED‹NC‹ BÖLÜM

‹SLÂM‹YYET VE ÇALIfiMA HAYÂTIMIZ

HALÂL LOKMA KAZANMAK

Bütün ibâdetlerin kabûl olmas›, halâl lokmaya ba¤l›d›r.
‹bâdetler on k›s›md›r. Dokuz k›sm› halâl kazanmakt›r. Bir
k›sm› da bildi¤imiz bütün ibâdetlerdir. O halde halâl kazan-
maya çal›flmal›d›r. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ güzeldir. Yaln›z güzel yap›lan ibâdetleri ka-
bûl eder. Cenâb-› Hak, "Halâl yiyiniz ve sâlih, iyi ifller yap›-
n›z" buyurmaktad›r.

(Uzak yoldan gelmifl, saç› sakal› da¤›lm›fl, yüzü gözü toz
içinde bir kimse, ellerini uzat›p duâ ediyor. "Yâ Rabbî!" di-
ye yalvar›yor. Halbuki yedi¤i harâm, içti¤i harâm, g›dâs› hep
harâm. Bunun duâs› nas›l kabûl olur?)

Ya’nî harâm yiyenin duas› kabûl olmaz. ‹flte harâm›, ha-
lâli bilmeyen, bunlar› birbirinden ay›ramayan, harâmdan
kurtulamaz, ibâdetleri bofluna gider. Hadîs-i fleriflerde buyu-
ruldu ki:

(Halâl kazanmak her müslimâna farzd›r.) (‹lm ö¤renmek
her müslimâna farzd›r.)

Baz› âlimler, bu ikinci hadîs-i flerifteki ilmden murât,
(Halâl ve harâm ilmidir) demifllerdir. Halâl kazanmak için
halâli ve harâm› ö¤renmek lâz›md›r.

‹mâm-› A'zam Ebu Hanîfe hazretlerine birisi sordu: (Va-
kitlerimi ibâdetle geçirmek istiyorum. Bana bir fley yaz da,
hep onu yapay›m!). ‹mâm-› A'zam hazretleri birkaç gün için-
de al›fl-verifl bilgilerini yaz›p o adama verince, (Bu bilgiler
tüccarlara lâz›m olur. Ben evimde oturup ibâdetle meflgul
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olaca¤›m) dedi. Cevâb›nda (Yiyecek ve giyecek lâz›m olma-
yan kimse var m›?). Dînin al›fl-verifl k›sm›n› bilmeyen, harâm
lokmadan kurtulamaz ve ibâdetlerin sevâb›n› bulamaz. Zah-
metleri bofla gider ve azaba yakalan›r ve çok piflman olur,
buyurdu.

‹brâhim Edhem hazretlerine, (Falanca yerde bir genç var.
Gece-gündüz ibâdet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor)
dediler. Gencin yan›na gidip, üç gün misâfir kald›. Dikkat et-
ti, söylediklerinden daha çok fleyler gördü. Kendinin so¤uk,
hâlsiz, habersiz, gencin ise, böyle uykusuz ve gayretli hâline
flafl›p kald›. Gençteki bu hâllerin fleytândan olup olmad›¤›n›
anlamak istiyordu. Yedi¤ine dikkat etti. Lokmas› halâlden
de¤ildi. (Allahü ekber, bu hâlleri hep fleytândand›r) dedi.
Genci evine davet etti. Kendi yeme¤inden yedirince, gencin
hâli de¤iflip, o aflk›, o arzusu, o gayreti kalmad›. Genç, ‹brâ-
him Edhem hazretlerine, (Bana ne oldu?) diye sordu. (Yedi-
¤in halâlden de¤ildi. Yemek yerken, fleytân da midene giri-
yordu. O hâller fleytândan oluyordu. Halâl yiyince fleytân gi-
remedi. As›l do¤ru hâlin meydana ç›kt›) buyurdu.

Harâm yemek, kalbi karart›r, hasta eder. Ebû Süleymân-›
Dârâni hazretleri, (Halâlden bir lokma az yeme¤i, akflamdan
sabaha kadar namaz k›lmaktan daha çok severim. Çünki mi-
de dolu olunca, kalbe gaflet basar. ‹nsan Rabbini unutur) bu-
yurdu. Halâlin fazlas› böyle yaparsa, mideyi harâm ile doldu-
ranlar›n hâli acaba nas›l olur? Sehl bin Abdüllah-› Tüstürî
hazretleri buyuruyor ki: (Yolumuzun esas› üç fleydir: Halâl
yimek, ahlâk ve amelde Sevgili Peygamberimize tâbi olmak,
her ifli yaln›z Allah r›zâs› için yapmakt›r).

Bu dünya, âhiret yolcular›n›n bir konak yeridir. ‹nsana
burada yiyecek ve giyecek lâz›md›r. Bunlar ise çal›flmadan
ele geçmez. Hem âhiret için haz›rlanmal›, hem de dünya ih-
tiyâçlar›n› kazanmal›d›r. Fakat bunlar› da âhiret yolculu¤un-
da lâz›m oldu¤unu düflünerek kazanmal›d›r. Kendinin ve ço-
luk çocu¤unun ihtiyaçlar›n› halâlden kazanmak, birçok ibâ-
detlerden daha sevâbt›r. Resûlullah Efendimiz bir sabah es-
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hâb› ile konuflurken, kuvvetli bir genç, erkenden dükkân›na
do¤ru geçti. Baz›lar› (Böyle erkenden dünyal›k kazanmaya
gidece¤ine, buraya gelip birkaç fley ö¤renseydi iyi olurdu)
deyince, Resûlullah Efendimiz, (Öyle söylemeyiniz! E¤er
kimseye muhtaç olmamak ve ana, baba, çoluk-çocu¤unu da
muhtaç etmemek için gidiyorsa, her ad›m› ibâdettir. E¤er
herkese ö¤ünmek, keyif sürmek niyetinde ise, fleytânla bera-
berdir) buyurdu.

Hazret-i Ebû Bekir "rad›yallahü anh", hizmetçisinin ge-
tirdi¤i sütü içti. Sonra halâldan olmad›¤›n› anlay›nca, parma-
¤›n› bo¤az›na sokarak kay etti (kustu). O kadar zahmetle ç›-
kard› ki, ölüyor sand›lar. Sonra, (Yâ Rabbî! Elimden geleni
yapt›m. Midemde ve damarlar›mda kalan zerrelerden sana
s›¤›n›r›m) diye yalvard›.

Hazret-i Ömer "rad›yallahü anh" da, Beytül-mala ya’nî
devlete ait zekât develerinin sütünden, kendisine yanl›fll›kla
verilip içti¤i zaman, böyle yapm›flt›.

Abdullah bin Ömer "rad›yallahü anh" buyuruyor ki: (Be-
liniz bükülünceye kadar nâmaz k›lsan›z ve k›l gibi oluncaya
kadar oruc tutsan›z, harâmdan kaç›nmad›kça, kabûl edil-
mez, faydas› olmaz).

Yahya bin Mu'âz hazretleri buyuruyor ki: (Allahü teâlâ-
ya itâat etmek, bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtar›
duâ, anahtar›n diflleri de halâl lokmad›r).

Binâda temel ne ise, dinde de lokma odur. Temel sa¤lam
olunca, üzerindeki binâlar sa¤lam olur. Dîni ayakta tutan da
halâl lokmad›r. Temel çürük olunca, binâ çöktü¤ü gibi, lok-
ma harâmdan oldu¤u zaman din de çöker.

‹brâhim bin Edhem hazretleri buyurdu ki:

(Yüksek derecelere kavuflanlar, ancak midelerine giren-
leri kontrol etmekle kemâle ermifllerdir).

Sehl bin Abdullah Tüsterî hazretleri buyurdu ki:

(Hakîkî îmâna kavuflmak için, dört fley lâz›md›r: Bütün
farzlar› edeble yapmak, halâl yemek, görünen ve görünme-
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yen bütün harâmlardan sak›nmak ve bu üçüne ölünceye ka-
dar devam etme¤e sabretmek).

Yine buyurdu ki:

(Harâm yiyenlerin yedi azâs›, istese de, istemese de gü-
nâh ifller. Halâl yiyenlerin azâs›, ibâdet eder. Hay›r ifllemesi
kolay ve tatl› gelir).

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, hiç harâm kar›flt›rmadan, k›rk gün halâl yer-
se, Allahü teâlâ, onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine, ne-
hirler gibi hikmet ak›t›r. Dünyaya düflkün olmay›, kalbinden
giderir.)

(Duân›z›n kabûl olmas› için halâl lokma yiyiniz!)

(Çok kimse vard›r ki, yedikleri ve giydikleri harâmd›r.
Sonra ellerini kald›r›p dua ederler. Böyle dua nas›l kabûl
olunur?)

(Harâm yiyenlerin farzlar› ve sünnetleri kabûl olmaz.)

(Harâm ile beslenen vücûdun, ateflte yanmas› daha iyi-
dir.)

(Halâl kazanmak için yorulup, evine dönen kimse, gü-
nâhs›z olarak yatar. Allahü teâlân›n sevdi¤i kimse olarak
kalkar.)

(Baz› günâhlar vard›r ki, onlara ancak, halâl kazanmak
için çekilen üzüntü ve yorgunluklar keffaret olur.)

(Halâle, harâma dikkat ederek çal›fl›p kazanan kimseyi,
Allahü teâlâ çok sever.)

(Befl vakit namaz› k›ld›ktan sonra, çal›fl›p halâl kazan-
mak, her müslimâna farzd›r).

(Bir müslimân halâl kazan›p, kimseye muhtaç olmazsa ve
komflular›na, akrabas›na yard›m ederse, k›yâmet günü, ay›n
ondördü gibi parlak, nûrlu olur.)

(Halâl kazanmak için s›k›nt› çekenlere Cennet vâcib
olur).
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(Mide, bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan ge-
çer. Mide sa¤lam olursa, damarlar da s›hhatli olur, mide çü-
rük olursa, damarlar da çürük olur).

Sâlih zâtlardan biri, Hasan-› Basrî hazretlerinin ziyaretine
gelip dedi ki:

- Üstad›m bilirsiniz ki, harâm flüphesi kar›fl›k fleyleri ye-
mek kalbi karart›r. K›rk gün halâl lokma yiyenin kalbi nur-
lan›r. Harâm flüphesi bulunmayan bir miktar yiyecek isteme-
ye geldim. 

- Harâm flüphesi kar›flmam›fl yiyecek bulmak güçtür. fiu-
rada bir çiftçi var. ‹bâdetlerini aksatmadan, aln›n›n teri ile
kazan›r. Harâmlardan, flüphelilerden çok sak›n›r. Arad›¤›n›z
yiyece¤i ancak onda bulabilirsiniz.

Sâlih zât, tarif edilen çiftçiyi tarlas›nda çal›fl›rken bulup
dedi ki: Hasan-› Basrî hazretlerine gittim. Harâm flüphesi
bulunmayan bir miktar yiyecek istedim. O da beni sana gön-
derdi.

-Arad›¤›n›z gibi yiyece¤in bizde de kalmad›¤›n› zannedi-
yorum. Çünki bir gün, öküzlerin tarlada dinlenirken, komflu-
nun tarlas›na girdiler. Ayaklar›na komflunun tarlas›n›n top-
ra¤› bulaflm›fl, o topra¤› tarlama kar›flt›rd›lar. Bunun için ka-
zanc›m›n flüpheden tamamen uzak oldu¤unu söyleyemem.

Hadîs-i flerîfte, (Halâl meydanda, harâm meydandad›r.
fiüpheliler ikisi aras›ndad›r) buyruldu. O hâlde flüpheliler-
den uzak durmak lâz›md›r. Yine hadîs-i flerîfte, (Bir kimse,
tehlikeli olan fleyin korkusundan dolay›, tehlikesiz fleyden
sak›nmad›kca, müttekî olamaz) buyruldu. Onun için Hazret-
i Ömer, (Bizler harâma düflmek korkusu ile, halâllerin onda
dokuzundan kaç›nd›k) buyurdu.

Halâl lokma isteyen flu befl fleye dikkat etmelidir:

1- R›z›k peflinde koflarken Allah›n farz k›ld›¤› ibâdetlerin
hiçbirini noksan yapmamal›d›r.

2- Kazanç için hiç kimseyi üzmemelidir.
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3- Çal›flmak ile, kendisinin ve âile efrâd›n›n iffetini koru-
maya niyet etmelidir.

4- Çal›fl›rken kendini haddinden fazla yormamal›d›r.

5- Çal›flmay› r›z›k için bir sebep bilmelidir. R›zk› çal›flmak-
tan bilmemeli, Allahü teâlân›n bir ihsan› olarak görmelidir.

HALÂL KAZANC YOLLARI

1– T‹CÂRET

Ticâret ile halâl mal kazanmak için, dînimizin al›fl-verifl
bilgilerini mutlaka ö¤renmek lâz›md›r.

Ticâret eden kimse, bu bilgileri ö¤renmeden dînini kay›ra-
maz, koruyamaz. Ticarete ait din bilgilerini, emir ve yasaklar›
bilmezse, harâm ve flüphelilerden, faizden kurtulamaz. Ancak
bu bilgileri ö¤renince, harâmlardan sak›nmak mümkün olur.
Eshâb-› kirâmdan Abdullah bin Mes’ud hazretleri buyuruyor
ki; (Al›fl-verifl, ya’nî ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. ‹stese de,
istemese de, bundan kurtulamaz). Sevgili Peygamberimiz de
buyurdular ki: (Bile bile bir dirhem gümüfl, ya’nî 3,8 gram de-
¤erinde fâiz yemek, otuz zinadan daha çok günâht›r). Ve yine
buyurdu ki; (Mi’râc gecesinde bana kar›nlar› anbarlar gibi flifl-
mifl insanlar gösterdiler. ‹çleri y›lanla dolu olup, d›flardan gö-
rünürlerdi. Cebrail aleyhisselâma, bunlar kimlerdir? dedim,
Cebrâil aleyhisselâm da, bunlar faiz yiyenlerdir buyurdu).

Faizin ne oldu¤unu bilmeden, fâsid ve harâm sat›fllara al-
d›r›fl etmeden ticaret yapmak büyük zarard›r. Allahü teâlâ
Kehf sûresi 104. âyetinde meâlen, (Onlar, o kimselerdir ki,
dünya hayât›nda yapt›klar› çal›flmalar bofla gitmifltir. Halbu-
ki güzel bir ifl yapt›klar›n› san›yorlar) buyuruyor. Faiz, al›fl-
veriflten baflka kira, rehin (ipotek), flirket gibi muamelelerde
de olur. Dînini kay›ran her müslimân kazanc›nda, yemesin-
de, giymesinde dînimizin emir ve yasaklar›n› ö¤renip bunla-
ra uymal›, harâmlar› iflleyerek eme¤inin bofla gitmemesine
çal›flmal›dir.
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MENKIBE

Esnaf Kontrolü

Fatih Sultan Mehmed Hân, birgün k›yâfet de¤ifltirerek
Edirnede çarfl›ya ç›kar. Fiyatlar›n› kontrol etmek için bir
dükkâna girerek der ki:

- Yar›m batman ya¤ ver! Bal da var m›?

- Var. Fakat onu karfl›daki bakkaldan al!

- Niçin sen vermiyorsun?

- Hep ben kazan›rsam olmaz. Ben bugünkü yiyece¤imi
kazand›m. Di¤er bakkallar›n da çoluk çocu¤u var. Biraz da
onlar kazans›n.

Fatih Sultan Mehmed Hân, karfl›daki bakkala giderek bir
batman bal› al›r. Ayn› bakkaldan tuz ve sabun almak ister.
Fakat bu bakkal da birinci bakkal gibi söyler. Fatih Sultan
Mehmed Hân, bu flekilde bir evin ihtiyac›n› karfl›lamak için
onbefl dükkân› dolaflmak zorunda kal›r. Bunun üzerine mefl-
hur sözünü söyler

“Birbirine bu derece ba¤l› ve birbirini düflünen böyle mil-
letim olduktan sonra ben ‹STANBULU de¤il, dünyay› fet-
hederim”.

Daha sonra ‹stanbul'un fethi için son karar›n› verir ve bü-
tün haz›rl›klar tamamlan›r.

2– SANAT

Halâl kazanç yollar›ndan biri de, bir sanat ve meslek sâ-
hibi olmakt›r. Bunun için herkes, kendi sanat ve mesle¤ine
ait dînimizin emir ve yasaklar›n› ö¤renmeli. Çal›fl›p halâl mal
kazanmal›d›r. ‹nsanlara muhtaç kalan kimse, dînini, ›rz›n›,
namusunu koruyamaz. Dînini verip de yememek için mes-
lek, sanat sâhibi olup çal›flmal› ve al›n teri ile yemelidir. Bir
hadîs-i flerifte buyuruluyor ki, (‹nsan›n yediklerinin en hay›r-
l›s›, iyisi, bile¤i ile kazan›p yedi¤idir. Allahü teâlân›n Pey-
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gamberi Dâvüd aleyhisselâm, elinin eme¤i ile kazan›p yer-
di).

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, sanat
sâhibi olmay› övmekte ve bunun, halâl kazanç yollar›ndan
biri oldu¤unu haber vermektedir. Hadîs-i flerifte, (Allahü
teâlâ sanat sâhibi mü'mini sever) ve (En halâl fley, san'at sâ-
hibinin kazand›¤›d›r) buyurdu. Ayr›ca, sanat sâhibi, herkese
faydal› olmaktad›r. Peygamber Efendimiz, (‹nsanlar›n iyisi,
insanlara faydas› olanlard›r) buyurdu. Muslüman›n, kendisi-
nin ve çoluk-çocu¤unun nafakas›n› halâlden kazanmak ve
borçlar›n› ödemek için çal›flmas›, nafile ibâdetleri yapmak-
tan kat kat daha sevâpt›r.

Sanatkâr, iflinde hile yapmamal›, kimseyi aldatmamal›d›r.
‹flini, söz verdi¤i zamanda bitirmeli ve en iyi flekilde yapma-
l›d›r. Müflterisini, bugün git, yar›n gel! diyerek aldatmamal›,
oyalanmamal›d›r.

3– Z‹RAAT

Çiftçilik, ya’nî ziraat, Allahü teâlâya güvenerek çal›flmak
ve iflini Ona ›smarlamakla olur. Bu tam bir tevekküldür.
Çünki tarlaya ekilen fleyi elde etmek, Allahü teâlân›n verme-
sine, ihsan etmesine ba¤l›d›r! Bunda kulun, hiçbir müdâha-
lesi yoktur. O, sâdece tohumunu topra¤a atmakta, bitmesini,
büyüyüp olgunlaflmas›n› Allah'tan beklemektedir.

Çiftçinin eme¤i, yüzlerce insan›n piflirip yedi¤i her bir
lokmaya intikal etmektedir. Hattâ piflen bir lokma yiyecekte
çiftçi ile beraber daha birçok kiflinin ifli, eme¤i de vard›r.
Eken, biçen, marangoz, demirci, firma, bunlardan baz›lar›-
d›r. O bir lokma, Allah›n sevgili kullar›ndan birinin g›das›
olursa, onun yapt›¤› bütün sevâblar, bu yüzlerce ifl sâhibleri-
nin amel defterlerine yaz›l›r ve Cehennem ateflinden korun-
malar›na sebep olur. Ziraat ile u¤raflan, sadece insanlara de-
¤il, da¤daki kurtlara, kufllara ve bütün canl›lara, faydal› ol-
maktad›r. Onun ektiklerinden bütün canl›lar istifade etmek-
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tedirler. Bunlar›n yedi¤i her lokmadan has›l olan sevâb, çift-
çiye de verilir ve Cennette mükâfatland›r›lmas›na sebep
olur.

O halde çiftçiler, Allahü teâlân›n emir ve yasaklar›n› gö-
zetmeli, dînimize uygun ziraat yapmal›d›r. Böylece va'd edi-
len bu sevâblara kavuflurlar. Harâm ve flüphelileri yemekten
korunurlar. Ziraat iflleri ile u¤raflan çiftçi, topraktan elde et-
ti¤i her türlü mahsûlün zekât›n›, ya’nî öflrünü vermelidir.
Öflür, onda bir demektir. Mahsûlün öflrünü vermeden yenil-
mesi harâmd›r. Topraktan kald›r›lan mahsûlün az›n›n da, ço-
¤unun da öflrünü vermek lâz›md›r. Öflür vermek, mal›n bere-
ketini artt›r›r.

MENKIBE

Köylünün A¤ac›

Sultan Y›ld›r›m Bayezit Han Bursa köylerini dolafl›yordu.
Bir gün köyün birinde, çok yafll› bir köylüye rastlad›. Bu
köylü bahçesine küçük meyve fidanlar› dikiyordu. Y›ld›r›m
Bayezit köylüyle flakalaflmak istedi:

- Baba, dedi. Bu fidanlar ne zaman büyüyüp de yemifl ve-
recek? Bu yemiflten yemek sana nasip olacak m› dersin?

- Hiç sanm›yorum, dedi.

- Öyleyse niye kendini yorup duruyorsun?

- Biz atalar›m›z›n dikti¤i a¤açlar›n yemiflini yemiyor mu-
yuz? O¤ullar›m›z, torunlar›m›z da bizim diktiklerimizin ye-
miflini yesinler.

Bu cevap, sultan›n çok hofluna gitmiflti:

- Aferin, dedi.

O zaman padiflah kime "Aferin" derse, bin alt›n verilme-
si âdetti. Padiflah›n yan›ndakilerden biri, hemen köylüye bin
alt›n verdi. Köylü:

- Bak Sultan›m! dedi. Gördün mü? Bizim fidanlar flimdi-
den meyve verdi.
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Bu cevap sultan›n daha çok hofluna gitti.

- Aferin baba aferin, dedi.

Köylü, bu söz üzerine bin alt›n daha ald›. Allahü teâlâya
duâ etti.

MENKIBE

Tohumlar

‹yi kalbli ihtiyâr, tarlas›na tohum ekecekti. Önce iki
rek'at namaz k›ld›. Sonra ellerini açarak Allah'a duâ etti.
Duâs›nda flunlar› söyledi:

- "Yâ Rabbî! Her fleyi ve hepimizi, yoktan var eden Sen-
sin. Ben de senin zay›f bir kulunum. fiimdi topra¤a ataca¤›m
tohumlar›, senin kudret ve merhametine teslim ediyorum.
Onlar› yeflert, büyüt ve bütün canl›lar için bereketli k›l, Al-
lah›m!.."

Ekim zamanlar›, daima böyle duâ ederdi. Cenâb-› Hak
da, onun tarlas›n› hep bereketli k›lard›.

‹htiyâr›n ayr›ca "Hurma" bahçeleri vard›. Meyve topla-
naca¤› zaman, fakirleri davet ederdi. Onlara istedikleri ka-
dar hurma verirdi. Rüzgâr›n döktüklerini çocuklar kap›fl›r,
sevinirlerdi.

Ba¤ ve bostandaki ürünleri de, böyle da¤›t›rd›. Fakirler,
duâ ederlerdi. Birgün geldi, iyi kalbli ihtiyâr vefât eyledi.
Geriye üç o¤lu kald›. Onlar kendi aralar›nda:

- Biz babam›z gibi yaparsak, s›k›nt›ya düfleriz, dediler.

Bu s›rada, "Ba¤ bozumu" mevsimi geldi. Sabah olunca,
meyveleri toplamaya yemin ettiler. "‹nflaallah" (Allah diler-
se) bile demediler. Sabah olunca birbirlerine seslendiler!

- Haydi çabuk olun! Meyveleri toplayacak isek, acele
edelim!.

Hemen f›rlad›lar. Aralar›nda f›s›ldafl›yorlard›:

- Bugün ba¤›m›za, bir miskin (fakir) sokulmas›n!.
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Daha ortal›k a¤armadan, vard›lar. Böylece fakirleri, mey-
veden mahrum edeceklerini zannediyorlard›.

Ba¤ yerine var›nca gördüler ki, yer-gök kapkara!.. Top-
rak üstündeki her fley yanm›fl, kapkara kesilmifl. Belli ki yan-
g›n, gece onlar uyurken ç›km›fl. Henüz dumanlar› tütüyor,
iyice flafl›rd›lar.

- Biz herhalde, yanl›fl yere gelmifliz. Diye söylendiler.
Sonra etrafa, dikkatle bakt›lar. Kara ve sivri tafllar› gördüler.
O zaman anlad›lar ki, kendi ba¤lar› buras›d›r.

Birisi dedi:

- Biz bu ba¤›n bereketinden, mahrum edilmifliz. Daha in-
safl› olan›:

- Ben size söylemifltim. ‹nflaallah deyiniz, demifltim.

Sonra da, kabahati birbirlerine yüklemeye bafllad›lar.

Aralar›nda çekifle dövüfle köye dönerken, karfl›lar›na ba-
balar›n›n iyilik yapt›klar›ndan fakir bir ihtiyâr ç›kt›. ‹htiyâr,
genç ve gözü doymaz mirasç›lar›n üzüntülerini anlay›nca,
onlara, bir baba dostu olarak flu p›rlanta sözleri söyledi.

"‹flte Allah›n azâb› böyledir. Tohum ekerken, a¤aç diker-
ken, bütün insanlar›n, hattâ hayvanlar›n, kufllar›n bile fayda
görmesi için niyet etmelidir. "Bereket vermesini" dilemelidir.

Meyvelerden, mahsûllerden fakirlere, mutlaka ay›rmal›-
d›r.

Kimseye vermemek için, h›rs›z gibi, mahsûlü geceleyin
kald›rmamal›d›r. Yoksa Allahü teâlâ da, o mahsûl üzerinden
"bereketini" kald›r›r. Sizin de elinize hem bu dünyada, hem
öbür dünyada hiçbir fley geçmez. Sonunda elinize üzüntüden
baflka bir fley geçmez".

4– ‹NSANLARA H‹ZMET

‹nsanlara hizmet ederek mal, para kazan›p, yemek-içmek
ve kullanmak da halâldir. Allahü teâlân›n Peygamberleri bi-
le böyle çal›flm›fllard›r. Yusuf aleyhisselâm, bir Peygamber
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oldu¤u halde, insanlar›n s›k›nt›da oldu¤unu görüp, hükümet
reisi müslimân olmad›¤› halde, ona giderek vazife istedi.
Böylece insanlara hizmet etti. O halde, Allahü teâlân›n kul-
lar›na hizmet edece¤ini bilen ve bunu kendinden baflka ya-
pacak bir kimsenin bulunmad›¤›n› gören her müslimân, bu
vazifeye bir zâlimin geçmesini önlemek ve müslimânlara hiz-
met etmek için, müslimân olmayan birisinden bile görev is-
temelidir. Bofl bulunan imâml›¤›, müftülü¤ü, ö¤retmenli¤i,
polisli¤i ve di¤er görevleri dilekçe ile talep etmelidir. Bir iyi-
lik yapamasa da, hiç olmazsa müslimânlar›n zarar›na çal›fl-
may› önlemek de ibâdet olur. Dînine, can›na, mal›na zarar
veren flartlar bulunmad›kça, görevinden istifa edip ayr›lma-
mal›d›r.

‹nsanlara hizmet ederek maafl, ücret alan kimselerin ka-
zanc› harâm de¤ildir. Bunlar›n mal›, paras› görevlerini kötü-
ye kullanmad›¤›, insanlara zulm etmedi¤i ve görevini suisti-
mal edip rüflvet ve di¤er haks›z kazanç elde etmedi¤i müd-
detçe halâldir.

Y‹NMES‹ VE KULLANMASI
HARÂM OLAN fiEYLER

Dünya mal›ndan ço¤unun yenmesi ve kullan›lmas› harâm
de¤ildir. Halâl olan fleyler, say›lam›yacak kadar çoktur. Ha-
râmlar say›l›d›r. Yemesi, içmesi harâm olan fleyler flunlard›r

1- Kendileri harâm olan fleylerdir. Kendili¤inden ölmüfl
ve besmelesiz kesilen hayvanlar›n etine lefl denir. Lefl, do-
muz eti, flarap böyledir. Çok içince sarhofl yapan s›v›lar›n,
az›n› içmek de harâmd›r. Rak›, viski, konyak, bira gibi alkol-
lü içkilerin hepsi harâmd›r. Açl›ktan ölmek üzere olan ve öl-
dürülmekle korkutulan kimseden baflkalar›n›n bunlar› ye-
meleri, içmeleri harâmd›r.

2- Kendileri harâm olmay›p, zorla, h›rs›zl›k, rüflvet ve fa-
iz yolu ile al›nan veya flartlar›na uymadan yap›lan sözleflme
ile sat›n al›nan fleyleri yemek ve kullanmak harâmd›r. Bun-
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lar› geri vermek, al›nm›fl olan bulunamazsa, fakirlere sadaka
olarak vermek lâz›md›r.

3- Doyduktan sonra yemek harâmd›r.

4- Toprak, kireç, çamur gibi zararl› fleyleri yemek harâm-
d›r.

5- Zehirli fleyler yemek, içmek harâmd›r. Meselâ bak›r ça-
l›¤›, zehir-kar›flt›r›lm›fl yemek, zehirli ot, kokmufl et ve kurt-
lanm›fl et, meyva, peynir böyledir.

6- Al›flkanl›k yapan uyuflturucu maddeleri içmek, kullan-
mak harâmd›r. Esrar otu, afyon, morfin, benzin böyledir.
Bunlar› ilâç olarak ancak, doktorun kullanmas›na izin veril-
mifltir.

7- Her türlü pis fleyleri yemek ve içmek harâmd›r. ‹drar,
damardan ç›k›p akan kan, cerâhat, pislik böyledir.

8- Temiz, fakat i¤renç olan fleyleri yemek harâmd›r. Sü-
mük, kurba¤a, sinek, y›lan, yengeç, midye, istiridye gibi fley-
leri yemek böyledir.

Domuz eti fliddetli harâmd›r. Hat›r›nda oldu¤u halde bi-
lerek besmele çekmeden kesilen hayvan›n etini yemek ha-
râmd›r. Karada ve suda yaflayan haflerât› yemek halâl de¤il-
dir. Meselâ; kaplumba¤a, y›lan, salyangoz, kurba¤a, midye,
yengeç, fare, köstebek, kirpi, sincap, yemek halâl de¤ildir.
Su içinde kendili¤inden ölüp, karn› üst tarafta duran bal›k
yenmez. A¤, saçma, ilâç ve sars›nt› ile ölen her bal›k yenir.
Tavflan etini yemek halâldir.

Kad›n ve erke¤in, alt›n ve gümüfl kap ile yemesi, içmesi ve
her türlü kullanmas› halâl de¤ildir. Alt›n› ve gümüflü, kad›-
n›n zînet, süs olarak kullanmas› yasak de¤ildir. Erkeklerin
gümüflü, sadece yüzük olarak kullanmalar›na izin verilmifltir.
Erkeklerin alt›n yüzük takmas› harâmd›r.
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MENKIBE

Olgunlaflan Hurmalar

Eshâb-› kiramdan hazret-i Ebu Derda sabah olunca er-
kenden kalk›p, mescide koflard›. Namaz› k›ld›ktan sonra
okunan Kur'ân-› kerîmi huzûr içinde dinler, mescitten de
herkesten sonra ç›kard›.

Bir ara sabah namazlar›nda Resûlullah Efendimiz selâm
verince, tesbih ve duâlar›ndan sonra acele ile gitmeye baflla-
d›. Bu hâl bir süre devam edince, Resûlullah Efendimiz sor-
du:

- Ey Ebû Derda! Sen mescide herkesten önce gelir, yine
herkesten sonra ç›kard›n. fiimdi sana ne oldu?.

- Yâ Resûlallah! Mâlumunuz, hurmalar›n dallarda olgun-
laflarak yere düfltü¤ü bir s›cak mevsimdeyiz. Komflumun av-
lusundaki hurma a¤açlar›n›n dallar› bizim evin avlusuna
sarkm›fl durumda! Geceleri bu dallardan avluya düflen hur-
malar sabaha kadar ço¤al›yor. Namazdan sonra hemen ç›k›p
gitmesem, çocuklar›m kalkacak, avlumuza dökülen hurma-
lar› yiyecekler. Halbuki ben çocuklar›ma harâm yedirme-
mek için Allahü teâlâya söz verdim. Bu sebeple namazdan
sonra beklemeden kalk›p gidiyor, çocuklar›m uyan›p avluya
ç›kmadan, dökülen hurmalar› toplay›p komflumun avlusuna
b›rak›yorum. Acele ile ç›k›fl›m›n sebebi budur.

MENKIBE

Kendinin Zannetmiflti

‹brahim bin Edhem hazretleri anlat›r: 

Bir gece Beytül-Makdiste sabahlamak istedim. Cami gö-
revlileri içeride kimsenin kalmas›na müsaade etmedikleri
için has›rlar›n aras›na gizlenmifltim. Gece geç vakitte cami-
nin kap›s› aç›ld›. Önde bir ihtiyâr olmak üzere içeri k›rk kifli
girdi. Yafll› olan zat mihraba geçip, iki rek'at namaz k›ld›rd›.
Namazdan sonra gelenlerden biri, yafll› olan zâta dedi ki:
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– Bu gece camide bizden olmayan biri var. ‹htiyâr tebes-
süm ederek flöyle cevap verdi:

– Evet, ‹brahim bin Edhem var, k›rk günden beri yapm›fl
oldu¤u ibâdetlerinden bir zevk alamamaktad›r.

Bu sözü duyunca hemen aç›¤a ç›k›p, dedim ki:

– Söyledi¤in do¤rudur, ne olur bunun sebebini bana söy-
le de bu s›k›nt›dan kurtulay›m. Yafll› zât flöyle cevap verdi:

– Falan gün, Basradan hurma sat›n alm›flt›n. Bu hurmay›
al›rken sat›c›n›n bir hurmas› yere düfltü. Sen de bunu kendi
hurmalar›ndan düfltü zannederek, onu yerden al›p kendi
hurmalar›n›n aras›na koydun. ‹badetlerinden tat alamama-
n›n sebebi budur.

Bunu duyunca hemen gidip hurma sat›c›s›n› buldum. Du-
rumu ona anlatarak, ondan halâllik diledim. O da hakk›n›
halâl etti. Bundan sonra yine ibâdetlerimden tat almaya bafl-
lad›m.

1– fiARAP VE ALKOLLÜ ‹ÇK‹LER

Allahü teâlâ, ço¤u sarhofl eden alkollü içkilerin az›n› da
içmeyi harâm etmifltir. Dînimiz, zararl› olan fleyleri yasakla-
maktad›r. Alkolün zarar› t›p ve kimya kitâblar›nda, uzun
uzun yaz›lmaktad›r. Alkollü içkilerin hepsi zehirdir. Liseler-
de okutulmakta olan k›ymetli bir kimya kitâb›nda diyor ki:
(Alkollü içkiler, eskiden beri keyif verici olarak içilir, az
miktarda al›nd›¤› zaman, vücutta tenbih edici (uyar›c›) tesir
yapt›¤›, hazm› kolaylaflt›rd›¤› gibi, faydalar›ndan bahsedilir-
di. Halbuki bugün, alkolün pek az miktar›n›n bile, vücut ma-
kinesini, harap etti¤i ve zararl› tesirlerinin nesilden nesle in-
tikal etti¤i ilmi bir hakikattir).

‹çinde alkol bulunan flarap, rak›, konyak, bira gibi bütün
içkilerin hepsinin içilmesi ve her türlü kullan›lmas› harâmd›r,
günâht›r. Çünki, Peygamber Efendimiz, (Ço¤u sarhofl eden
içkinin az›n› içmek de harâmd›r) buyurdular. Bir hadîs-i fle-
rifte, (Sarhofl eden her içki flarapt›r ve hepsi harâmd›r) buyu-
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ruldu. Allahü teâlâ, Kur'ân-› kerîmde Mâide sûresi 90 ve 91.
ayetlerinde meâlen, (‹çki, kumar, ibâdet için dikilen putlar,
câhiliye devrinde kullan›lan fal oklar›, hep fleytân›n ifllerin-
den birer pisliktir. Onun için bunlardan sak›n›n›z ki, kurtula-
s›n›z. Muhakkak ki, fleytân, içkide ve kumarda, aran›za, düfl-
manl›k ve kin düflürmek, sizi Allahü teâlây› hat›rlamaktan,
namaz k›lmaktan al›koymak ister. Art›k böyle olunca, siz
bunlardan sak›nmaz m›s›n›z?) buyurdu.

fiarap ve alkollü içkiler içmek, büyük günâhlardand›r ve
bütün kötülüklerin bafl›d›r. Peygamber Efendimiz buyurdu
ki: (fiarap içmek, büyük günâhlar›n en büyü¤üdür. Bütün
kötülüklerin anas›d›r, bafl›d›r).

fiarap içenler befl faydas› oldu¤unu söylüyor:

1- Kan yapar. Yüzü k›zart›r. Güzellefltirir, diyorlar. 2- Kuv-
vet verir, diyorlar. 3- Hazm› kolaylaflt›r›r, diyorlar. 4- fiehveti
art›r›r, diyorlar. 5- S›hhati korur, diyorlar. Bu sözlerinin hepsi
yanl›flt›r. Tecrübeler, tersini göstermektedir. Hadîs-i flerifte
buyuruldu ki, (Gece namaz k›lanlar›n yüzü güzel olur). fiarap
içmekle, günâh ifllemekle, yüz güzel olmaz. ‹bâdet, taat et-
mekle olur. fiarap içenlerin, fâs›klar›n yüzleri çirkin, i¤renç
oluyor. Allahü teâlâ, Enfal sûresi, 60. âyetinde meâlen, (Yüz
mü'min, ikiyüz kâfire galip gelir) buyuruyor. Ya’nî bir zay›f
mü'min iki kuvvetli kâfire galip gelir. fiarap hazm› kolaylaflt›-
r›r. Evet öyledir. Fakat hazm› kolaylaflt›ran ve faydal› olan,
baflka halâl fleyler vard›r. Sa¤l›¤› korumas› do¤ru de¤ildir. Ha-
dîs-i flerifte, (fiarapta deva, ilâç hassas› yoktur. Hastal›k ya-
par) buyuruldu.

fiarap içmenin çeflitli hastal›klara yol açt›¤› meydandad›r.
Akl› azaltmaktad›r. Karaci¤eri bozmaktad›r. Beyni ve sinir-
leri tahrip etmektedir.

Bugün çeflitli ülkelerde yap›lan araflt›rmalarda, alkollü iç-
kilerin çok ölüme sebep oldu¤u, karaci¤er sirozuna yol açt›-
¤› tesbit edilmifltir. ‹çkili araba kullananlar›n sebep oldu¤u
trafik facialar› yine apaç›k meydandad›r. ‹nsanlar aras›ndaki
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kavgalar›n, cinayetlerin ço¤almas› içki sebebiyledir. ‹çki ile
sarhofl olanlar›n sebep oldu¤u aile facialar› ve ifl hayât›ndaki
tahripler az de¤ildir.

MENKIBE

Sarhoflun Akl›

‹çkinin, harâm olmas›n›n sebebini bir türlü anlayamayan
veya anlamak istemeyen bir sarhofl, bir gün ‹lyas bin Muavi-
ye hazretlerine gelip sordu:

- Ey ‹lyas, biraz üzüm yesem bana bir zarar› dokunur mu?

- Hay›r!

- Peki üzümden sonra biraz çörek otu yesem?

- Hiçbir beis yok, yiyebilirsin!...

- Bunlar›n üzerine bir miktar da su içersem zarar› var m›?

- Kat'iyyen!

Sarhofl bu cevaplar› ald›¤›ndan memnundu. Dedi ki:

- Fakat bu sayd›klar›m birleflirse mükemmel flarap olur.
Onlar› midemin içinde birlefltirmek harâm olmuyor da, mi-
demin d›fl›nda birlefltirmek neden harâm oluyor?

‹lyas bin Muaviye gülümsedi, yerden bir avuç toprak ala-
rak sarhofla sordu:

- Sana bu topra¤› atsam bir yerini k›rar m›?

- Hay›r.

- Peki üzerine bir avuç su serpsem ac› verir mi?

- Katiyen!

- Seni o halde iken befl dakika güneflte bekletsem, ›zd›rap
duyar m›s›n?

- Duymam

‹lyas bin Muaviye devam etti:

- Halbuki ben, topra¤›, suyu, günefli birlefltirip kafana at-
sam... Ne olursun?
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Sarhofl bu sözleri iflitince iki eliyle kafas›n› tutarak ba¤›r-
maya bafllad›.

- Vay kafam! Vay kafam!

- Can›m kafana kerpiç atan yok flimdi, ne ba¤›r›yorsun?

- Kerpiç atmad›n ama, anlatt›¤›n fley kafama kerpiçten
fazla dank etti!

MENKIBE

Sarhoflun Son Sözü

Büyük âlim Abdülaziz-i Revvad bafl›ndan geçen bir olay›
flöyle anlat›yor:

"Medinede idim. Bir gece Resûlullah›n mescidine gidi-
yordum. Kad›n›n biri yan›ma gelip yalvard›:

- Ey efendi! E¤er sevâb ar›yorsan buraya gel. Can çekifl-
me halinde bir hasta vard›r. Yan›ndakiler hep kad›nd›r. Bir
erkek yok ki, ona flehâdet kelimesini telkin eylesin!

Yan›na gittim. Kelime-i flehâdeti ne kadar telkin ettiysem
söylemedi. Gözünü açt› ve:

- Kaç defad›r bu kelimeyi söyle diyorsun da söyliyemiyo-
rum. Ben bu kelimeden ve ‹slâm Dîninden yüzümü çevirmi-
flim.

Dedi ve can verdi. Halini araflt›rd›m. "fiarap içerdi" dedi-
ler. Kendi kendime, "Sevgili Peygamberimiz Muhammed
aleyhisselâm, (fiarap içmeyi âdet eden, vesene “puta” tapan
gibidir) buyurmas› elbette do¤rudur, dedim."

MENKIBE

fiarap ‹çenin Kabri

Bir gün Peygamber efendimiz «sallallahü aleyhi ve sel-
lem» bir kabristandan geçiyordu. Kabrinden "Elamân el-
amân, ya Resûlallah! Yirmi y›ldan beri azâptay›m. Bana
merhamet ve flefâ’at eyle, imdad›ma yetifl!" diye bir ses du-
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yuldu. Sevgili Peygamberimiz durdu ve düflünmeye bafllad›.
Cebrail aleyhisselâm geldi ve buyurdu ki:

- Ya Resûlallah, bu bir kad›n mezar›d›r. Ona sor, sana ce-
vap versin ve günâh›n›n ne oldu¤unu söylesin.

Peygamber Efendimiz sordu. O kad›n cevap verdi:

- Yâ Resûlallah, benim komflular›m flarap içerlerdi. Ben
komflu kad›n› için yirmi bir ekmek piflirmifltim. Bu ekmekle-
ri, o flarap içenlerin önüne koymufltu. Yirmi senedir, bu atefl
içinde yanmaktay›m.

Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" mübârek bafl›n›
secdeye koydu ve dua etti. Allahü teâlâ, Resûlullah›n flefâa-
ti ile, o kad›ndan azâb› kald›rd›. fiarap içene ekmek haz›rla-
yan›n hâli, azab› böyle olunca, flarap içenin azab› nas›l olur!
Buradan düflünülebilir.

2– KUMAR

Kumar ile kazan›lan mal›, paray› yemek ve kullanmak ha-
râmd›r. Çünki, kumar ile ele geçen mülk olmaz. Dînimiz
bunlar›n sat›lmas›n›, sat›n al›nmas›n›, yenilmesini ve kulla-
n›lmas›n› yasak etmifltir. Bir mal›, flarta ba¤layarak kazan›p
mülk edinmek kumar olur.

Allahü teâlâ Kur'ân-› kerimde Mâide sûresinin 90. âyet-i
kerîmesinde kumar oynamay› ve böyle mal kazanmay› ya-
saklamaktad›r.

Kumar, her türlü yar›fllarda oldu¤u gibi tavla, satranç, da-
ma tafllar› ve iskambil kâ¤›tlar› ile yap›lan her oyunda da
olur. Bunlar›n hepsinde sözleri, tahminleri yanl›fl ç›kanlar,
tahminleri do¤ru ç›kanlara mal, para vermektedir. Kimlerin
tahminlerinin do¤ru ç›kaca¤› önceden belli olmad›¤› için ku-
mara kat›lanlar›n her birinde, hem almak, hem de vermek
ihtimali vard›r.

Kumar oynamak, yar›flmak demek de¤ildir. Tahminde
yan›l›p yan›lmamak demektir. Kumarda sonu tahmin edilen
iflin, oyun olmas›, kazançl›, baflar›l› olmas› veya zararl› olma-
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s› aras›nda fark yoktur. Canbaz›n düflüp düflmiyece¤ini, ge-
minin bat›p batm›yaca¤›n›, yar›flta at›n geçip geçemiyece¤ini,
tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleflmeleri
de kumard›r.

Piyango da kumard›r. Çünki piyangoya kat›lanlar›n hep-
si, kendi numaras›n›n çekilece¤ini ümit etmektedir. Bunda
tahminleri do¤ru ç›kanlar, yanl›fl ç›kanlar›n önceden vermifl
olduklar› paralardan almaktad›rlar. Piyango sâhibleri, bilet
satarak herkesten paray› toplamakta ve kura çekerek birkaç
kimseye bir miktar para da¤›tmaktad›r. Piyango sâhibi ku-
mara ifltirak etmese bile, harâma sebep oldu¤u için büyük
günâh ifllemekte ve piyangoya ifltirak edenleri sömürmekte-
dir.

Kumar oynamak, fert ve sosyal hayât› felç eder. Çünki
kumar oynayan, k›sa yoldan haks›z kazanç sa¤lamak ve zen-
gin olmak peflindedir. Bilmiyorlar ki, a¤l›yan›n mal› gülene
hay›r etmez. Bin bir emek sarfederek, s›k›nt› ve meflakkat
çekerek kazand›klar› mal varl›klar›n›, kumar masalar›nda
bir anda kaybetmek, ne büyük felâkettir! Bunlar, kendileriy-
le beraber ailesini, çocuklar›n› periflan ediyorlar. Nice aile
yuvalar›, bu yüzden y›k›l›p gidiyor. Kumar masas›nda bir an-
da mal›n› kaybedenler, ya cinayet veya hapishanelere düfl-
mekle hayât› son buluyor. Bütün mal varl›¤›n› bir anda kay-
beden kumarbaz›n han›m›n›n, k›z›n›n namusunu da kumarla
satt›¤› çok olmufltur.

MENKIBE

Sanzotu

Kap› komflumuzu devaml› kahvede görürdüm. Bir defa
camiye geldi¤ini görmemifltim. Halbuki kahvenin karfl›s›n-
daki caminin müezzini günde befl defa ezân okuyor ve o da
kahvede kâ¤›t oynarken duyuyordu. 

Bir gün, onu kahvehanede göremedim. Ertesi gün de gö-
remeyince arkadafllar›, çok hasta dediler. Evine ziyaretine
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gittim. Çok zay›flam›fl, sanki birden ihtiyârlam›flt›. Bafl›nda
Kur'ân-› kerîm okuyan büyük o¤lu beni görünce:

- ‹yi ki geldin hocam dedi. Babam çok a¤›rlaflt›. Konufla-
m›yor, fakat arada bir “Sanzotu” diye say›kl›yor.

- O da ne dedim.

- Biz de anlamad›k, dedi.

- Her halde bir ilâçt›r, dedim. Ben hemen gidip köfledeki
eczaneye bakay›m.

Eczaneden elim bofl döndüm. Eve geldi¤imde herkes a¤-
l›yordu. Büyük çocuk:

- Babam öldü hocam, dedi. Üstelik hep o ilac› say›klaya-
rak.

- Art›k önemi yok diyerek laf› de¤ifltirdim.

- Çünki eczanede bana gülmüfller ve "Sanzotu"nun is-
kambil oyunlar›nda geçen bir kelime oldu¤unu söylemifller-
di.

3– FÂ‹Z

Dînimiz, fâiz ile mal kazanmay›, mal biriktirmeyi, al›fl-ve-
rifli harâm etmifltir. Fâizin az› da, ço¤u da harâmd›r, günâh-
t›r. Tefecilik yapmak ise daha büyük günâht›r. Bir dirhem
(3,8 gr) gümüfl de¤erinde fâiz al›p yemek otuz zina etmekten
daha büyük günâht›r. Faiz, al›fl-verifl gibi de¤ildir. Ticarette
kâr etmek halâl, faiz almak veya vermek harâmd›r. Faiz, al›fl-
veriflte (ticarette), borç al›p vermede ve rehin (ipotek) mu-
amelelerinde olur. Faizin harâm oldu¤u, âyet-i kerîmelerde
ve hadîs-i fleriflerde bildirilmektedir.

Allahü teâlâ Bakara sûresi, 273.cü âyetinde meâlen, bu-
yuruyor ki:

(Faiz yiyen kimseler, kendisini fleytân çarpm›fl olan nas›l
kalkarsa, mezarlar›ndan öylece kalkarlar. Bu halde olmalar›,
al›fl-verifl aynen fâiz gibidir, demeleri yüzündendir. Halbuki
Allahü teâlâ, al›fl-verifli halâl ve fâizi harâm k›lm›flt›r. Bun-
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dan böyle, kim kendisine, Rabbinden bir ö¤üt gelip, fâiz ye-
mekten sak›n›rsa, daha önceki fâiz ona ba¤›fllan›r ve bundan
sonra onun ifli, ya’nî afv edilifli Allah'a aittir. Kim de harâm
olan bu fâizi halâl diye yemeye dönerse, iflte onlar Cehen-
nemliktir. O ateflte sonsuz olarak kalacaklard›r).

(Allahü teâlâ, fâizle geleni mahveder ve sadakalar› (ze-
kâtlar›) verilen mal› artt›r›r) (Bakara: (276).

(Ey îmân edenler! Fâiz yemeyin!). (Âl-i lmrân: 130).

(Yok e¤er bu fâizi terk etmezseniz, biliniz ki, Allaha ve
Peygamberine karfl› harbe girmiflsiniz. E¤er fâiz almaktan
tevbe ederseniz, ana paran›z sizindir. Böylece ne zâlim olur-
sunuz, ne de zulme u¤ram›fl bulunursunuz). (Bakara: 279).

Sevgili Peygamberimiz de, hadîs-i flerîflerde buyurdu ki:

(Hiçbir mal fâizle artmaz ve hiçbir mal sadaka vermekle
azalmaz).

(Mi'rac gecesi, bir tak›m insanlar› bana gösterdiler, kar›n-
lar› ev gibiydi, içleri y›lan dolu olup, d›flar›dan görünüyorlar-
d›. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir? dedim. Fâiz yiyenlerdir, de-
di).

(Karfl›l›¤›nda bir menfaat flart koflulan her türlü borç al-
mak ve vermek faizdir).

4– RÜfiVET

Rüflvet, haks›z bir menfaat sa¤lamak, haks›z› hakl› ç›kar-
mak için yetkili kiflilere verilen mal, para ve di¤er menfaat-
lerdir. Rüflvet ile, ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçiril-
mek istenmekte veya baflkalar›n›n hakk›na tecavüz edilmek-
tedir.

Rüflvet, haks›z kazanç yollar›ndan biridir. Dînimiz rüflvet
almay› ve vermeyi yasak etti. Rüflvet, yüz k›zart›c› bir suç ve
günâht›r. Rüflvet, insana musallat olan en kötü bir hastal›k-
t›r. O, girdi¤i ve yay›ld›¤› toplumlar›, korkunç bir kurt gibi
kemirir ve içten çürütür. Rüflvete al›flt›ktan sonra ondan kur-
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tulmas› çok zordur. Çünki rüflvet ile mal kazanmak, nefse
hofl gelir. Hiç yorulmadan, emek sarfetmeden kazanç sa¤lan-
maktad›r. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, (Rüflvet alan
da, veren de Cehennemdedir).

Hangi sebeplerle olursa olsun, hak edilmeyen bir çal›flma-
n›n sonucu ele geçen ve al›nteri, el eme¤i, göz nuru olmayan
kazanc› yemek, kullanmak harâmd›r. Dînimiz böyle mallar›
yemeyi, kullanmay› harâm etmifltir.

Rüflvet, içtimaî (sosyal) bir hastal›kt›r. Toplumda rüflve-
tin yay›lmas›, fertleri birbirine düflürür. Devlet otoritesini za-
y›flat›r. Bu sebeple vatandafllar›n kendisine olan itimad› sar-
s›l›r. Neticede, rüflvet sebebi ile, zulm ve haks›zl›klar ço¤al›r.
‹nsanlar aras›nda karfl›l›kl› itimat, sevgi ve sayg› ortadan kal-
kar. Birlik ve beraberlik yok olur. Hatta, devlet hayât› bile
tehlikeye girer.

Dînimiz her türlü haks›z kazanc› yasaklam›flt›r. Rüflvet ile
kazanç temin etmek, alana da, verene de ve hatta arac›l›k ya-
pana da harâmd›r. Allahü teâlâ, Bakara sûresi 188. âyetinde
meâlen, (‹nsanlar›n mallar›ndan bir k›sm›n› bile bile, günâh
iflleyerek ele geçirmek için, ifl bafl›ndakilere yedirerek malla-
r›n›z› aran›zda haks›zl›kla yemeyin!) buyurmufltur. Mahke-
melerde, rüflvet verilerek haks›z hükümlerin ç›kar›lmas›na
sebep olan kimseyi, Sevgili Peygamberimiz lânetlemifl, ona
bedduâ etmifltir. Hadîs-i flerifte, (Hüküm vermede rüflvet ve-
rene ve alana, Allah lâ'net etsin!) buyuruldu.

5– HIRSIZLIK VE GASP

Yenilmesi ve kullan›lmas› harâm olan kazançlardan biri
de zor ile ve h›rs›zl›k ile ele geçen mallar, paralard›r. Baflka-
lar›n›n mal›n› gasp ederek (zorla alarak), çalarak, fâiz, ku-
mar ve rüflvet, zulm ve h›yanet yollar›ndan biri ile ele geçire-
nin bunu yemesi, kullanmas›, sarf etmesi harâmd›r, günâht›r.
Bunlar›, kendisindeki halâl mal ile kar›flt›rmas› da habis, kir-
li mülk olur. Bu habis (kirli) mallarda bulunan harâm malla-
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r›, sâhiblerine veya bunlar›n varislerine ödemek lâz›md›r.
Kendisini veya de¤erini ödedikten sonra kullanmak, yemek
halâl olur.

Zor ile veya çalarak, mal, para sâhibi olmak çirkin bir
davran›flt›r, insan, elinin eme¤i ve aln›n›n teriyle kazand›¤›n›
yemeli, kullanmal›d›r. Halâl kazanç böyle oland›r. Harâm-
lardan sak›nmaya (takva) denir. Allahü teâlân›n yan›nda en
flerefli, en üstün kimseler, harâmlardan sak›nanlard›r.

H›rs›zl›k yaparak veya zor kullanarak ele geçen malda,
kul hakk› olur. Üzerinde kul hakk› bulunan kimsenin ibâdet-
lerini, Allahü teâlâ kabûl etmez. Bu haklardan kurtulmad›k-
ça Cennetine sokmaz. Hakiki bir müslimân, yalan ile, hile ve
sahtekârl›kla, al›flverifle h›yanet kar›flt›rarak mal kazanmay›
akl›ndan bile geçirmez. Sevgili Peygamberimiz, (‹nsan, tam
ve olgun bir müslimân oldu¤u halde h›rs›zl›k yapamaz) bu-
yurmufltur. Ancak böyle bir îmân› kaybeden h›rs›zl›k yapa-
bilir.

Baflkas›na ait olan bir liray› çalmak ile bin liray›, milyon-
lar› çalmak aras›nda fark yoktur. Hepsi günâht›r. H›rs›zl›k,
toplumda insan›n yüz karas›d›r. Hadîs-i flerîfte, (Haks›z bir
iddia ile kendisinin olmayan› kendisinin yapmaya çal›flan
kimse, benim ümmetimden de¤ildir. O, kendisine Cehen-
nemde yer haz›rlas›n) buyuruldu. Haks›z olarak al›nan bir
dirhem mal karfl›l›¤› olarak, yirmibefl bin sene Cehennemde
azap yap›lacakt›r.

Muhtaç kalan kimse h›rs›zl›k yapmamal›d›r. ‹fl bulmal›,
çal›fl›p kazanmal›d›r. ‹htiyac›n› giderinceye kadar mal›, para-
y› borç istemelidir. Ödemek niyetiyle borç isteyene, Allahü
teâlâ yard›m eder. Hiç ifl bulam›yan ve borç da temin edemi-
yenin ölmemek için lefl yemesine veya dilenmesine izin veril-
mifltir.

Bir gece, Seyyid Sâlih hazretlerinin evini soymak için bir
h›rs›z bahçe duvar›ndan içeriye girer. Bahçe birdenbire gün-
düz gibi ayd›nl›k olur. Bahçeden d›flar› ç›kar. Etraf› yine ka-
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ranl›k görür. Tekrar bahçeye girer. Ayn› ayd›nl›k görülür.
Yine ç›kar. Gene gelir. Nihayet eve bak›p, pencerede fieyyid
Sâlih hazretlerini görür. Seyyid Sâlih hazretleri h›rs›za;

- Buyurun, bir fley istiyorsan›z vereyim. Ne almaya geldi-
niz, söyleyin! der. H›rs›z, O günefl gibi parlayan yüzü görüp,
o cömertçe söylenen tatl› sözü iflitince, bahçedeki ayd›nl›¤›n,
Seyyid Sâlih hazretlerinin nûru oldu¤unu anlayarak, yapt›¤›
ifle piflman olup hemen tevbe etti.

MENKIBE

H›rs›z›n Tevbesi

H›rs›z›n biri, Seyyid Taha hazretlerinin anbar›na girip bir
çuval un almak ister. Çuval› doldurur, fakat kald›ramaz. Bi-
raz boflalt›r. Yine kald›r›p götüremez. O s›rada Seyyid Taha
hazretleri anbara gelir ve buyurur ki:

- Ne o? Çuval› kald›ram›yor musunuz? Yard›m edeyim.

H›rs›z, Seyyid Taha hazretlerini karfl›s›nda görünce dona-
kal›r. Bir fley diyemez. Seyyid Taha hazretleri çuval› kald›r›p
h›rs›z›n s›rt›na yükler ve buyurur ki:

- Bunu al, git! Bizim adamlar›m›z görmesin, belki can›n›
yakarlar. Bir daha ihtiyac›n olursa anbara de¤il, bize gel!

Onu gönderir. H›rs›z da, yapt›¤› ifle tevbe edip, bir müd-
det sonra Onun talebelerinden olur.

6– UYUfiTURUCU MADDELER

Uyuflturucu madde deyince akl›m›za, k›smî ve yayg›n ola-
rak kullan›lan esrarotu, afyon, morfin ve baz› ilâçlar gelir.
Dînimiz, al›flkanl›k yapan ve akl› gideren her türlü uyuflturu-
cu maddeleri kullanmay› harâm k›lm›flt›r. Bunlar› az miktar-
da ilâç olarak hastalar›n kullanmas›na izin verilmifltir. Alla-
hü teâlâ Sâd sûresi 26. âyetinde meâlen, (Keyfe tabî' olma ki,
bu seni Allah'›n yolundan sapt›r›r) ve Casiye sûresi 23. âye-
tinde meâlen, (fiimdi o kimseyi gördün ya, hidayeti b›rak›p,
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keyfine taparcas›na zevkini kendine ilah edinmifl) buyuru-
yor.

Gençler aras›nda, en yayg›n olarak eroin, esrar, LSD, an-
fetamin grubu uyar›c›lar, uyuflturucu olarak kullan›lmakta-
d›r.

Uyuflturucu maddeleri, al›flkanl›k derecesine vard›rarak
kullananlar normal iradesini ve aklî dengesini kaybederler.
Yapt›klar› ifller ve söyledikleri sözler, ele al›nacak ve hiçbir
de¤er kabûl edilecek cinsten de¤ildir.

Uyuflturucu madde kullanma al›flkanl›¤›, her zaman insan
için büyük bir felâkettir. Önlenmesi için, âcil tedbirler gerek-
mektedir. Polisiye tedbirlerin fazla fayda sa¤lamad›¤› bugü-
ne kadar yap›lan uygulamalardan anlafl›lm›flt›r.

‹nsanlar›n do¤ru yoldan uzaklaflt›¤›, kendi yaratan›na ve
Onun Peygamberlerinin emirlerine uyman›n azald›¤› günü-
müzde, çocuklar ve gençler, tarifi imkâns›z bir tehlike içinde
bulunmaktad›r. Yüce dînimizin emirleri do¤rultusunda ye-
tiflmeyen çocuklar›n ve gençlerin, râhatl›kla uyuflturucu tu-
za¤›na düflebilece¤i ac› bir gerçektir. Baflta gençlerimiz ol-
mak üzere, bütün insanl›¤›n böyle bir felâkete düflmesi kar-
fl›s›nda yap›lacak fleyler ve al›nacak âcil tedbirler çok önem-
lidir.

Uyuflturucu al›flkanl›¤›na yakalanm›fl kiflileri, erken anla-
mak ve teflhis etmek, o kifliyi tekrar topluma kazand›rmak
aç›s›ndan mühim bir tedbir olmaktad›r. En etkili tedbir ise,
gençleri dînine ba¤l› ve ‹slâm ahlâk› ile yetifltirmektir. Çün-
ki dînine ba¤l› kimseler, harâm yemekten, içmekten ve kul-
lanmaktan daima uzak dururlar.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM

ÖLÜM VE SONRAK‹ HAYÂTIMIZ

ÖLÜME HÂZIRLIK

Ölümü hat›rlamak, en büyük nasîhattir. Her îmân sâhibi
kimsenin, ölümü çok hat›rlamas› sünnettir. Ölümü çok hat›r-
lamak, emirlere sar›lmaya ve günâhlardan sak›nmaya sebep
olur. Harâm ifllemeye cesareti azalt›r. Sevgili Peygamberimiz
buyurdu ki: (Lezzetleri y›kan, e¤lencelere son veren ölümü,
çok hat›rlay›n›z!). Din büyüklerinden baz›s› her gün bir ker-
re hat›rlamay› âdet edinmiflti. Evliyan›n büyüklerinden Mu-
hammed Behâeddin Buhari "kuddise sirrûh" her gün yirmi
kerre, kendini ölmüfl, mezara konmufl düflünürdü.

Uzun emel, çok yaflama¤› istemektir. ‹bâdet yapmak, di-
ne hizmet etmek için çok yaflamay› istemek, uzun emel de-
¤ildir. Uzun emel sâhibleri, ibâdetleri vaktinde yapamazlar.
Tevbe etme¤i terk ederler. Kalbleri kat› olur. Ölümü hat›r-
lamazlar. Va'z ve nasîhatlerden ibret almazlar.

Uzun emel sâhibi, hep dünya mal›na ve mevkiine kavufl-
mak için ömrünü harcar. Âhireti unutur. Yaln›z zevk ve se-
fas›n› düflünür. Hadîs-i fleriflerde buyuruldu ki:

(Ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden önce kendi-
nizi hesaba çekiniz!)

(Ölümden sonra olacak fleyleri, sizin bildi¤iniz gibi, hay-
vanlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazd›n›z).

(Gece gündüz ölümü hat›rlayan kimse, k›yâmet günü fle-
hîdler yan›nda olacakt›r).

Uzun emelin sebepleri; dünya zevklerine düflkün olmak,
ölümü unutmak ve s›hhatine, gençli¤ine aldanmakt›r. Uzun
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emel hastal›¤›ndan kurtulmak için, bu sebepleri yok etmek
lâz›md›r. Ölümün her an gelebilece¤ini düflünmelidir. Uzun
emel sâhibi olman›n zararlar›n› ve ölümü hat›rlaman›n fay-
dalar›n› ö¤renmelidir. Hadîs-i flerifte buyuruldu ki:

(Ölümü çok hat›rlay›n›z. Onu hat›rlamak, insan› günâh
ifllemekten korur ve âhirette zararl› olan fleylerden sak›nma-
¤a sebep olur).

MENKIBE

Ölüme Haz›rlanan Köle

Abdullah bin Mübârek'in, mükâteb bir kölesi vard›.
(Azad olmak için efendisine belirli bir süre para veren köle-
ye mükâteb denir). Abdullah bin Mübârek'e her gün bir gü-
müfl verirdi.

Bir gün, birisi Hazret-i Abdullah bin Mübârek'e gelerek
dedi ki:

- Senin kölen kefen soygunculu¤u yap›yor ve sana her
gün bir gümüfl veriyor.

Abdullah bin Mübârek bu sözleri duyunca çok üzüldü.
Durumu bir an önce ö¤renmek istedi. Akflam namaz›ndan
sonra köle kabristana gitmiflti. Abdullah bin Mübârek de kö-
leyi takip etti. Kabristana gelince bir türbenin arkas›na sak-
land› ve kölenin ne yapt›¤›n› gözetledi. Köle, kendisine daha
evvel kaz›p haz›rlad›¤› çukurun içine girdi. Abdullah bin
Mübârek köleye daha da yaklaflt›. Sakland›¤› yerden, köle-
nin ne yapt›¤›n› görüyordu. Köle kabrin içinde duâ ve niyaz
ederek, münacaata koyulmufltu. Saatlerce öyle durdu. Sabah
namaz› yaklaflt›. Köle mezardan d›flar› ç›kt›. Do¤ruca mesci-
de geldi, namaz›n› k›ld›. Tekrar ayn› yere geldi, iki elini kal-
d›r›p Allahü teâlâya flöyle yalvard›:

“Yâ Rabbî! Sabah oldu. Efendime bir gümüfl vermem lâ-
z›m. Bana bir gümüfl ihsan eyle!”

O anda gökten bir nur indi. Taba¤›n içinde bir gümüfl var-
d›. Abdullah bin Mübârek sakland›¤› yerden ç›kt›. Kölesinin
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boynuna sar›ld›, a¤lad› ve buyurdu ki:

- Yüzbinlerce can, böyle köleye feda olsun. Efendi sensin,
ben de¤ilim!

Köle halinin anlafl›ld›¤›n› görünce:

- Yâ Rabbî! Art›k benim s›rr›m aç›¤a ç›kt›. Dünyada be-
nim için râhat kalmad›. ‹zzetin hürmetine, benim rûhumu al!

Dedi ve Hazret-i Abdullah bin Mübârek'in kuca¤›nda
iken rûhunu teslim etti. Geceleri ibâdet etti¤i yeri, kabr flek-
line sokup oraya defnettiler.

ÖLÜM NED‹R?

Ölüm, yok olmak demek de¤ildir. Ölüm, rûhun bedene
olan ba¤l›l›¤›n›n sona ermesidir. Rûhun, bedenden ayr›lma-
s›d›r. Ölüm, insan›n bir hâlden, baflka bir hâle dönmesidir.
Bir evden, bir eve göç etmesi gibidir. Ömer bin Abdülaziz
hazretleri buyurdu ki, (Sizler, ancak ebediyet, sonsuzluk için
yarat›ld›n›z. Lâkin bir evden, bir eve göç edersiniz). Ölüm,
mü'mine hediyyedir, nîmettir. Günâh› olanlara musîbettir.
‹nsan ölümü istemez. Halbuki ölüm, fitneden hay›rl›d›r. ‹n-
san yaflamay› sever. Halbuki ölüm, ona hay›rl›d›r. Sâlih olan
mü'min, ölüm ile dünyan›n eziyet ve yorgunlu¤undan kurtu-
lur. Zâlimlerin ölümü ile, memleketler ve kullar râhata ka-
vuflur. Bir zâlimin ölümünde, söylenen eski bir beyit flöyledir

Ne kendi etti râhat, ne âleme verdi huzûr, 
Y›k›ld› gitti cihândan, dayans›n ehl-i kubûr.

Mü'minin rûhunun bedenden ayr›lmas›, esirin hapisten
kurtulmas› gibidir. Mü'min öldükten sonra, bu dünyaya geri
gelmek istemez. Yaln›z flehîdler, dünyaya geri gelip bir daha
flehîd olmak ister. Ölüm, her müslimân için hediyedir. Bir
adam›n dînini, ancak mezar› korur. Mezardaki hayât ise, ya
Cennet bahçelerinde bulunmak veyahut da Cehennem çu-
kurlar›nda bulunmak gibidir.

Dünya hayât›, mü'min için Cehennem, kâfir için ise Cen-
net gibidir.
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MENKIBE

Dünya Fânidir

Bir gün Hazret-i Ömer, Peygamber Efendimizin yan›na
gitti. Gördü ki, Efendimiz bir has›r üzerinde oturmufl ve mü-
bârek teni üzerine has›r'›n izleri ç›km›flt›. Efendimizin tenin-
de has›r›n iz yapt›¤›n› görünce, Hazret-i Ömer a¤lad›. Yara-
t›lm›fllar›n en flereflisi, en üstünü, âlemler onun yüzü suyu
hürmetine yarat›lan Efendimiz sordu:

- Niçin a¤lars›n yâ Ömer?

- Niçin a¤lam›yay›m, yâ Resûlallah? Kisra ile Kayser im-
paratorlar› bunca ni'metler içinde, kal›n döfleklerde gark
olup yatarlar. Onlar Allah›n düflmanlar›d›r. Sen, Allah›n
sevgilisi iken mübârek tenin has›r iziyle yol yol olmufl. Alt›-
n›za bir döflek alsan›z olmaz m›?

(- Ey Ömer! 'Onlar öyle kavimdirler ki, âh›retin hofllu¤u-
nu istemeyip dünyan›n râhatl›¤›n› isterler. Biz ise, öyle bir
kavimiz ki, âh›ret râhatl›¤›n› dünya râhatl›¤›na tercih ederiz.

Ey Ömer! Bu dünya, âh›rete nisbetle fluna benzer ki; bir
kimse denize serçe parma¤›n› soksa, o serçe parmakta ne ka-
dar su ve yafll›k mevcut olursa olsun, s›cak bir yaz gününde
k›sa bir zamanda o yafll›k buhar olup uçar gider. Dünyan›n
var olmas› serçe parmaktaki su gibidir. Bel ba¤lamaya gel-
mez. Bu dünyan›n, bunun gibi olan hayâline aldanan kimse-
ye yaz›klar olsun, yâ Ömer!)

Ölüm Mü'mine Hediyedir.

Allahü teâlân›n emirlerine uyan bir mü'mine, ölümden
daha sevinçli birfley olamaz. Allahü teâlâya kavuflmay› seven
mü'min, ölümü ister. Ölüm, dostu dosta kavuflturan bir köp-
rüdür. Kavuflmak flevki, büyük ve yüksek derecedir. Bu de-
receye yükselen mü'min, ölümün gecikmesini istemez. Rab-
bine kavuflma arzusundan dolay›, Ona kavuflmay›, Onu gör-
meyi sever. Cenneti seven de, ona haz›rlanan insan da ölü-

– 435 –



mü sever. Çünki, ölüm olmay›nca Cennete girilmez.

‹brahim "aleyhisselam", rûhunu almak için gelip izin iste-
yen Azrâil aleyhisselam'a sordu:

- Dost, dostun can›n› al›r m›?

Allahü teâlâ Azrâil "aleyhisselam" ile haber gönderip bu-
yurdu ki:

- Dost dosta kavuflmaktan kaç›n›r m›?

Bu müjdeyi al›nca, hemen ellerini kald›r›p, "Yâ Rabbî,
rûhumu hemen al!" diye duâ etti.

(Mevlâna Celâleddin-i Rûmî hazretleri, Azrâil aleyhisse-
lâm› görünce; (Çabuk gel, çabuk gel! Beni Rabbime çabuk
kavufltur) demifltir

ÖLÜM VE fiEHÎDL‹K

Allah yolunda can›n› feda eden, dînini, vatan›n›, bayra¤›-
n›, namusunu müdafaa ederken ölen, haks›z yere öldürülen
müslimânlara flehîd denir.

fiehîdlik, Allah kat›nda peygamberlikten sonra en yüksek
mertebedir. Peygamberlerden sonra derecesi en yüksek olan
flehîdlerdir. fiehîdler, Allahü teâlân›n sevgili kullar›d›r. Cen-
nette, onlar için sonsuz ni’metler haz›rlanm›flt›r. Îmânla ölen
ve Cennete giren bir kimse, dünyaya tekrar gelmek istemez.
Fakat flehîdler böyle de¤ildir. Onlar, tekrar dirilmek ve tek-
rar flehîd olmak arzu ederler. Bu arzular›, flehîdlik mertebe-
sinin Cennet ni’metlerinden daha tatl›, daha zevkli olmas›n-
dand›r. fiehîdlerin, Cennet ni’metlerine kavufltuklar› vakit,
(Ey Rabbimiz, biz senin yolunda tekrar flehîd olmak için
dünyaya döndürülüp öldürülmeyi istiyoruz) diyerek, Allahü
teâlâya yalvaracaklar›n› Peygamber Efendimiz haber ver-
mektedir.

fiehîdlerin, kul borçlar›ndan baflka bütün günâhlar› af
olunur. Kul borçlar›n› da, Allahü teâlâ k›yâmette, hak sâhi-
bine cennet ni’metleri ihsan ederek halâllaflt›racakt›r. Allah
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yolunda savafl›rken, hudut boylar›nda nöbet tutarken ölenle-
re, k›yâmete kadar bu ibadetlerinin sevâb› verilir. fiehîdlerin
bedeni çürümez, kabrlerinde diridirler. Her biri, k›yâmette
yetmifl kifliye flefaat eder. Suda bo¤ularak flehîd olana, kara-
da flehîd olan›n iki misli sevâb verilir. Hatta kul borçlar› da
afv edilir. Havada flehîd olanlar da böyledir.

Müslimânlar›, as›rlarca harb meydanlar›nda zaferden za-
fere koflturan biricik arzu, ahirette flehîdlere verilecek son-
suz ni’metlere îmân etmeleri ve bunlara kavuflmak için can
atmalar›d›r. Dünyan›n fanili¤ine, âhirette ise cennetin ve
ni’metlerinin sonsuzlu¤una yak›n derecede îmân edenler, fle-
hîd olmaktan büyük bir haz, zevk duymufllard›r. Harp mey-
danlar›nda kahramanca dövüflen ve düflmandan y›lmayan
müslimân askerler, flehîd, olmak arzusu ile yan›p tutuflmufl-
lar ve asla düflmandan yüz çevirmemifllerdir. Halbuki dünya
zevklerine afl›r› derecede düflkün olanlar ve âhirete inanma-
yanlar, güçlü gördükleri düflmanlar› karfl›s›nda tutunamay›p
harp meydan›n› terk etmifllerdir. Durum, bugün de böyledir.

Ancak mümin olanlar flehîd olur. Allaha ve Onun dînine
inanmayanlara âhirette flehîdlik muamelesi yap›lmaz. fiehîd-
ler dünyada ve âhirette, durumlar›na göre muamele görür-
ler. Tam flehîd olan ve dünya flehîdi olan, öldükleri vakit üze-
rinde bulunan kanl› elbiseleri ile gömülür ve y›kanmazlar.
Allahü teâlân›n huzûruna, harpte yaralan›p flehîd olduklar›
andaki durumlar› ile gelirler. Yaralar›ndan akan kan misk-ü
amber gibi kokar.

fiehîd olarak ölmeyi istemek îmân›n kâmil olmas›n›n alâ-
metidir. Onun için her müslimân flehîd olarak ölmek için du-
â eder. Peygamber Efendimiz, flehîdli¤in faziletlerini, üstün-
lüklerini Eshâb›na haber verince, bütün Eshab-› kîram flehîd
olmak istemifller, namazlar›ndan sonra flehîd olarak ölmek
için duâ etmifllerdir. Bu hususta duâs› meflhur olan Eshab-›
kîram çoktur. Bunlardan, Abdullah bin Cahfl'›n duâs› pek
meflhurdur.
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MENKIBE

Kabûl Olan Dua

Hazret-i Abdullah bin Cahfl, Resûlullah›n halas›n›n o¤lu
ve kay›n biraderidir. Bedir Savafl›'nda oldu¤u gibi, Uhud Sa-
vafl›'nda da büyük fedakârl›klar göstermifltir. O, bu savaflta
flehîd olmak istiyordu. Arkadafllar›ndan Sa'd bin Ebî Vakkâs
hazretleri, bu arzûsunu flöyle anlatmaktad›r:

Uhudda, savafl›n çok fliddetli devam etti¤i bir and›. Bir-
denbire yan›ma sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayan›n
dibine çekti Bana flunlar› söyledi:

"fiimdi burada, sen duâ et, ben "âmîn" diyeyim. Ben de
duâ edeyim, sen de "âmin" de!". Ben de "peki" dedim. Ben
flöyle duâ ettim: (Allah›m, bana çok kuvvetli ve çetin kâfir-
leri gönder. Onlarla k›yas›ya vuruflay›m.Hepsini öldüreyim.
Gazi olarak geri döneyim.) Benim yapt›¤›m bu duaya, içten
âmin dedi. Sonra da dua etmeye bafllad›: (Allah›m, bana zor-
lu kâfirler gönder. K›yas›ya onlarla vuruflay›m. Cihad›n hak-
k›n› vereyim. Hepisini öldüreyim. En sonunda bir tanesi de
beni flehîd etsin. Sonra, benim dudaklar›m›, burnumu, kulak-
lar›m› kessin. Ben kanlar içinde, senin huzûruna geleyim.
Sen bana: "Abdullah, dudaklar›n›, burnunu, kulaklar›n› ne
yapt›n?" diye sordu¤unda, Allah›m, ben onlarla çok kusur
iflledim, yerinde kullanamad›m. Senin huzûruna getirmeye
utand›m. Sevgili Peygamberimin de bulundu¤u bir savaflta,
toza topra¤a buland›m da öyle geldim" diyeyim).

Gönlüm böyle bir duâya âmin demek arzu etmiyordu. Fa-
kat o istedi¤i ve önceden söz verdi¤im için mecburen âmin
dedim. Daha sonra, k›l›çlar›m›z› al›p, savafla devam ettik.
Hakikaten savafl, Abdullah'›n arzu etti¤i flekilde cereyan et-
ti. ‹kimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. Bir ara Abdul-
lah'›n elindeki k›l›ç k›r›ld›. Resûl-i Ekrem Efendimiz, ona bir
hurma dal› verdi. Bu dal, bir mu’cize olarak k›l›ç gibi önüne
geleni kesmeye bafllad›. Birçok düflman öldürdü.

Savafl›n sonuna do¤ru, nihayet istedi¤i gibi, flehîd düfltü.
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Akflam üstü cesedinin yan›na vard›¤›mda, duâ etti¤i gibi, du-
daklar›, burnu ve kulaklar› kesilmifl halde kanlar içinde yat›-
yordu. Hazret-i Hamza ile beraber ayn› kabre koyup defnet-
tik.

Üç türlü flehîd vard›r:
1- Tam fiehîd: Cünüp, hay›z olmayan, âkil ve bâli¤ bir

müslimân, zulm ile haks›z olarak, vurucu veya kesici vas›ta-
larla öldürülünce ve harpte din ve vatan düflmanlar› ile Al-
lah için cihad ederken düflman taraf›ndan; sulhta asîler, yol
kesiciler, flehir eflk›yalar›, gece h›rs›z taraf›ndan, herhangi bir
vas›ta ile öldürülünce, hemen ölürlerse veya müslimânlar›n
ve ehl-i zimmilerin canlar›n›, mallar›n› korumak için, bunlar-
la olan çarp›flma yerinde bulunan ölü üzerinde yara, kan ak-
mas› gibi öldürülme alâmetleri görülürse veya flehirde öldü-
rülmüfl bulunup, kâtili bilinir ve k›sas yap›lmas› lâz›m gelir-
se, bunlara (Tam flehîd) denir. Tam flehîd, dünyada y›kan-
maz. Kefene sar›lmaz. Kefen mikdar›ndan fazla olan elbise-
si soyulup, çamafl›r› ile defn olunur. Cenaze namaz›, Hanefî-
de k›l›n›r. fiafi'î mezhebinde k›l›nmaz. Âhirette de flehîd se-
vâb›na kavuflurlar.

2- Dünya fiehîdi: Allah r›zas› için cihad etmeye, savaflma-
ya niyet etmeyip, dünya kazanc› için harp eden, yaln›z (Dün-
ya flehîdi) olur. Bunlara dünyada flehîd muamelesi yap›l›r.
Kanl› elbiseleri ile gömülür, y›kanmazlar. Fakat, âhirette ha-
kiki flehîdlere va'd edilen mükafatlara kavuflamazlar, çünki
niyetleri bozuktur. Cennetteki ni’metler, Allah›n râz› oldu¤u
kimseler için haz›rlanm›flt›r.

3- Âhiret fiehîdi: Allah için olan cihad›n haz›rl›¤› esnas›n-
da talimlerde ölürse, zulm ile öldürülünce veya cihadda ve
eflkiya, âsi, yol kesici, gece h›rs›zla vuruflmada yaralan›nca,
hemen ölmez, bir namaz vakti ç›k›ncaya kadar akl› bafl›nda
kal›r veya baflka yere götürülüp, orada ölürse veya cünüb,
hayz iseler, yaln›z (Âhiret flehîdi) olurlar. Dünyada y›kan›r
ve kefenlenirler. Had, ta'zir, k›sas cezâlar› ile öldürülenler,
kurfluna dizilenler, idam edilenler ve hayvan taraf›ndan öl-
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dürülenler y›kan›rlar.

Bo¤ularak, yanarak, garib, kimsesiz olarak, duvar ve en-
kaz alt›nda kalarak ölenler ishâlden, ta'ûndan sarî (bulafl›c›),
hastal›klardan, lohusal›kda, sar'a hastal›¤›nda, Cum’a gece-
sinde ve gününde, din bilgilerini ö¤renmekte, ö¤retmekte ve
yaymakta iken ölenler ve âfl›k olup, aflk›n›, iffetini, namusu-
nu saklarken ölenler, zulm ve hapis olunup ölenler, Allah r›-
zas› için müezzinlik yaparken, dîne uygun ticaret yaparken,
halâl kazan›p çoluk çocu¤una din bilgisi ö¤retmek ve ibadet
yapmalar› için çal›flanlar (ve f›kh kitâblar›nda daha genifl
olarak izah edilen fleyleri yapanlar) ölünce âhiret flehîdi olur-
lar.

fiehîdlik mertebesinin fazileti, yüceli¤i hakk›nda pek çok
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler vard›r.

Allahü teâlâ Kur'ân-› kerîmde, Âl-i ‹mrân sûresi, 169 ve
170.ci âyetlerinde meâlen, buyuruyor ki:

(Sak›n Allah kat›nda öldürülenleri ölüler sanma! Do¤ru-
su Onlar Rableri kat›nda diridirler, cennet meyvalar›ndan r›-
z›klan›rlar. Onlar, Allah›n kendilerine verdi¤i ihsandan (fle-
hîdlik rütbesinden) dolay› nefleli haldedirler ve arkalar›ndan
kendilerine flehîdlik rütbesi ile kat›lamayan mücâhidler hak-
k›nda flunu müjdelemek isterler: -Onlara hiç bir korku yok-
tur ve Onlar mahzun da olmayacaklar.)

Hak tecellî eyleyince, her ifli âsân eder.
Halk eder esbâb›n›, bir lahzada ihsân eder.
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MENKIBE

Yedi Ö¤üt

‹nsanlara nasîhat olarak flu hikâye ibretle doludur:

Sâlih bir kimse, bir müddet önce vefât eden âlim bir zat›
rüyâda görür. Ona der ki:

- Dünyada vaziyetin iyiydi. Ölünce sana ne yapt›lar. fiim-
di ne haldesin?

- fiimdi Cennet ni'metleri içindeyim.

- Ne amel iflledin de bu ni'metlere kavufltun?

- Hocam bana yedi ö¤üt vermiflti. Bunu hep yan›mda ta-
fl›rd›m. Her iflimi buna göre yapard›m.

- O yedi ö¤üt nedir ki?

- Bunlar: 1- Do¤ru bir îmân ile itikadlanmak. 2- Az ko-
nuflmak 3- Az yiyip, az uyumak. 4- Ni'metlere flükretmek. 5-
Herkesle iyi geçinmek. 6- Âlimlere ve büyüklere dan›flarak
ifl yapmak. 7- Kadere râz› olmak.

ECEL‹ GELEN ÖLÜR

Ölümden kurtulmak, mümkün müdür? Elbette de¤ildir.
Kimsenin bir saniye bile yaflamaya elinde imkân› yoktur.
Eceli gelen ölür. Bu vakit, göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen
bir and›r. Allahü teâlâ buyurur ki, (Ecelleri geldi¤i zaman,
onu bir saat ileri ve geri alamazlar).

Allahü teâlâ bir kimsenin ölümünü nerede takdir etti ise,
o kifli mal›n›, mülkünü, evlâd›n› b›rak›p kabre gider.

Allahü teâlâ, bizim günde ne kadar nefes al›p verdi¤imizi
bilir. Onun bilmedi¤i bir fley yoktur. Hayât›m›z îmân ile, ibâ-
det ile geçti ise sonu se’âdet olur. Allahü teâlâ Azrail "aley-
hisselâma" buyurur ki: (Dostlar›m›n can›n› kolay al, düfl-
manlar›m›n can›n› güç al!). Îmân sâhiblerine, bu ne büyük
müjdedir. Îmândan mahrum kalanlar için de ne büyük felâ-
kettir.

– 441 –



Bir insan ölüp, rûhu bedenden ayr›l›nca, ve y›kamak için
elbiseleri ç›kar›l›nca, rûhu hemen cesedinin bafl› ucuna gelip,
der ki:

- Ey y›kay›c›, yavafl tut! Tenim gayet zahmet çekmifltir ve
sars›lm›flt›r.

Teneflire geldikte yine gelip der ki:

- Suyu çok s›cak etme! Tenim çok zay›ft›r. Tez beni y›ka-
y›n, râhat olay›m.

Y›kay›p kefene sar›l›nca, bir miktar durur ve yine der ki:

- Bu cihan› son görüflümdür. H›s›m ve akrabalar›m› göre-
yim ve onlar da beni görsünler, ibret als›nlar. Onlar da ya-
k›nda benim gibi öleceklerinden ard›mdan feryat etmesinler.
Beni unutmay›p, Kur'ân-› kerîm ile beni daima ans›nlar. Be-
nim miras›m için aralar›nda çekiflmesinler, ta ki kabrde azâp
görmeyeyim. Cum’a ve bayramlarda beni hat›rlas›nlar.

Sonra musalla üzerine konunca, rûh yine der ki:

- Râhat kal›n, ey benim o¤lum ve k›z›m, anam ve babam!
Bunun gibi firâk (ayr›l›k) günü yoktur. Hasretlik, görüflme-
miz k›yâmete kald›. Elvedâ olsun sizlere, ey ard›mda gözya-
fl› dökenler!

Namaz› k›l›p omuza al›n›nca der ki:

- Beni yavafl yavafl götürün. Bana zahmet vermeyin, siz-
den Allahü teâlâya hoflnutluk götüreyim.

Kabr kenar›na konulunca, yine der ki:

- Görün benim hâlimi de ibret al›n! fiimdi beni, karanl›k
yere koyup gidersiniz. Ben amellerimle kal›r›m. Bu hâlimi
görüp vefâs›z, yalanc› dünyan›n mekrine, hilesine aldanma-
y›n›z.

Defnden sonra sâlih bir kimsenin telkin vermesi sünnet-
tir. Allahü teâlân›n emriyle mevta, kabrde uykudan uyan›r
gibi uyan›r ve görür ki, karanl›k bir yerdedir. Kendisi yak›n-
lar›na seslenir ve bana mum getirin der. Asla ses ve seda gel-
mez. ‹ki sual mele¤i gelir. Bunlar›n a¤›zlar›ndan yal›n atefller
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ve burunlar›ndan siyah dumanlar ç›kmaktad›r. Bu halde,
ona yak›n gelip der ki:

- Rabbin kimdir?

- Dînin hangi dindir?

- Peygamberin kimdir?

- Kitâb›n nedir?

- K›blen neresidir?

- ‹’tikâdda mezhebin nedir?

Bunlara ve di¤er sorulara do¤ru cevap verince, o melek-
ler ona müjde verirler. Hemen o anda kabrin sa¤ taraf›ndan
bir pencere aç›l›r ve iki ay yüzlü kifli ç›k›p yan›na gelir. Bu
îmânl› kimse bak›p, sevinir. (Sen kimsin?) diye ona sorar. O
da: (Ben, senin dünyada, sabr›ndan ve flükründen yarat›ld›m.
K›yâmete kadar sana arkadafl olurum.) diye cevap verir.
[Kabr hayât› ve âh›ret hayât›, dünyâ hayât›na benzemez.
Oradaki hayât hakîkî hayâtd›r. Kabr, ya Cennet ba¤çelerin-
den bir ba¤çedir. Yâ Cehennem çukurlar›ndan bir çukurdur.
Kabrdeki hayât, rûh ve bedene olacakd›r. Beden toz, toprak
olsa bile, Allahü teâlân›n ilminde vard›r. Kabr ve âh›ret ha-
yât›n› akl ile ölçmemelidir.]

MENKIBE

Üç Haberci

Yakûb aleyhisselâm, kendisini ziyarete gelen Azrâil aley-
hisselâma dedi ki:

- Ey kardeflim Azrâil! Ziyarete mi, yoksa rûhumu almaya
m› geldin?

- Ziyaret için geldim.

- Senden bir ricam var.

- Nedir o?

- Ecelim yaklafl›nca, bana bildirir misin?
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- Peki, sana iki-üç haberci gönderirim.

Azrâil aleyhisselâm bir gün yine geldi. Yakûb "aleyhisse-
lâm" sordu:

- Ey kardeflim Azrâil! Bu sefer can›m› almaya m› geldin?   

- Evet, can›n› almaya geldim.

- Hani sen bana daha önceden iki üç haberci gönderece-
¤ini söylememifl miydin?

- Evet ben sana söyledi¤imi yapt›m. fiu üç haberciyi gön-
derdim!

1- Saçlar›n siyah iken beyazlaflmad› m›?

2- Vücudun güçlü, kuvvetli iken, ihtiyârlay›nca gücün
azalmad› m›?

3- Vücudun dimdik iken, sonra belin bükülmedi mi?

Ölmeden Vasiyyetini Yazmal›d›r

Dînimiz vasiyyet yazmay› emretmektedir. Vasiyyet, Alla-
hü teâlân›n ve Resûlünün emridir.

Ölüm ans›z›n gelir. Her müslimân, ölüm haz›rl›¤› olarak
vasiyyetini yazmal›d›r. Üzerinde kul haklar› ve ibâdet borç-
lar› bulunan bir müslimân›n vasiyyette bulunmamas› günâh-
t›r.

Müslimân vasiyyetinde; evlâd›na, akrabas›na, komflular›-
na, tan›d›klar›na ve dostlar›na son nasîhatlar›n› yapmal›d›r.
Tayin etti¤i vâsisinden, kendinde hakk› bulunanlardan halâl-
laflmas›n›, alacaklar›n›-vereceklerini, borçlar›n› ödenmesini,
iskat, hac yapmas›n› istemelidir. Cenaze hizmetindeki ve
defnden sonraki isteklerini bildirmelidir. Han›m›na olan
"mehr-i müeccel" ve kul borçlar›n› ödemeli ve ödeyemedik-
leri içinde vasiyyet etmesini unutmamal›d›r.

Bütün bu isteklerinin, dîne uygun olarak yap›labilmesi
için âdil iki flahit yan›nda, dînini bilen ve kay›ran bir vâsi seç-
meli, tayin etmelidir.
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Hazret-i Alinin Vasiyyeti

Evlâd›m, dünya kay›plar›ndan kedere düflmeyin ve daima
hay›r ifllemeye bak›n! Zalime düflmanl›k ve mazlûma dostluk
gösterin! Öfke ve yumuflakl›k hâlinizde daima hak üzere
olun. Genifllik ve darl›kta hak yoldan sapmay›n! Dost ve
düflman›n›za adâletle muamele edin! Sevinçte, kederde Al-
lah'›n r›zâs›n› unutmay›n!

Bir insan kendi nefsinin ayb›n› görür ve bilirse baflkas›n›n
ayb›n› görmez ve ondan haberi olmaz. Bir insan, Allah'›n tak-
dir ve taksimine râz› olursa, kay›p ve eksikliklerine üzülmez.

Kardefli için kuyu kazan, sonunda o kuyuya kendi düfler.
Baflkas›n›n yanl›fl›n› büyüten kimse kendi hatas›n› unutur.
Dan›flmayanlar zillete düfler. Kibr edenler hakir ve zelil olur.
‹yilerle, ilm sâhibleriyle düflüp kalkan, yücelir ve sayg› görür.
Mizaha düflkünler, hafife al›n›r. Kendi fiilleri, sözleri ve
emelleriyle ma¤rur olan, nefsi taraf›ndan ma¤dur olur. Çok
söz söyleyen çok hata eder. Hatas› çok olanda, edeb ve hayâ
azal›r. Edeb ve hayâs› az olan da, takvâda fakirleflir. Takvâ-
s› fakirleflince kalbi ölür.

Edeb mizândand›r. Güzel ahlâk, en iyi arkadaflt›r. Afiyet
on k›s›md›r ve bunun dokuz k›sm› Allah'› anman›n d›fl›nda
sadece susmak, sükût etmektir. Bir k›s›m ise sefihlerle alçak-
larla düflüp kalkmay› b›rakmakt›r.

Fakirli¤in süsü sabr, zenginli¤in de flükürdür. Müslimân-
l›ktan üstün fleref olmaz.

‹mâm-› A’zâm›n Vasiyyeti

‹mâm-› A'zâm hazretlerinin son hastal›¤›nda eshâb›na
bildirdi¤i vasiyyetin özeti flöyledir:

"Ey dostlar›m biliniz ki, Ehl-i sünnet vel cemâat mezhebi
hakt›r. On iki haslet üzeredir. Bunlara uyan bid'atten uzak
olur. Peygamber Efendimize tam uymufl olur:

1- Îmân, dil ile söylemek ve kalb ile tasdiktir. Îmân›n azal-
mas› ve ço¤almas› olmaz. Îmânda flüphe caiz de¤ildir. Müsli-
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mân günâh ifllemekle kâfir olmaz. Îmân, amelden bir parça
de¤il, ayr›d›r. Amel, baz› vakitlerde emrolunmufltur. Fakire,
zekât ve hac farz de¤ildir. Fakat îmândan muaf tutulan an
yoktur. Fakire îmân lâz›m gelmez denilemez. Hayr›n ve fler-
rin takdiri Allahü teâlâdand›r.

2- Ameller üç k›s›md›r: Farz, fazilet ve günâh.

3- Allahü teâlâ Arfl› sonradan yaratm›flt›r. Allahü teâlâ-
n›n Arfla ihtiyac› yoktur.

4- Kur'ân-› kerîm Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Mahluk,
ya’nî sonradan olma de¤ildir. Zatî ile kaimdir. Kur' ân-› ke-
rîme mahluk diyen kâfir olur.

5- Bu ümmetin, Peygamber Efendimizden sonra en üstü-
nü, Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Alidir. Üs-
tünlükleri hilâfetteki s›ralar›na göredir. Bunlar› seven müt-
tekî, düflman olanlar ise münâf›k ve flakidir, Cehenneme gi-
deceklerdir.

6- Kul, bütün fiilleri, yapt›klar› ile mahlûktur. Sonradan
yarat›lm›flt›r. [Kulu ve fi’llerini de Allahü teâlâ yarat›r.]

7- Yarat›c› ve r›zk verici Allahü teâlâd›r.

8- Allahü teâlân›n ihtiyac› yoktur.

9- Mest üzerine mesh caizdir.

10- Allahü teâlâ, kaleme emrederek k›yâmete kadar
olanlar› yazd›rm›flt›r.

11- Kabrde azâp vard›r. Münker ve Nekirin kabrde sual
sormalar› hakt›r. Mizan hakt›r. Cennet ve Cehennem geçici
de¤ildir, devaml›d›r.

12- Allahü teâlâ, mahlûkat›, öldükten sonra k›yâmette di-
riltir.

Cennetliklerin Allahü teâlây› nas›l oldu¤u bilinmeyen, bir
fleye benzetilmeden ve cihetsiz görmeleri hakt›r.

Peygamberimizin flefâati hakt›r. Hazret-i Âifle, hazret-i
Hadice-i Kübradan sonra bütün kad›nlar›n üstünü ve
mü'minlerin annesidir.
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O¤luma Vasiyyet!

Abdülhâl›k-› Goncdüvani hazretleri vasiyyetnamesinde
buyurdu ki:

"Ey o¤lum! Vasiyyet ederim sana ki; her halinde ilm,
edeb ve takvâ üzere ol! ‹slâm âlimlerinin kitâblar›n› oku!
F›kh ve hadîs ö¤ren! Din câhillerinden sak›n! fiöhret peflin-
de olma! fiöhrette afet vard›r. Arslanlardan kaçar gibi, câhil-
lerden kaç! Bid'at sâhibi, sap›klar ile ve dünyaya düflkün
olanlar ile arkadafll›k etme! Halâlden ye! Çok gülme! Kah-
kaha ile gülmek, gönlü öldürür. Herkese flefkat ve merhamet
et! Kimseyi hakir görme! Kimse ile münakafla, mücadele et-
me! Kimseden bir fley isteme! Bilhassa tasavvuf büyüklerine
dil uzatma! Onlar› inkâr eden felâkete düfler. F›kh çal›fl, ibâ-
det bilgilerini ö¤ren ve evin mescit olsun!"

ÖLEN‹N TECH‹Z VE TEKFÎN‹

Dînimizde, ölünün y›kanmas› lâz›md›r. Bu ifl, mü'minler
üzerine farz-› kifâyedir. Ya’nî, bir k›s›m mü' minin, bu ifli
yapmas› ile di¤er mü'minler sorumluluktan kurtulurlar. Ölü-
yü kefenlemek ve cenaze namaz› k›lmak da böyledir.

Ölüyü tepeden t›rna¤a kadar, tamamen ve bir kere y›ka-
mak farzd›r. Y›karken, ölünün göbek ile diz aras› örtülür.
Kad›n›n cenazesini kad›n, erke¤in cenazesini erkek y›kar.
Zaruret halinde, kad›n, kocas›n›n cenazesini y›kayabilir, fa-
kat erkek, ölen kar›s›n› y›kayamaz. Ölünün bakmas› harâm
olan avret yerine; ç›plak el ile dokunmak da harâmd›r.

Ölenin y›kand›¤› teneflir, yüksekçe ve biraz e¤ik olmal›-
d›r. Su ›l›k olmal›d›r. Önce taharet ve abdest ald›r›l›r. Ölü-
nün önce yüzü y›kan›r, sonra kollar› y›kan›r, bafl›, kulaklar›
ve ensesi mesh edilir ve ayaklar› y›kan›r. Cenâzenin üç defa
y›kanmas› sünnettir. Cenâzeyi y›kayan kimse, niyet etmeli
ve besmele ile ifle bafllamal›d›r.

Vefât eden erkek ve kad›n müslimânlar›n cenâzelerini,
onlar› örtecek bir giyim ile kefenlemek farzd›r. Bu farz› ye-
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rine getirmeyen müslimânlar günâhkâr olurlar. Kefenin ye-
ni, temiz, k›ymetli olmas› ve beyaz pamuklu (patiska) olma-
s› sünnettir. Erke¤e ipek kefen harâmd›r.

Erke¤in kefeni üç parça olmas› sünnettir:

1- ‹zâr: Bafltan aya¤a kadard›r. Geniflli¤i bir metreden
fazlad›r.

2- Kamis (Antari gibi uzun gömlek): Bunun uzunlu¤u
omuzlardan ayaklar›na kadar olan uzunlu¤un iki kat›d›r. Bu
uzunluk, ortadan ikiye katlan›p, kat yerinden, bafl geçecek
kadar düz kesilir. Kol ve etek yerleri kesilmez.

3- Lifâfa: Bafltan ve ayaklardan d›flar› uzunlukta olup, da-
ha genifltir. Bafl üstünden ve ayak alt›ndan uçlar› büzülüp,
bezle ba¤lanacakd›r.

Kad›nlar›n kefeninin befl parça olmas› sünnettir.

1- Kamis: Erkek kamisi gibidir,

2- ‹zâr: Erkek izâr› gibidir,

3- H›mâr: Bafl örtüsü olup, yetmifl befl santim kadar uzun-
dur. Uçlar› yüze sark›kt›r, bafla sar›lmaz.

4- Lifâfe: Erkek lifâfesi gibidir.

5- Gö¤üs bezi: Omuzdan dize kadard›r. Kefenin, erkek
için üç parça, kad›n için befl parça olmas› sünnettir. Daha az
veya çok olmas› sünneti bozar. Erke¤i kefenlerken ayr›ca
bafl›na sar›k sarmak mekrûhdur.

Ölü y›kan›p kuruland›ktan sonra önceden haz›rlanm›fl ve
yukar›da say›lan kefen bezleri getirilir. Önce kamis giydirilir.
Kamis, ölünün bafl›ndan geçirilerek yar›s› önünden, yar›s› ar-
kas›ndan, ayaklar›na kadar uzat›l›r. Tabutun içine ve izâr›n
üstüne besmele ile yat›r›l›r. ‹zâr'›n önce sol, sonra sa¤ taraf›,
ölü üzerine kapat›l›r. Lifâfe de böyle yap›l›r. Ancak kad›n-
larda kamis ad› verilen kefen kapad›ktan sonra, saçlar› ikiye
bölünüp iki yandan gö¤sü üzerine (kamisin üstüne) konur.
Saçlar› üstüne bafl örtüsü konduktan sonra, izâr kapat›l›r.
‹zârdan önce veya sonra "gö¤üs örtüsü" yahut bezi sar›l›r,
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sonra lifâfe kapat›l›r. Lifâfenin bafl taraf›, ayak uçlar› ve mi-
de hizas›nda kar›n k›sm› bezlerle ba¤lan›r.

Resûlullah Efendimizin Ta'ziye Mektubu

Bu mektup, Allahü teâlân›n peygamberi Muhammed
aleyhisselâm taraf›ndan, Hazret-i Mu'az bin Cebel'e yazd›-
r›lm›fld›r:

"Allahü teâlâ sana selâmet versin!
Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar, yaln›z Ondan

gelir. O dilemedikçe, kimse kimseye iyilik ve kötülük yapa-
maz.

Allahü teâlâ sana sevâb versin! Sabr etmeni nasip eylesin!
Onun ni'metlerine flükür etmenizi ihsan eylesin!

Muhakkak bilmeliyiz ki, kendi varl›¤›m›z, mallar›m›z, ser-
vetimiz, kad›nlar›m›z ve çocuklar›m›z, Allahü teâlân›n, say›-
s›z ni'metlerinden, tatl› ve faydal› ihsanlar›ndand›r. Bu
ni'metleri, bizde sonsuz kalmak, için de¤il, emanet olarak
kullanmak, sonunda geri almak için vermifltir. Bunlardan,
belli bir zamanda faydalan›r›z. Vakti gelince hepsini geri ala-
cakt›r.

Allahü teâlâ, ni'metlerini bize vererek sevindirdi¤i za-
man, flükür etmemizi, vakti gelip geri alarak üzüldü¤ümüz
zaman da sabr etmemizi emir eyledi. Senin bu o¤lun Allahü
teâlân›n tatl›, faydal› ni'metlerindendi. Geri almak için sana
emânet b›rak›lm›fl idi. Seni, o¤lun ile faydaland›rd›. Herkesi
imrendirecek flekilde sevindirdi, neflelendirdi. fiimdi geri
al›rken de, sana çok sevâb, iyilik verecek, ac›yarak do¤ru
yolda ilerlemeni, yükselmeni ihsan edecektir. Bu merhame-
te, ihsana kavuflabilmek için sabr etmeli, Onun yapt›¤›n› hofl
görmelisin! K›zar, ba¤›r›r, ça¤›r›rsan, sevâba, merhamete ka-
vuflamazs›n ve sonunda piflman olursun. ‹yi bil ki, a¤lamak,
s›zlamak derdi belây› geri getirmez. Üzüntüyü da¤›tmaz!
Kaderde olanlar bafla gelecektir. Sabr etmek, olmufl bitmifl
fleye k›zmamak lâz›md›r.

Allahü teâlâ, hepinize selâmet versin! Amin."
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‹SKÂT VE DEVR

‹skât, bir kimsenin, akll› ve bali¤ olduktan sonra, üzerine
farz ve vâcib olan dîni bir emri, sa¤l›¤›nda, özrü sebebiyle ya-
pamad›¤› zaman, ölmeden önce vasiyyet ile veya vârisi tara-
f›ndan dînimizin bildirdi¤i bir bedel ödenerek, borcundan
kurtar›lmas›d›r.

Tutulmam›fl oruclar›n fidye vererek iskât edilmesi,
Kur'ân-› Kerîmde aç›kça emredilmifltir. Namaz, oructan da-
ha mühim bir ibâdet oldu¤undan, dîni bir özür ile k›l›nama-
m›fl ve kazâ etmek istedi¤i halde, ölüm hastal›¤›na yakalan-
m›fl bir kimsenin, kazâ edemedi¤i namazlar› için de, oructa
yap›ld›¤› gibi iskât yap›lmas› için, bütün ‹slâm âlimlerinin
sözbirli¤i vard›r.

‹skât ‹ki Türlü Yap›l›r

1- Vaktinde ödenmeyen ibâdetleri kaza etmek ve ayr›ca
ihmal ve kusurlar›ndan dolay› Allahü teâlâya tevbe ederek
ba¤›fllanmas›n› istemektir.

2- Kazâ edilmemifl ise, o kimsenin vefât›ndan sonra, ma-
l›n›n üçte birinden fidye verilmesini vasiyyet etmesidir.

Bunun hangisini yaparsa, bedeli ödenmifl ve iskât› yerine
getirmifl olur. Nitekim Allahü teâlâ Bakara sûresi, 184. âye-
tinde, (‹htiyârl›k ve devaml› hastal›k gibi sebeplerle oruc tut-
maya gücü yetmeyenlerin üzerine, bir yoksul doyuracak ka-
dar fidye vermek lâz›md›r) buyurarak, özürle yerine getiril-
meyen oruc ibâdeti için fidye verilmesini emir buyurmakta-
d›r. Bu hususta Sevgili Peygamberimiz, (Bir kimse baflkas›-
n›n yerine oruc tutamaz ve namaz k›lamaz. Fakat onun oru-
cu ve namaz› için, fakiri doyurur) buyurmaktad›r. Bütün ibâ-
det borçlar› için iskât yap›labilece¤ini ‹slâm âlimleri bildir-
mifllerdir. Yukar›daki âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf, böyle ic-
tihad etmelerinin delilidir.

‹skât; duâ ve iyilik yaparak, sadaka vererek ölen bir müs-
limân›n borcundan kurtar›larak afv edilmesini Allahü teâlâ-
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dan istemek demektir. Yoksa para vererek öleni afv ettir-
mek de¤ildir.

Namaz iskât› için vasiyyet eden ölünün, hiç mal› yoksa
veya hiç vasiyyet etmemiflse, velisi kendi mal› ile iskât yap-
mak istiyorsa devir yapar.

Devr: Bir fleyi elden ele aktarmakt›r. Ölünün vasî veya
velisi, ölünün fidyelerini fakire, "flu paray› sana namaz fidye-
si olarak verdim" diye teslim etti¤inde, fakir de kabûl ettik-
ten sonra, "ben de sana hibe ettim" diye vâsi veya vekiline
geri ödemesine denir. Bir günlük befl vakt ve vitr namazlar›
için, onbuçuk kilo bu¤day,  bir günefl y›l› için 3800 kilo bu¤-
day vermek lâz›md›r. Meselâ; bir kilo bu¤day elli lira oldu¤u
zaman, bir senelik namaz iskât› 190 bin lira olur. Bir alt›n›n
tanesi de 3200 lira oldu¤u zaman, altm›fl tane alt›n lira, bir se-
nelik namaz iskât›n›n karfl›l›¤›d›r. Ayn› flekilde elli senelik
namaz iskât› için ya bir fakire birer defa veyahut befl fakire
onar defa devir sûretiyle, altm›fl alt›n› vermek de iskât›n ye-
rine getirilmesi demektir. [50 x 60 = 5 x 10 x 60]

Böylece namaz, oruc, zekât, kurban, sadaka-› f›tr, adak,
kul ve hayvan haklar› için devir yap›l›r. (Yemin ve oruc kef-
fâretleri için devir yap›lmaz. Her keffâret için, bizzat fakire
mal, para verilir. ‹skat, defnden önce yap›lmal›d›r. Defnden
sonra da olabilir.

‹skât ve devri, h›ristiyanl›ktaki günâh ç›karma ile kar›flt›r-
mamal›d›r. Çünki, papazlar günâh ç›kar›yoruz diyerek, ücret
al›yorlar ve insanlar› soyuyorlar. ‹skat› yaln›z ölünün velisi
veya bunun vekil etti¤i sâlih bir müslimân yapabilir ve para,
din adamlar›na de¤il, fakirlere verilir. Din adam› sâlih ve fa-
kir ise, o da vekil olabilir. [Devr ve iskâtda, devre oturan fa-
kîr borcsuz olmal›d›r.]

ÖLÜM VE M‹RÂS

Küçük büyük herkes için ölüm mukadderdir. Ömür, ölüm-
le son bulur. Bu sonucu miras meseleleri takip eder. Miras
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meseleleriyle u¤raflan ilme, miras hukuku veya ferâiz bilgisi
denir. Di¤er bir ifade ile, vefât eden kimsenin b›rakt›¤› mal›n
kimlere verilece¤ini ve nas›l da¤›t›laca¤›n› ö¤reten ilmdir.

Ölenin b›rakt›¤› maldan, mülkten ve paradan s›ra ile, y›-
kama, kefenleme, defnetme masraflar› ve sonra kul borçlar›
ayr›l›p verilir. Borçlar› bir an önce ödenmelidir. Borçlar›
ödenmedikçe, rûhu iyiler derecesine kavuflamaz. Zevcesine
(han›m›na) vaktiyle ödemedi¤i (mehir), ya’nî nikâh paras›
da borcudur. Verilmemifl, birikmifl zekât, f›tra da borcudur.
H›rs›zl›k etmesi, zor ile almas› da borcudur. Kabre koyma-
dan borçlar›n› ödemek mümkün olmaz ise, meyyitin (ölenin)
velilerinden (ya’nî yak›n akrabas›ndan) biri, borcu "havale
usûlü" ile, kendi üzerine al›r. Ya’nî borçlar› bunun olur.
Böylece, veli üzerinde kal›r.

Sevgili Peygamberimiz, borçlu olan birinin cenâze nama-
z›n› k›lmak istemedi. Ebû Katâde-i Ensâri "rad›yallahü anh"
ismindeki bir Sahâbi, borcunu, bu usûl ile, kendi üzerine ala-
rak kabûl edince, cenâze namaz›n› k›lma¤› kabûl buyurdu.
Görülüyor ki, yabanc› bir kimse de borcu kendi üzerine al›r-
sa, meyyit borçtan kurtulmaktad›r. Borcu üzerine alan kim-
senin alacakl›ya (meyyite halâl et) demesi uygun olur. Böy-
le halâllaflma ile meyyit borçtan tamamen kurtulur.

Geriye kalan mal, mülk piyasaya göre de¤erlendirilip üçe
bölünür. Bir k›sm› ile dîne uygun olan vasiyyetleri yerine ge-
tirilir. Di¤er iki k›s›m, eflyan›n de¤erlerine göre, kendileri ve-
ya sat›l›p paralar›, miras hukukuna uygun olarak vârislere
da¤›t›l›r.

MENKIBE

Ev Sâhibi Ölünce...

Seyyid Fehim hazretleri, Peygamberimizin torunlar›ndan
hazret-i Hüseynin soyundan olup, ya’nî Seyyid olup, büyük
bir âlim idi. 1895de vefât etti. Her y›l bir kere, Müküs'ten
Van'a gelir, bir iki ay kal›rd›. Sevdikleri toplan›r, sohbetle-
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rinden faydalan›rlard›. Çok defa, kendisini çok seven, mah-
keme bafl kâtibi Ahmed beyin evinde misafir olurdu. Bir se-
ne, Ahmet bey hacca gitmiflti. Fakat yine onun evinde kald›.
Bir gece yar›s›, yak›nlar›ndan birini ça¤›rd›:

- Arkadafllar›n› uyand›r! fiimdi buradan ç›k›p, falan eve
gidece¤iz, buyurdu.

- Efendim, gece yar›s› gitmek ay›p olur. Yar›n gitsek ol-
maz m›?.

- Hay›r, flimdi gidece¤iz. Hem Ahmed beyin o¤ullar›na da
haber ver!

O¤ullar› gelip yalvard›lar ve dediler ki;

- Efendim, bir kusur yapt›k ise af buyurun! Bizden ayr›l-
may›n. Babam›z iflitince yüre¤ine iner. Biz de ona ne yüzle
cevap verebiliriz. Lütuf ediniz, ihsan ediniz! Kabahatimizi
ba¤›fllay›n›z dediler. Çok göz yafl› döktüler.

- Hay›r, sizden çok râz›y›m. Bize her hizmeti, fazlas› ile
yap›yorsunuz. Sizlere duâ etmekteyim. Fakat, flimdi gitme-
miz lâz›m!

- Emir buyurdu¤unuz gibi olsun, dediler.

Gece yar›s›, sevdiklerinden bir baflkas›n›n evine göç etti-
ler. Ertesi gün o¤lu Muhammed Emin efendi, Ahmed beyin
o¤ullar›n›n pek çok üzüldüklerini söyledi:

- Babac›¤›m o evde sabaha kadar kalsayd›k ne olurdu?

- O¤lum, flimdi kimseye söyleme! Bu gece Ahmed bey,
Mekke-i mükerremede vefât etti. Ev, yetim evi oldu. Mal
mirasç›lara kald›. Evvelce her fleyi kullan›yor, yiyip içiyor-
duk. Çünki, Ahmed Bey'in seve seve halâl etti¤ini biliyor-
dum. fiimdi ise tan›flmad›¤›m›z mirasç›lar›n›n hakk› oldu¤un-
dan, bir fleyi kullanmak câiz olmaz harâm olur. Kul hakk›n-
dan kaç›nmak için acele ayr›ld›m.

Bir ay sonra hac›lar döndü. Herkes geldi. Ahmed bey gel-
medi. (Bir gece yar›s›, Mekkede öldü) dediler. Hesap ettiler.
Tam, Seyyid Fehim efendinin evden ayr›ld›¤› gece yar›s› idi.
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KABR Z‹YÂRET‹

Müslimânlar›n kabrlerini ziyaret etmek sünnettir. Ölümü
hat›rlamak ve ölüden ibret almak için, kabr ziyareti etmek
ve sâlihlerin, velîlerin kabrlerinden bereketlenmek de çok
sevâpt›r. ‹bret almak için, ölünün kabrdeki halleri düflünül-
melidir.

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Ana-babas›n›n veya
ikisinden birinin kabrini her Cum’a günleri ziyaret edenin
günâhlar› afvolur. Haklar›n› ödemifl olur). Hazret-i Fat›ma,
babas›n›n amcas› olan Hazret-i Hamza'n›n kabrini ziyaret
eder. Düzeltir, tamir ederdi.

Sevgili Peygamberimiz, müslimân olan akrabas›n›n ve es-
hâb›n›n kabrlerini ziyaret ederdi. Hadîs-i flerîfte buyuruldu
ki: (Bir mü'minin kabrini ziyaret ederken, "Allahümme innî
es'elüke bi-hürmeti Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe
hâzelmeyyit" derse, o meyyitin azab› k›yâmete kadar kald›-
r›l›r).

Peygamber Efendimizin yapt›¤› ve bildirdi¤i gibi kabr zi-
yareti flöyle yap›lmal›d›r:

- Perflembe, Cum’a ve Cumartesi günleri ziyaret edenleri
kabrdekiler tan›r.

- Abdest al›n›p, iki rekât namaz k›l›narak, sevâb› meyyi-
tin rûhuna ba¤›fllan›r.

- Kabristana gelince, önce, (Esselamü aleyküm yâ ehl-e
dâril-kavmil Mü'minîn) veya k›saca (Esselamü aleyküm yâ
ehlel-kubûr) diyerek selâm verilir. Sonra, (Allahümme innî
es'elûke-bi hürmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzi-
be hâzelmeyyit) duâs› okunur. Mânâs›; "Ey Allah›m! Bu
ölüye azâp edilmemesini, Muhammed aleyhisselâm›n hür-
metine senden istiyorum" demektir.

- Ayakta onbir ‹hlâs-› fierîf ve bir Fatiha sûreleri okunup
oturulur.

- Kabrde meyyitin yüzüne karfl› ayak taraf›na oturularak;
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Yasîn-i flerif ve bildi¤i sûreler okunur.

- Bundan baflka bildi¤i çeflitli duâlar›, tesbihleri okuyup,
ziyaret etti¤i meyyit ve kabrdekilerin hepsine ve îmân ile öl-
müfl olanlara duâ edilir ve has›l olan sevâplar, rûhlar›na he-
diye edilir.

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, tan›d›¤›n›n kabri yan›ndan geçerken selâm
verirse, meyyit bunu tan›r ve selâm›na cevap verir).

(Bir kimse, kabristandan geçerken, on bir kerre ‹hlâs sû-
resi okuyup, sevâb›n› ölülere hediye ederlerse, kendisine
ölüler adedince sevâp verilir).

Büyük ‹slâm âlimi Ahmed bin Hanbel hazretleri buyurdu
ki: (Kabristana girince; Fâtiha, Kul-e'ûzüler ve ‹hlâs sûrele-
rini okuyunuz. Sevâb›n› meyyitlere gönderiniz. Sevâb› hepsi-
ne vâs›l olur, ulafl›r).

________________

‹nsanda iki dürlü kalb vard›r. Birisi, bildi¤imiz, gö¤sü-
müzdeki et parças›d›r. Buna (Yürek) diyoruz. ‹kincisi, bu et
parças›nda bulunan bir kuvvetdir. Buna (Gönül) diyoruz.
‹nanmak ve inanmamak, muhabbet ve düflmanl›k bu kalbde
olur. ‹nsan›n a’zâlar› bu kalbin emrindedir. Temiz kalbin sâ-
hibi akla uyar, hep iyi ifller yapar. Kalbi bozuk, hasta olan,
nefse uyar, hep zararl› ifller yapar. ‹hlâs ile yap›lan ibâdetler,
bilhâssa namaz k›lmak, kalbi temizler. Allahü teâlâ, kalbi
bozan, hasta yapan fleyleri harâm etmifldir. Günâh iflliyenin
kalbi hasta olur. Günâh›n büyüklü¤üne göre, hastal›k hafîf
veyâ a¤›r olur. Kalb hasta olunca, ibâdet yapmak güç olur.
Kalb hastal›¤›n›n birinci ilâc›, tevbe ve istigfârd›r. Tevbenin
kabûl olmas› için, günâh› terk etmek ve ibâdet yapmak lâ-
z›md›r. Kalb hastal›¤›n›n ilâc› olan tevbenin kabûl olmas›
için, en fâideli ibâdet, namaz k›lmakd›r.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

‹SLÂM‹YYET VE ‹LM

‹SLÂM‹YYET ‹LM DÎN‹D‹R

‹slâmiyyet, ilmin tâ kendisidir. Kur'ân-› kerîmin bir çok
yerinde ilm emir edilmekte, ilm adamlar› övülmektedir. Me-
selâ; Zümer sûresi, dokuzuncu âyetinde meâlen, (Bilen ile
bilmiyenler hiçbir olur mu? Bilen elbette k›ymetlidir!) buyu-
ruyor. Resûlullah Efendimizin ilmi öven ve teflvik buyuran
sözleri, o kadar çoktur ve meflhurdur ki, di¤er dinde olanlar
da bunlar› biliyor. Meselâ, «‹hyâ-ül-ulûm» ve «Mevdû'ât-
ül'ulûm" kitâblar›nda, ilmin fazileti anlat›l›rken, (‹lmi, Çin-
de de olsa, al›n›z!) hadîs-i flerîfi yaz›l›d›r. Ya’nî, dünyan›n en
uzak yerinde ve kâfirlerde de olsa, gidip ilm ö¤reniniz! Bir
hadîs-i flerifte de, (Beflikten mezara kadar ilm ö¤reniniz, ça-
l›fl›n›z!) buyuruldu. Ya’nî, bir aya¤› mezarda olan seksenlik
ihtiyâr›n da çal›flmas› lâz›md›r. Ö¤renmesi ibâdettir.

Bir defa da, (Yar›n ölecekmifl gibi âh›rete ve hiç ölmiye-
cekmifl gibi dünya ifllerine çal›fl›n›z) buyurdu. Bir hadîs-i fle-
rîfte, (Bilerek yap›lan az bir ibâdet, bilmiyerek yap›lan çok
ibâdetten daha iyidir) buyurdu. Bir kerre, (fieytân›n bir
âlimden korkmas›, câhil olan bin âbidden korkmas›ndan da-
ha çoktur) buyurdu.

‹slâm dîninde kad›n kocas›n›n izni olmadan nafile hacca
gidemez. Sefere, misafirli¤e gidemez. Fakat kocas› ö¤ret-
mezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, ilm ö¤renme¤e gide-
bilir. Görülüyor ki, Allahü teâlân›n sevdi¤i, büyük ibâdet
olan hacca izinsiz gitmesi günâh oldu¤u halde, ilm ö¤renme-
ye izinsiz gitmesi günâh olmuyor. Peygamberimiz "sallallahü
aleyhi vesellem", (Nerede ilm varsa, orada müslimânl›k var-
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d›r. Nerede ilm yoksa, orada kâfirlik vard›r) buyurdu. ‹slâ-
miyyet, burada da ilm ö¤renmeyi emir etmektedir. Her müs-
limân›n önce din, sonra mesle¤ine ait dünya bilgilerini ö¤-
renmesi lâz›md›r.

‹lm hakk›ndaki hadîs-i flerîflerde buyuruluyor ki:

(Allahü teâlâ bir kimseye iyilik etmek isterse, onu dinde
âlim yapar ve ona do¤ru yolu ihsan eder).

(Ümmetimin âlimleri, Benî ‹srâil'in Peygamberleri gibi-
dir).

(Göklerde ve yerde olanlar, âlim için isti¤far ederler).
(Îmân ç›plakt›r, örtüsü takva, meyvesi ilm, süsü hayâd›r).
(Peygamberlik derecesine en yak›n olan insanlar, din

âlimleridir. Çünki din âlimleri, insanlar› Peygamberlerin
gönderildikleri fleye ça¤›r›rlar).

(Amel etmesi için ümmetime k›rk hadîs-i flerîfimi ö¤rete-
ne k›yâmet günü flâhit ve flefâatçi olurum).

(Dinde âlim olan›n arzûsuna Allahü teâlâ yetiflir, hiç um-
mad›¤› yerden r›zk›n› verir).

(Ümmetimden iki k›s›m insan iyi olursa, insanlar da din
hususunda iyi olur: Bunlar âlimler ve devlet reisleridir).

(K›yâmet gününde üç k›s›m kimseler flefâat ederler: Pey-
gamberler, sonra âlimler, sonra flehîdler).

(Âlimle âbid aras›nda yüz derece vard›r, iki derecenin
aras› yetmifl senelik mesafedir).

(Allahü teâlân›n Cehennemden âzâd ettiklerine bakmak
isteyen, ilm talebesine baks›n! Nefsim yed-i kudretinde olan
Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir âlimin kap›s›na giden
ilm talebesine her ad›m› için Allahü teâlâ bir y›ll›k ibâdet se-
vâb› yazar ve Allahü teâlân›n Cehennem ateflinden âzâd et-
ti¤i kullar›ndan oldu¤una melekler flahitlik eder).

(Ey Ali! Yâ âlim ol, veya ilm talebesi ol! Yâhut da dinle-
yici ol! Dördüncüsü olma, helâk olursun!)
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‹LM‹N ÇEfi‹DLER‹

‹slâm ilmleri iki k›s›md›r. Birincisi, «Din bilgileri», ikinci-
si, «Fen bilgileri» dir. ‹slâm âlimi olmak için, her ikisini de
ö¤renmek lâz›md›r. Din bilgilerinden lâz›m olanlar› ö¤ren-
mek ve yapmak, her müslimâna lâz›md›r. Ya’nî (Farz-› ayn)
d›r. Fen bilgilerinden lâz›m olanlar› yaln›z bu ifle ayr›lm›fl
olanlar›n ö¤renmeleri ve yapmalar› lâz›md›r. Ya’nî (Farz-›
kifâye) dirler. Bu iki farz› yerine getiren millet, muhakkak
ilerler. Medeni olur. Orta ça¤daki müslimânlar, bunun için
medeniyet rehberi olmufllard›.

1- Din Bilgileri: Din bilgisi, îmân, ibâdet ve ahlâktan ibâ-
rettir. Bu üçünden biri noksan olursa, din bilgisi, tamâm ol-
maz. Noksan olan fleyin faydas› olmaz, yok demektir. Bu bil-
gilere "Naklî ilmler» denir.

Din bilgileri dört kaynaktan al›nm›flt›r. Bu dört kaynak,
Kur'ân-› kerîm, hadîs-i flerifler, k›yas-› fukaha ve icma-› üm-
met'tir. Din bilgileri, sekiz büyük k›sma ayr›l›r: Bunlar; Tef-
sir ilmi, Hadis usûlü ilmi, Hadis ilmi, Kelâm ilmi, Usûlü
kelâm ilmi, F›kh ve Usûlü F›kh ilmi, Tasavvuf, ya’nî Ahlâk
ilmidir.

Erkek ve kad›n her müslimân›n bu sekiz bilgiden, kelâm,
f›kh ve tasavvuf, ya’nî ahlâk bilgilerini, lüzumu kadar ö¤ren-
mesi farz-› aynd›r. Ö¤renmemesi günâht›r.

2- Fen ve Edebiyat bilgileri: Bunlara "Tecrübî ilmler"de
denir. Bir flehirde bu bilgileri bilen bir âlim bulunmazsa, fle-
hirde bulunanlar›n hepsi günâha girer.

Din bilgileri zamanla de¤iflmez. Îmân bilgilerinde fikir
yürüterek yan›lmak, yanl›fl düflünmek özür olmaz, suç olur.
F›khdaki ifllerde, islâmiyyetin gösterdi¤i özürlerle, islâmiy-
yetin bildirdi¤i de¤iflikliklerden, kolayl›klardan istifâde olu-
nur. Kendi düflüncesi, görüflü ile de¤ifliklik yap›lamaz. Fen
bilgilerinde de¤ifliklik, yenilik, ilerlemek her zaman müm-
kündür. Bunlar› kâfirlerden de aray›p bulup ö¤renmek, yap-
mak lâz›md›r.
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‹SLÂM‹YYET VE FEN

‹slâmiyyet, fen ilmleriyle u¤rafl›lmas›n› müslimânlardan
istemektedir. Fen, (Mahluklar›, hadiseleri görmek, inceleyip
anlamak ve deneyip benzerini yapmak) demektir. Zaten bu
üçünü de, Kur'ân-› Kerîm emretmektedir. Fen bilgilerine,
san'ata ve en modern harp vâs›talar›n› yapmaya u¤raflmak,
farz-› kifâyedir. Müslimân olmayanlardan daha çok çal›flma-
m›z› dînimiz emretmektedir. O halde islâmiyyet, fenni, tec-
rübeyi, müsbet çal›flmay› emreden dinamik bir dindir.

‹slâmiyyetin hükümlerini iyice kavram›fl ve bugünkü me-
deniyetin temelini teflkil eden, fen kollar›n›n tarihçesini ince-
lemifl bir fen adam› pek aç›k olarak görür ki, tarih boyunca
hiçbir zamanda, hiçbir teknik baflar›, hiçbir fennî hakikat, is-
lâmiyyete karfl› durmam›fl, daima ona uygun bulunmufltur.
Nas›l uygun olmas›n ki; tabiat› incelemek ve madde ile kuv-
vet üzerinde çal›flmak ve bu hususlardaki her iflte akla gü-
venmek, islâmiyyetin emir etti¤i fleydir. Allahü teâlâ,
Kur'ân-› kerîmin birçok yerlerinde: (Sizden evvel gelip ge-
çenlerin hayâtlar›n›, gittikleri yollar› ve bafllar›na gelenleri,
gözden geçirip, onlardan ders al›n›z. Yerleri, gökleri, canl›la-
r›, cans›zlar› ve kendinizi inceleyiniz! Gördüklerinizin içini,
özünü araflt›r›n›z! Bütün bunlarda yerlefltirmifl oldu¤um kuv-
vetimi, kudretimi, büyüklü¤ümü ve hâkimiyetimi bulunuz,
görünüz, anlay›n›z!) buyuruyor.

‹LM NASIL Ö⁄REN‹L‹R?

‹nsan›n bir fleyi bilmesi, üç vas›tadan birisi ile olur. Bun-
lar ise flunlard›r:

1- His (duygu) organ›: His organlar› göz, kulak, burun, dil
ve deri olmak üzere befltir. Bunlar›n hastal›klar›ndan sâlim
oldu¤u zaman, bir fley hakk›nda elde etti¤i bilgiye güvenile-
bilir. Gözde, renk körlü¤ü oldu¤u zaman gördükleri yanl›fl-
t›r. Sinir sisteminin bozuk, nezle ve grip oldu¤u zaman deri-
nin duyarl›l›¤› azal›r.
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2- Akl: Akl ile bilmek iki flekilde olur. Düflünmeden he-
men bilinirse «Bedihî bilgi» denir. Düflünmekle bilinirse «is-
tidlâli bilgi» denir. Her fleyin, kendi parças›ndan büyük oldu-
¤u bedihîdir. Hesapla elde edilen bilgiler, istidlâlidir.

His organlar› ve akl ile birlikte has›l olan bilgilere «Tec-
rübî bilgi» denir. Bunlar, çeflitli deneyler sonucu elde edilen
bilgilerdir. Aklî ilmler, ya’nî fen bilgileri his organlar› ve akl
ile tercübe edilerek elde edilir.

3- Güvenilir haber: Buna "haber-i sâd›k" da denir. Güve-
nilir haber ikidir:

a) Tevâtür haberleri: Her asr›n güvenilen insanlar›n›n
hepsinin söylemesidir.

b) Peygamber haberleri: Allahü teâlân›n, vahy yolu ile,
Peygamber olarak seçti¤i kimseye bilgi vermesi ve onun da
insanlara nakletti¤i bilgilerdir. Din bilgileri, nakil yolu ile ge-
len bilgilerdir.

‹mâm-› Gazâlî (El-münk›zu-aniddalâl) kitâb›nda diyor
ki: "Akl ile anlafl›lan fleyler, his organlar› ile anlafl›lanlar›n
üstünde oldu¤u ve bunlar›n yanl›fl›n› ç›kard›¤› gibi, akl da
peygamberlik makam›nda anlafl›lan fleyleri kavramaktan
âcizdir. ‹nanmaktan baflka çâresi yoktur. Akl anl›yamad›¤›
fleyleri nas›l ölçebilir. Bunlar›n do¤ru ve yanl›fl oldu¤una na-
s›l karar verebilir?"

Hiçbir akl, âh›ret bilgilerini bulamayaca¤›, çözemeyece¤i
içindir ki, Allahü teâlâ her as›rda, dünyan›n her taraf›na Pey-
gamber göndermifl, en son ve k›yâmete kadar de¤ifltirme-
mek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed
aleyhisselâm› göndermifltir. Bütün peygamberler, akl ile bu-
lunacak dünya ifllerine dokunmay›p, yaln›z bunlar› araflt›r-
mak, bulup faydalanmak için çal›flmay› emir ve teflvik buyur-
mufl, kendileri dünya ifllerinden her birinin, insanlar› ebedi
(sonsuz) se’âdete veya felâkete nas›l sürükleyebileceklerini
anlatm›fl ve Allahü teâlân›n be¤endi¤i ve be¤enmedi¤i fleyle-
ri aç›k olarak bildirmifllerdir. Sevgili Peygamberimizin din
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kitâblar›nda yaz›l› ilm, s›hhat (sa¤l›k), fen, ahlâk, adalet ve
bütün sâadet kollar›n› kavrayan ve 1400 seneden beri dünya-
n›n her taraf›ndan, gelmifl, ilm,tecrübe ve akl sâhiblerini hür-
met ve hayranl›kta b›rakan ve hiçbirisinde kimse taraf›ndan
bir kusur ve hata bulunamam›fl olan emirleri ve sözleri, böy-
le oldu¤unu ispat etmektedir.

ÂL‹M‹N KIYMET‹

‹lm çok flerefli olup, Allahü teâlâya yak›n olma vesilesi-
dir. Bütün ilmlerin bafl› Allah korkusudur. Nitekim Allahü
teâlâ buyuruyor ki: (Ancak âlim olanlar, Allahdan korkar).

Allahü teâlâdan korkman›n alâmeti, ilmi artt›kça Allah-
dan korkmakt›r. Sevgili Peygamberimiz, "‹lmimi art›r!" diye
duâda bulunmufltur. Âlimin üstünlü¤ünü bildiren hadîs-i fle-
rîflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, bir âlimi sever, arada bir ziyaretine giderdi.
Allahü teâlâ, bir mele¤i insan fleklinde onun yoluna gönder-
di. Melek sordu:

- Nereye gidiyorsun?

- Filan âlimi ziyarete gidiyorum.

- Bir yak›nl›¤›n›z var m›?

- Hay›r, yok!

- Onunla görülecek bir dünya ifliniz var m›?

- Hay›r, yok!

- O halde niçin gidiyorsun?

- Onu seviyor, Allah R›zas› için onun ziyaretine gidiyo-
rum.

- Bilesinki ben mele¤im. Sana müjde veriyorum. O âlimi
sevdi¤in için Allahü teâlâ seni afv etti.)

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

(Âlimin yüzüne bir kere bakmak, Allahü teâlâ kat›nda
gündüzleri oruc, geceleri namazla geçen altm›fl y›ll›k ibâdet-
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ten daha sevgilidir).

(Lokman hazretleri, çocu¤una dedi ki: "Âlimlerle otur,
hikmet sâhiblerinin sözlerini dinle! Muhakkak ki, Allahü
teâlâ bahar ya¤muru ile topra¤a hayât verdi¤i gibi, ölü kalb-
leri hikmet nurlar› ile diriltir).

Âlimler hidayet y›ld›zlar›d›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu
ki: (Yeryüzünde âlimler, karanl›k gecede denizde ve karada
olanlar›n, onlar vas›tas› ile, yolunu bulduklar› gökteki y›ld›z-
lar gibidir. Y›ld›zlar örtülünce, yollar›n› kaybederler) buyu-
ruldu. Âlim kalmay›nca da insanlar yollar›n› böyle flafl›r›rlar.

Yine hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Hangi flehre veya kö-
ye bir âlim, yahut ilm talebesi girse, oradaki halk›n yemekle-
rinden yemese, suyundan içmese, belki bir taraftan girip, di-
¤er taraftan ç›ksa, Allahü teâlâ onun bu flehir veya köye
ayak basmas› ile, kabristanlar›ndan k›rk gün azab› kald›r›r.
E¤er ona ikram ederler, misafirperverlik gösterirlerse, o me-
zarl›ktan k›rk y›la kadar azab› kald›r›r.)

MENKIBE

Faydal› ‹lm Nedir?

Büyük ‹slâm âlimi fiakik-i Belhi hazretleri uzun y›llar
okuttu¤u talebesi Hatim-i Es'ama sordu:

- Kaç senedir benden ilm tahsil ediyorsun?

- Otuzüç senedir.

- Neler istifâde ettin?

- Sekiz fley istifade ettim.

- Ben ömrümü sizin yolunuzda, sizlerin tâlim ve terbiye-
nizde harcad›m. Sen ise sadece sekiz fley istifade etti¤ini söy-
lüyorsun!

- Evet Hocam, do¤rusunu isterseniz sekiz fley istifâde et-
tim.

- Nedir bu sekiz fley?
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- Birincisi; halka bakt›m, herkes kendine bir arkadafl, bir
dost seçmifl. Herkesin dostu, kabre kadar arkadafl oluyor.
Defnden sonra çekip geliyor. Düflündüm, ben öyle bir dost
bulmal›y›m ki, devaml› arkadafl›m olsun, kabrde de beni yal-
n›z b›rakmas›n. Böyle bir arkadafl ise ancak sâlih amel olur-
du. Ben de onu seçtim.

- Güzel seçmiflsin. Di¤erlerini de söyler misin?

- ‹kincisi; halka bakt›m, ço¤u nefsinin hevâs›na esir ol-
mufl. Halbuki Kur'ân-› kerîmde, nefsini hevâ ve hevesten al›-
koyan kimsenin yerinin Cennet oldu¤u bildirilmekdir.
Kur'ân-› kerîmin hak oldu¤unu bildi¤im için nefsi emmare-
ye muhalefet ettim. Ona esir olmad›m, onunla mücadele
edip Hakk›n emrine boyun e¤mek mecburiyetinde b›rakt›m.
Nefsim kötülük iflleyemez hâle geldi.

- Allah seni mübârek etsin! Üçüncüsünü de söyle!

- Üçüncüsü; halka bakt›m, dünyan›n faydas›z meflgalesi
içinde bo¤ulmufl, didinip duruyorlar. Bir fley kazand›k zan-
nederek onunla seviniyorlar. Halbuki Kur'ân-› kerîmde, in-
sanlar›n kazand›klar› ne kadar çok olursa olsun tükenece¤i,
fakat Allah›n kat›ndakilerin ise baki oldu¤u bildirilmektedir.
Senelerdir kazand›klar›m›n tükenmemesi için, âh›ret az›¤›
olarak hep baki kalmak üzere Allahü teâlâya emânet ettim.
Ya’nî dîne hizmet eden müesseselere ve di¤er hay›r hasena-
ta verdim.

- Çok güzel etmiflsin, dördüncüyü de söyle!

- Dördüncüsü; halka bakt›m, kimisi flerefi, akrabas›n›n
çoklu¤unda görüyor, kimisi kibrlenmekle fleref sâhibi olaca-
¤›n› zannediyor, kimisi sülâlesi ile iftihar ediyor. Halbuki
Kur'ân-› kerîmde en flereflilerin takva sâhibleri oldu¤u bildi-
rilmektedir. Ya’nî bütün harâmlardan kaçarak Allah›n emri-
ne uymakt›r. (Takva sâhibi kimse, Allah›n emirlerine uydu-
¤u için günâh ifllemez. Devletin kanunlar›na uydu¤u için suç
ifllemez. Vatan›n›, milletini, bayra¤›n› sever. Herkese iyilik
eder. Kimseye zarar› dokunmaz. Din ve fen bilgilerini ö¤re-
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nerek insanl›¤›n sâadeti için çal›fl›r.) Ben de takva sâhibi ol-
may› seçtim.

- Çok güzel yapm›fls›n. Beflinciyi de söyle!...

- Beflincisi; halka bakt›m, baz›s› mal ve makam sevgisi yü-
zünden birbirine hased ve bu¤zediyorlar. Halbuki Kur'ân-›
kerîmde taksimat›n ezelde yap›ld›¤›n› ve bunu kimsenin de-
¤ifltirmeye gücünün yetmiyece¤ini bildi¤im için hiç kimseye
hased etmedim. Hak teâlân›n taksimat›na râz› oldum. Kim-
seye bu¤zetmeden halâlinden kazanma¤a çal›flt›m.

- Ne iyi yapm›fls›n ve ne iyi söylüyorsun. Alt›nc›s›n› da
söyle!

- Alt›nc›s›; halka bakt›m, baz›lar› nefsâni garaz ve fleytâni
vesveseler yüzünden birbirine düflmanl›k ediyor. Halbuki
Allahü teâlâ, (fieytân sizin düflman›n›zd›r) buyuruyor. fieytâ-
n› kendime düflman bildim. Onun hilesine aldanmama¤a ça-
l›flt›m. Allah›n emrine uyarak do¤ru yolda yürüme¤e gayret
ettim.

- Güzel etmiflsin, ey Hatim! Yedinciyi de söyle!

- Yedincisi; halka bakt›m. Baz›s› dünyevi ihtiyaçlar›n› ka-
zanmak için nefsine esir düflerek harâm ve flüpheli fleylerden
kaçam›yorlar. Allah›n benim de r›zk›m› tekeffül etti¤ini bil-
dim. Bu bak›mdan harâma el uzatmad›m. R›zk›m›n halâl
yoldan gelmesine çal›flt›m. Yarat›l›fl gayeme uygun olarak
kulluk vazifeme devam ettim.

- Güzel etmiflsin, Sekizinciyi de söyle ey Hatim!.

- Sekizincisi; halka bakt›m. Kimi mal›na mülküne, kimi
mesle¤ine, kimi san'at›na, kimi bile¤ine güveniyor. Kimi dip-
lomas›na, kimi o¤luna-k›z›na, kimi kendine b›rak›lan mirasa
güveniyor. Has›l› herkesin güvendi¤i bir fley vard›r. Halbuki
Kur'ân-› kerîmde, tam bir tevekkül ile Allaha güvenip daya-
nan kimseye Rabbimizin kâfi gelece¤i bildirilmektedir. Se-
beplere sar›larak tam bir tevekkül ile Allaha itimat edip,
Ona güvendim. O bana kâfi gelir. O ne güzel bir vekildir.

- En güzelini yapm›fls›n ey Hatim! Allahü teâlâ seni mu-
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vaffak etsin. Hakikaten dört kitâbda mevcut olan ilm ve mâ-
rifetin bu sekiz temel üzerinde bulundu¤unu gördüm. Bu se-
kiz usûl ile amel eden kimse dünya ve âh›ret sâadetini kazan-
m›fl olur. Allahü teâlâ seni mübârek k›ls›n, ey Hatim!

MÜSL‹MÂNLARIN ‹LME H‹ZMETLER‹

‹nsanl›¤›n, bugün sâhib oldu¤u ilm ve teknikte, en büyük
pay müslimân âlimlerinindir. Yirminci yüzy›lda art›k bafl
döndürücü bir sürate ulaflm›fl olan fen bilgileri ve teknik ha-
rîkalar›n temel bilgilerinin hemen hepsi müslimân âlimlerin
kitâblar›na dayanmakta, esaslar›n› oradan almaktad›r. T›p,
matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi birçok ana
ilm dal›nda ‹slâm dünyas›nda yüzy›llar boyunca yaz›lm›fl ve
hepsi çok k›ymetli bilgilerle dolu kitâblar, dünyan›n meflhur
kütüphanelerinin en k›ymetli eserleri olarak muhafaza edil-
mektedir. ‹slâmiyyetin do¤uflundan itibaren onsekizinci yüz-
y›la gelinceye kadar çeflitli ‹slâm memleketlerinde yetiflen
âlimlerin bir ibâdet aflk› içinde geceli-gündüzlü yapt›klar› ça-
l›flmalar, dünyay› her bak›mdan ayd›nlatm›fl, yeni yeni ilmî
keflifler ve teknik bulufllar insanl›¤a hediye edilmifltir.

Vaktiyle çok ‹slâm âlimi vard›. Bunlardan en meflhur
olanlar›ndan biri ‹mâm-› Gazâlidir. ‹mâm-› Gazâli, din bilgi-
lerindeki derinli¤i, içtihattaki derecesinin yüksekli¤inin ya-
n›s›ra, zaman›n›n bütün fen bilgilerinde de mütehass›s idi.
Ba¤dat Üniversite'nin rektörü olup, o zaman›n ikinci dili
olan Rumca'y› iki senede ö¤renmifl, eski Yunan ve Roma
felsefesini, fennini incelemifl, yanl›fllar›n› ve bozuk taraflar›-
n› kitâblar›nda bildirmifltir. Filozoflar› ve felsefelerini tasnif
ederek, her birinin sözlerinin esas›n›, birbirlerinden farklar›-
n›, ayr›ld›klar› ve birlefltikleri yerleri sistemli olarak mükem-
mel bir tarzda s›ralam›flt›r. Ayr›ca kitâblar›nda dünyan›n
döndü¤ünü, maddenin yap›s›n›, ay ve günefl tutulmas›n›n he-
saplar›n› ve daha birçok teknik ve sosyal bilgileri yazm›flt›r.
Onun eserleri as›rlar boyunca ‹slâm dünyas›nda oldu¤u gibi
Avrupada da kaynak eser olarak okutulmufltur. Bugün de
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Avrupa'n›n çeflitli üniversitelerinde baz› eserleri ders kitâb›
olarak okutulmakta, Unesco taraf›ndan neflredilerek bütün
dünyaya da¤›t›lmaktad›r.

‹slâm âlimlerinin en büyüklerinden biri de ‹mâm-› Rab-
bâni Ahmed-i Fârûkî hazretleridir. Bunun din bilgilerindeki
derinli¤i ve ictihad derecesinin yüksekli¤i, hele tasavvuftaki,
evliyal›ktaki kemalinin, akl›n, idrakin üstünde oldu¤unu din-
de söz sâhibi olanlar söyledi¤i gibi, Amerikada yeni ç›kan ki-
tâblar da bu ilm ve irfan güneflinin ›fl›klar›yla ayd›nlanmaya
bafllam›flt›r, Îmâm-› Rabbâni (1563-1624), zaman›n›n fen bil-
gilerinde de mütehass›st›. Elektronlar›n aralar›n›n bofl oldu-
¤unu, h›zla döndükleri için dolu göründüklerini ilk defa o
aç›klam›fl, bu bilgi Avrupal›lar taraf›ndan ancak son y›llarda
anlafl›lm›flt›r. Îmâm-› Rabbânî'nin talebelerine okuttu¤u
(fierh-i mevak›f) kitâb› Arapça büyük bir eser olup, içinde o
zaman›n bütün fen bilgileri anlat›lmakta, yer küresinin yu-
varlak oldu¤u, bat›dan do¤uya do¤ru döndü¤ü ispat edil-
mekte, atom üzerinde, maddenin çeflitli halleri, kuvvetler ve
psikolojik olaylar üzerinde k›ymetti bilgiler verilmektedir.
Kad› Adûd'un ondördüncü as›rda yazm›fl oldu¤u ve Seyyid
fierif Cürcânî'nin flerhetti¤i bu kitâbda ayr›ca Yunan felsefe-
cilerinin hatalar› ve yanl›fllar› isbat edilmektedir.

Endülüs ‹slâm Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan
Nûr-üd-din Batrûci, (El-hayât) kitâb›nda bugünkü astrono-
miyi yazmaktad›r. Galile, Kopernik, Newton dünyan›n dön-
dü¤ünü müslimân kitâblar›ndan ö¤renip söyleyince çeflitli
cezâlara çarpt›r›ld›lar.

Endülûsdeki müslimânlar›n ilmdeki geliflmeleri, t›b ala-
n›ndaki baflar›lar› bir flaheser olup, Avrupan›n ileri gelenle-
ri, buraya ilm tahsiline gelirdi. III. Ferdinand 1492 y›l›nda
beflyüzbin elyazmas› eseri Endülûste yakt›rm›fl, insanl›¤a çok
adice kötülük yapm›fl, bir medeniyeti tarihe gömmüfltür.

Aynalarda ›fl›klar›n yans›mas› kanunlar›n› ilk defa ‹bni
Heysem bulmufltur. Avrupada Alhazem ad›yla tan›nan bu
müslimân âlim, onuncu as›rda yaflam›fl, matematik, fizik ve
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t›p ilmlerinde yüze yak›n kitâb yazm›flt›r.

Türkistanl› Ali bin Ebilhazm doktor olup, t›p ilmindeki
bulufllar›n› bildiren kitâblar›, t›p ilminin kaynaklar›ndan al-
m›flt›r. Akci¤erlerdeki kan deveran›n›n flemas›n› ilk olarak
bu çizmifl, böbrek ve mesane tafllar›n›n alametlerini ve nas›l
tedavi edilece¤ini anlatm›flt›r.

‹slâm cerrahlar›ndan meflhur operatör Amr bin Abdür-
rahman Kirmâni, Endülüs hastahanelerinde ameliyat yapar-
d›.

Ebû Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-Râzî büyük bir
‹slâm tabibi idi. Göz ameliyatlar›n› ilk defa fenni usûllerle
yapt›. Avrupada Râzes ismi ile meflhurdur. ‹laçlar ve kimya
üzerinde de k›ymetli kitâblar yazm›flt›r.

Osmanl› devletinde say›s›z ilm ve fen adamlar› yetiflti.
Bunlar›n bugünkü medeniyete yapm›fl olduklar› büyük hiz-
metler, b›rakt›klar› k›ymetli kitâblardan anlafl›lmaktad›r.
Bunlardan biri ‹stanbulda Yavuz Sultan Selim Camii'nin
Muvakkiti ve reîsül-müneccimîn olan Mustafa bin Ali efen-
didir. 1571 de vefât etmifltir. (‹'lâmül-ibâd) isimli co¤rafya,
(Teshîl-ül-mîkat fî-ilm-il-evkât), (Teysîr-il-kevâkib), (Kifâ-
yet-ül-vakt fî-Rubu'dâire) astronomi kitâblar›nda flafl›lacak
bilgiler vard›r. 1469da vefât eden Abdül'azîz Vefâî'nin (Ki-
fâyet-ül vakt li ma'rifet-i dâir) kitâb›nda da bugünkü astro-
nomik bilgiler vard›r.

Osmanl› âlimlerinden Fatih Sultan Mehmed Hân’›n ho-
cas› Akflemseddin de, "Maddet-ül hayât" kitâb›nda: "Hasta-
l›klar, insandan insana canl› varl›klar (mikroplar) vas›tas›yla
geçmektedir" diye yazm›flt›r. K›z›l, k›zam›k ve çiçe¤in ayr›
ayr› hastal›klar oldu¤unu bulmufltur. Osmanl› Türkleri, inek-
te çiçek afl›s› üretmifllerdir. Jenner, Fransaya bu afl›y› götü-
rüp, hakk› olm›yan “çiçek afl›s›n› bulan bilgin” ünvan›n› al-
m›flt›r.

Y›ld›zlar›n hareketlerini inceleyen "ziyc ilmi" de müsli-
mânlar taraf›ndan bulunmufltur. ‹slâm âlimlerinin bulmufl
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oldu¤u ziycler y›llar boyunca astronomi ilmine rehber ol-
mufl, bat›l› astronomlar önce bu ziycleri araflt›rd›ktan sonra
çal›flmalar›na bafllam›fllard›r. Meflhur müslimân âlim Câ-
bir'in Sevil flehrinde kurdu¤u rasathaneyi, buray› iflgal ettik-
leri zaman rastlayan H›ristiyanlar ne ifle yarad›¤›n› anlaya-
may›p çan kulesi yapm›fllard›r.

Ayr›ca müslimânlar y›ld›zlar›n katalogunu yap›p bir ço-
¤unun ad›n› vermifllerdir. Bugünkü sema haritalar›nda y›l-
d›zlar›n ço¤unun isimleri müslimânlar›n verdi¤i gibidir. Bir
günefl y›l›n›n müddetini tayin, ›fl›¤›n k›r›lmas›n›n keyfi, rak-
kasl› saat da müslimânlar›n insanl›¤a hediyelerindendir.

Birûnî'nin çizdi¤i astronomi flemas›n›n yan›s›ra astronomi
ilminin en büyük üstadlar›ndan Ulu¤ Bey' in astronomik bu-
lufllar› bu ilmde müslimânlar›n ulaflt›klar› maharetin delille-
rindendir.

Osmanl› Türklerinden Kâd›zâde-i Rûmî ise Ulu¤ Bey
ziyc'inin büyük k›sm›n› tamamlam›fl, matematik ve astrono-
mi ilmine ait eserleriyle meflhur olmufltur.

Kâd›zâde'nin talebelerinden olan ve hocas›n›n vefât›ndan
sonra Semerkant rasathanesinin bafl›na geçen Ali Kuflçu da,
o devirlerin en büyük matematik ve astronomi âlimlerinden
biridir. Astronomi ilmine ait en büyük eseri "Risâlât Fil-ha-
yâ"d›r.

Co¤rafya ilminde de müslimânlar bafl› çekmifllerdir. Ünlü
Co¤rafya âlimi ‹drisî'nin "Nüzhetü'l-Müfltak Fî ‹btirâki'l
Âfâk" isimli meflhur eserinde 72 adet harita vard›r. Evliya
Çelebi, ‹bni Batûta ve Yakup Hamevi'nin seyahatleri ve
eserleriyle co¤rafya ilmine yapt›klar› hizmetler, her türlü
takdirin üstündedir.

Co¤rafya ilmine ad›n› büyük harflerle yazd›ran müsli-
mânlardan biri de Pîrî Reis'tir. Bu meflhur Türk denizcisi
yapm›fl oldu¤u deniz seferleri s›ras›nda edindi¤i bilgileri “Ki-
tâb-› Bahriye” adl› eserinde toplam›fl, birçok bölgenin ve de-
nizafl›r› yerlerin bugünküne çok yak›n haritalar›n› çizmifltir.
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Kâtip Çelebi ise co¤rafya ilminde en büyük eser olarak
"Cihannüma"y› yazarak, bu ilm dal›nda yeni bir devir açm›fl-
t›r.

Bugün bütün dünyan›n kulland›¤› rakamlar›, s›f›r dâhil,
müslimân âlimler bulmufllard›r. (S›f›r)'› Muhammed bin Ah-
med bulmufl, cebir ilmini Harizmî kurmufltur. Bu ilmin ad›
Harizmî'nin "Hisabal-Cabr› ve'l mukabele" kitâb›ndan gel-
mektedir. Ayr›ca logaritma, onar onar say›p yazmak, her do-
kuzdan sonra rakam›n sa¤›na s›f›r koyarak di¤er bir onlar
hanesi vücuda getirmek yine Harizmî'nin bulufllar›ndand›r.
Harizmî'nin eserleri matematik sahas›nda o kadar yay›lm›fl
ve kullan›lm›flt›r ki, ismi bile çeflitli milletlerin dilinde (Alk-
horismi) (Algorisme) (Augrisme) flekillerinde yaz›l›p söy-
lenmifltir.

Sosyoloji  ilmini   ilk   kuran   ‹bn-i   Haldundur. «Mukad-
dime» isimli ansiklopedik eserinde, ilmlerin her dal›ndan
bahseder ve yeni bir ilm olarak "sosyoloji" yi, ya’nî "‹lm-i iç-
timaiyyât›" kurdu¤unu bu ilmin esaslar›yla beraber anlat›l›r.

MENKIBE

Âlimin De¤eri

M›s›r, büyük Osmanl› padiflah› Yavuz Sultan Selim Han
taraf›ndan 1517 y›l›nda fethedilmiflti. Padiflah, ordusu ile ‹s-
tanbul'a dönüyordu. Bu sefere Sultan Selim Han'›n çok say-
g› gösterdi¤i büyük ‹slâm âlimi zaman›n fleyhül-islâm› olan
‹bn-i Kemâl hazretleri de kat›lm›flt›.

Ordu, mehter alay›n›n zafer marfllar› ile geri dönüyor,
Padiflah ve yan›ndaki ‹bn-i Kemâl hazretleri, ordunun ba-
fl›nda yürüyorlard›. M›s›r'›n piramitleri ve Nil'in sular› geri-
de kalm›flt›. Bir ara, ‹bn-i Kemâl'in at› birdenbire ürktü.
At›n›n s›çratt›¤› çamur padiflah›n s›rmal› kaftan›na bulafl-
m›flt›. Vezirler telaflland›lar. Padiflah›n tavr›n›n" ne olaca¤›-
n› herkes merak ediyordu. Sultan Selim Han, bu büyük âli-
me dönerek:
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– Üzülmeyiniz efendim! Âlimin at›n›n aya¤›ndan s›çrayan
çamur, benim için en büyük flereftir. Bu çamur, kaftan›m›n
süsü olsun! dedi.

Hemen vezirine:

– Çabuk bana baflka bir kaftan verilsin! Bu çamurlu kaf-
tan da böylece hazinemde saklans›n! Ben ölünce, sanduka-
m›n üzerine örtülsün! diye emir verdi.

Bu çamurlu kaftan, flimdi ‹stanbul Fatihdeki Sultan Selim
Câmiî'nin bahçesinde bulunan türbe içindeki sandukan›n
üzerinde olup, ziyaret edenlere gösterilmektedir.

‹lmsiz birfley olmaz, ilm herfleye bafld›r,
karanl›k yollarda o, en azîz arkadafld›r.

Ondan sâd›k dost olmaz, ondan vefâl› yâr yok,
herfleyde zarar olsa, onda aslâ zarar yok.

‹lm, ucsuz bucaks›z, bir ummân› and›r›r,
ilmden baflka herfley, insan› usand›r›r.

Nas›l k›ymetli olmaz, Allah onu övüyor,
bak! Nebî-yi muhterem, bir hadîsde ne diyor:

Ara, her yerde ilmi, o yer ister Çin olsun!
‹lm ö¤renmek farzd›r, her mü’min için olsun.

Bak! Alî-yülmürtezâ, ne diyor dinlesene,
(Köle olurum bana, bir harfi ö¤retene).

Âlimler, dîn-i islâm›, y›k›lmakdan kurtar›r,
âlimler yer yüzünde, z›ll-i s›fâtullahd›r.

Mürekkeb-i ulemâ, azîzdir hattâ flundan:
fî sebîlillah akan, flehîdlerin kan›ndan.

Çünki, cihâd-› ekber, ancak ilmle olur,
dâreynde, ilmi ile, âmil olan kurtulur.

Âlim, zâhidden üstün, zühd, ilmin alt›ndad›r,
âlimler, âh›retde, nebîler yan›ndad›r.
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Dime! Cihânda âlim, kalmad›, belki vard›r,
aç gözünü, kalbinden zulmet perdesin kald›r!

Bu dînin âlimleri, hadîsle övüldüler,
Benî isrâîldeki nebîler gibidirler.

Âlimlerin bir sözü, y›llarca, bâkî kal›r,
insan› en alçakdan, bâlâlara kald›r›r.

fiimdi âlim bulmak zor, o hâlde ne yapmal›?
âsâr-› ulemây›, durmadan okumal›!

Kitâb, altun bir kafes, ilm içinde kufldur,
kafesi sat›n alan, kufla mâlik olmufldur.

Sar›l kitâblara ki, kalbin nûr ile dolsun,
önce okuyaca¤›n, Kur’ân-› kerîm olsun!

Sonra, k›ymetli eser, Buhârî ve Müslimdir,
ba’dehu Mektûbât-› ‹mâm-› Rabbânîdir.

Tesavvuf ile f›kh, burada vaslolmufldur,
öyle bir âlimdir bu, hadîsle övülmüfldür.

Hârikalar menba’›, hiç duyulm›yan sözler,
asrlarca çözülmez, mu’ammâ mes’eleler.

Hepsi Mektûbâtda ve tercemesinde vard›r,
onsuz kurtulufl zordur, onsuz ilm, noksand›r.

Eshâb-› kirâm risâlesi de, gör, ne iyi,
oku! Güzel anla da, takdîr et sahâbeyi.

Mektûbât tercemesi, ebedî se’âdetdir,
le-hül-hamd her yerde var, temâm› bil, üç cilddir.

‹bni Âbidîne bak, bir deryâ ki, sonsuzdur!
hanefîde en büyük f›kh kitâb› budur.

Gör, ‹hyâ-ül-ulûmu, Kimyâ-› se’âdeti,
Gazâlîyi yâd›ndan ç›karmazs›n ebedî.

Riyâdunnâs›hîni okuyunca anlars›n,
Muhammed Rebhâmîye, ne büyük âlim dersin.
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fieyhul-ekber, Geylânî, ö¤ren Behâ’eddîni,
böyle zâtlar korumufl, y›k›lmakdan bu dîni.

Mevâhib, her eserde, ad› geçen kitâbd›r,
Resûl-i müctebây›, uzun uzun anlat›r.

menk›beler p›nar›, Çihâr-› yâr-› güzîn,
‹htiyâc› çok ona, kararan kalbimizin.

Merâk›l-felâh ve Mevkûfât k›ymetlidir,
Mecmû’a-y› zühdiyye, sana çok fley ö¤retir.

Ma’rifetnâmeyi gör, ‹brâhîm Hakk›y› bil,
çok oku Birgivîyi, sanma fâideli de¤il.

Terceme-i hâlleri, tan›nm›fl Evliyân›n,
içinde anlat›lm›fl, Reflehât, Nefehât›n.

Berekât-› Ahmedî, Mu’cizât-ül-Enbiyâ,
ne güzel yaz›lm›fld›r, Hadîka-tül-Evliyâ.

Dürr-i yektây› da gör, hem Umdetül-islâm›,
Miftâhul-Cenneti, ey o¤ul ilmihâlini.

Râb›ta risâlesi, tesavvufu bildirir,
musannifi (esseyyid Velî Abdülhakîm)dir.

Dahâ nice kitâb var, denizde inci bunlar,
Rahmet-i Hakda olsun, her birini yazanlar.

Bizlerden selâm eyle, yâ Rabbî, sen onlara, 
kolayl›k ver onlar›n yolunda olanlara!.

– 472 –



ÂDÂB-I MUAfiERET

YATAKDAN KALKMAK VE G‹Y‹NMEK ÂDÂBI

Erken yat›p, erken kalkmal› ve bir özür yok ise sabah na-
maz›ndan sonra uyumamal›d›r. Sevgili Peygamberimiz bu-
yurdular ki:

(Sabah vaktinde uyku r›zka mânidir.)
(Gündüzün evvelinde uyumak akl› azalt›r. Ortas›nda

uyumak Peygamberlerin ve evliyan›n güzel ahlâk›ndand›r.
Gündüzün sonunda uyumak ise tenbelliktir.)

Müslimân, yata¤›ndan kalkarken "Besmele" çekmeli ve
(Bismillâhi ve billahi tevekkeltü âlallahi la havle velâ kuvve-
te illâ billâhil-aliyyil-azîm) demelidir.

Abdest al›p, çocuklar› ve ailesi ile birlikte sabah namaz›-
n› k›lmal›d›r. Ailesine, çocuklar›na ve bütün müslimânlara
duâ etmelidir.

Elbise giyilece¤i zaman önce sa¤ taraftan giymeye bafllan-
mal› ve "Bismillah" demelidir. Kemeri takarken, "Yâ Rab-
bî itaatine mahkûm eyle" diye duâ etmelidir.

Evden Ç›kmak Âdâb›

Evden d›flar› ç›kmadan önce, aile fertleri ile vedalaflmal›,
"Bismillah" diyerek önce sa¤ ayakkab›y› giymelidir. D›flar›
ç›karken yine, "Bismillah" deyip sol ayakla d›flar› ç›kmal›d›r.
(Camiden de önce sol ayakla ç›k›l›r.)

‹fline giderken flöyle niyet etmelidir:
"Kendimin, aile efrad›m›n r›zk›n› halâldan kazan›p, kim-

seye muhtaç olmamak, ibâdetlerimi dînime uygun yapabil-
mek ve insanl›¤a hizmet edebilmek için iflime gidiyorum".

Âyetel Kürsiyi okumal›d›r. Sevgili Peyamberimiz buyu-
ruyor ki: (Bir kimse evinden ç›karken Âyetel-Kürsîyi okur-
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sa, Allahü teâlâ yetmifl mele¤e emreder, O kimse evine ge-
linceye kadar, ona duâ ile isti¤far ederler). Eve gelince de
okunursa, iki Âyetel-Kürsî aras›ndaki ifller hay›rl› olur ve fa-
kirlik önlenir.

Yemek ve ‹çmek Âdâb›

Müslimân, yerken ve içerken baz› hususlara muhakkak
dikkat etmelidir:

1- Yemek, halâlinden kazan›lm›fl olmal›, flüphelerden
uzak olmal›d›r. Halâl kazan›p halâl yemek farzd›r. Allahü
teâlâ buyuruyor ki: (Halâl ve temiz yeyin ve sâlih amel iflle-
yin!)

2- Allahü teâlân›n râz› olaca¤› hizmetleri yapmak niyetiy-
le yenen yemekler ibâdettir.

Yemekten önce elleri y›kamak ibadet oldu¤undan namaz
için abdest alma¤a benzer. Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki:

(Yemekten önce elleri y›kamak fakirli¤i, yemekten sonra
y›kamak ise günâhlar› giderir.)

3- Yeme¤i zevk için de¤il, Allahü teâlân›n r›zâs›na uygun
hizmetleri yapabilmek için ve ibâdet edebilmek için yemeli-
dir. Doyduktan sonra t›ka basa yemek zararl›d›r.

4- Yaln›z bafl›na yemek yerine, aile efrad›yla veya birkaç
kifliyle yemelidir. Hadîs-i flerifte buyuruldu ki:

(Birlikte yenen yemek,bereketli olur).

(Yeme¤in hay›rl›s› kalabal›kla yenenidir).

5- Yeme¤e "Besmele" ile bafllamal›, "Elhamdülillah" di-
yerek bitirmelidir. Tuz ile bafllay›p tuz ile bitirmelidir. Lok-
malar› küçük almal›, iyi çi¤nemelidir. Önünden yemelidir.

6- Sa¤ el ile yemeli ve içmelidir.

7- Ayakta yemek yememeli ve su içmemelidir.

8- Çok s›cak ve çok so¤uk fleyler yememelidir. Sa¤l›¤a za-
rarl› olur.
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9- Ekmek ufaklar›na hürmet etmeli, çöpe atmamal›d›r.
Hadîs-i flerîfte buyuruldu ki: (Düflen ekmek ufaklar›n› yiyen
darl›k görmez ve çocuklar› ahmak olmaz).

10- Yeme¤i arkadafllarla yemek çok faziletlidir. Hadîs-i
flerîfte buyuruldu ki: (Arkadafllar›n›zla sofrada oturmay›
uzat›n. Çünki, sofrada geçen zaman huzûr-› ilahide hesap so-
rulmayan anlard›r.)

11- Yeme¤in sonunda flöyle duâ etmelidir: «Elhamdülillâ-
hillezî eflbe'anâ ve ervânâ min gayri havlin minnâ velâ kuv-
vetin. Allahümme at'›mhüm kemâ at'amûnâ. Allahümmer-
zuknâ kalben tak›yyen minefl-flirki beriyyen lâ kâfiren ve fla-
kiyyen. Velhamdülillâhi rabbil-âlemîn».

12- Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içmemelidir.
Çünki zararl›d›r.

Yatmak Âdâb›

Yatarken, sa¤ tarafa yat›p, bir E’ûzü ve Besmele, bir
Âyetelkürsî, üç ‹hlâs, bir Fâtiha, birer def’a Kul e’ûzüleri
oku. Bir (tevekkeltü alellah lâ havle velâ kuvvete illâ billah)
oku. Büyüklerimiz, cinleri def’ için, bu kelime-i temcîdi
okurdu. Sonra, bir istigfâr düâs› ya’nî, (Estagfirullâhel’azîm,
ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) oku.
Bir (Allahümmagfirlî ve li-vâlideyye ve lil mü’minîne vel
mü’minât) ve bir salevât-› flerîfe ve bir (Allahümme rabbenâ
âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve k›nâ
azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) oku. Ve üç ve-
yâ on veyâ k›rk yâhud yetmifl kerre istigfâr ve bir kelime-i
tevhîd okuyup uyu. Bütün gece okuyup uykusuz kalmamal›-
d›r. Hastaya flifâ için, yetmifl istigfâr okumal›, temâm olunca,
bafl› üzerine üfürmeli ve k›sa bir düâ etmelidir. Düâlar›n ve
istigfâr›n kabûl olmas› için, namazlar› k›lmak ve harâmlar-
dan sak›nmak ve abdestli okumak lâz›md›r. ‹stigfâr› ve dü-
âlar› abdestli okumak müstehabd›r.
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OTUZ‹K‹ FARZ

Îmân›n flart›: Alt› (6) 

‹slâm›n flart›: Befl (5) 

Namaz›n farz›: Oniki (12) 

Abdestin farz›: Dört (4) 

Guslün farz›: Üç (3) 

Teyemmümün farz›: ‹ki (2) 

Teyemmümün farz›na üç diyenler de vard›r. Bu zaman,
hepsi otuzüç farzd›r.

Îmân›n fiartlar› (6)

1- Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmak,

2- Meleklerine inanmak,

3- Allahü teâlân›n indirdi¤i kitâblar›na inanmak.

4- Allahü teâlân›n peygamberlerine inanmak.

5- Ahiret gününe inanmak.

6- Kadere, ya’nî hayr ve flerlerin (iyilik ve kötülüklerin)
Allahü teâlâdan oldu¤una inanmak.

‹slâm›n fiartlar› (5)

7- Kelime-i fiehâdet getirmek. (Ya’nî Eflhedü enlâ ilâhe
illallah ve eflhedü enne Muhammeden abduhü ve resûluh)
söylemektir.

8- Her gün befl kere vakti gelince namaz k›lmak.

9- Mal›n zekat›n› vermek.

10- Ramazan ay›nda her gün oruc tutmak.

11- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.
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Namaz›n Farzlar› (12)

A- D›fl›ndaki farzlar› (7)dir. Bunlara (flartlar›) da denir.

12- Hadesten taharet: Abdestsiz olan›n abdest almas›, cü-
nüb olan›n gusl etmesidir.

13- Necasetten taharet: Vücudunu, elbisesini ve namaz
k›laca¤› yeri kaba ve hafif necasetten, pislikten temizlemek-
tir.

14- Sert-i avret: Müslimân erkek ve kad›nlar›n baflkas›na
göstermemeleri laz›m olan yerlerini örtmesidir. Erke¤in av-
ret yeri, göbe¤inden diz alt›na kadard›r. Kad›nlar›n ise, yüz
ve ellerinden baflka her taraf› avret yeridir.

15- ‹stikbâl-i K›ble: Namaza dururken k›bleye dönmektir.
Vapurda, otobüste ve trende de k›bleye dönmek farzd›r.

16- Vakit: Namaz› vaktinde k›lmakt›r. Ya’nî namaz›n
vaktinin girdi¤ini bilmek ve k›ld›¤› namaz›n vaktini kalbin-
den geçirmektir.

17- Niyet: Namaza dururken, namaz›n ad›n›, vaktini, k›b-
leye döndü¤ünü ve imama uydu¤unu kalbinden geçirmektir.

18- ‹ftitah veya Tahrime Tekbîri: Namaza bafllarken (Al-
lahü ekber) demektir.

B- içindeki farzlar› (5)'tir. Bunlara (rükün) denir.

19- K›yâm: Namaz› ayakta k›lmakt›r. Hasta ve özürlü
olanlar oturarak k›labilir.

20- K›râat: Namaz k›larken Kur'ân-› Kerîm okumakt›r.

21- Rükû: Namaz k›larken elleri dizlere koyup e¤ilmek
demektir.

22- Secde: Namazda her rekat›n sonunda iki kere aln› ye-
re koymakt›r.

23- Ka'de-i ahîre: Namaz›n son rekat›nda (Etteh›yyâtü)
duas›n› okuyacak kadar oturmakt›r,
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Abdestin Farzlar› (4)

24- Abdest al›rken yüzü y›kamak.

25- Elleri dirsekleri ile birlikte y›kamak.

26- Bafl›n dörtte birini meshetmek.

27- Ayaklar› topuklar› ile birlikte y›kamak.

Guslün Farzlar› (3)

28- Gusl ederken a¤z› y›kamak (mazmaza).

29- Gusl ederken burnu y›kamak (ifltinflak).

30- Gusl ederken bütün vücudu y›kamak.

Teyemmümün Farzlar› (2)

31- Teyemmümde, cünüplükten veya abdestsizlikten te-
mizlenmek için niyet etmek.

32- Teyemmümde elleri temiz topra¤a vurup, yüzü mes-
hetmek ve tekrar elleri temiz topra¤a vurup, her iki kolu dir-
sekten avuca kadar s›¤amak, mesh etmekdir.

ELL‹ DÖRT FARZ

1. Allahü teâlân›n bir oldu¤una inanmak,

2. Halâl yemek ve içmek,

3. Abdest almak,

4. Befl vakit namaz k›lmak,

5. Cünüblükten gusletmek,

6. R›zk›n Allahdan oldu¤una inanmak,

7. Halâl, temiz elbise giymek,

8. Hakka tevekkül etmek,

9. Kanaat etmek,

10. Ni’metlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya flükret-
mek,

11. Kazaya râz› olmak,
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12. Belâlara sabretmek,

13. Günâhlardan tevbe etmek,

14. Allah r›zas› için ibâdet etmek.

15. fieytân› düflman bilmek,

16. Kur'ân-› kerîmin hükmüne râz› olmak,

17. Ölümü hak bilmek,

18. Allah›n dostlar›na dost, düflmanlar›na düflman olmak,

19. Babaya ve anaya iyilik etmek,

20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek,

21. Akrabay› ziyaret etmek,

22. Emanete hîyânet etmemek,

23. Daima  Allahü  teâlâdan korkup, ferah› (fl›mar›kl›¤› ve
azg›nl›¤›) terk etmek.

24. Allaha ve Resulüne itâat etmek,

25. Günâhdan kaç›p ibâdetlerle meflgul olmak,

26. Müslimân devlet baflkan›na itâat etmek,

27. Âleme, ibret nazar›yla bakmak,

28. Allahü teâlân›n varl›¤›n› tefekkür etmek.

29. Dilini, fuhfla ait kelimelerden korumak,

30. Kalbini temiz tutmak,

31. Hiçbir kimseyi maskaral›¤a almamak,

32. Harâma bakmamak,

33. Mü'min her hâlde, sözüne sâd›k olmak,

34. Kula¤›n› münkerât dinlemekten korumak,

35. ‹lm ö¤renmek,

36. Tart› ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak,

37. Allah'›n azab›ndan emin olmay›p, dâima korkmak,

38. Müslimân fakirlere zekât vermek ve yard›m etmek,

39. Allah'›n rahmetinden ümid kesmemek,
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40. Nefsinin isteklerine tabi olmamak,

41. Allah r›zas› için yemek yedirmek,

42. Kifâyet miktar› r›zk kazanmak için çal›flmak,

43. Mal›n›n zekât›n›, mahsûlün uflrunu vermek,

44. Âdetli ve lohusa olan ehline yak›n olmamak,

45. Kalbini, günâhlardan temizlemek,

46. Kibrli olmaktan sak›nmak,

47. Bali¤ olmam›fl yetimin mâl›n› h›fz etmek,

48. Genç o¤lanlara yak›n olmamak,

49. Befl vakit namaz› vaktinde k›l›p, kazâya b›rakmamak,

50. Zulmle, kimsenin mal›n› yememek.

51. Allahü teâlâya flirk koflmamak,

52. Zinâdan kaç›nmak,

53. fiarab› ve alkollü içkileri içmemek,

54. Yok yere yemîn etmemek

BÜYÜK GÜNAHLAR

Büyük günâhlar çok çeflitlidir. Burada bunlardan birkaç›-
n› bildirelim:

1. Haks›z yere adam öldürmek, 

2. Zinâ etmek,

3. Livata etmek (homoseksüellik),

4. fiarap ve her türlü alkollü içkiler içmek,

5. H›rs›zl›k etmek,

6. Keyf verecek fleyi yemek, içmek,

7. Baflkas›n›n mal›n› zor ile elinden almak,

8. Yalan yere flahitlik etmek,

9. Ramazan orucunu,  özürsüz, müslimânlar›n önünde ye-
mek,

10. Riba, faiz ile, para almak ve vermek,
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11. Çok yemin etmek,

12 Anne ve babaya âsi olmak, karfl› gelmek,

13. S›la-i rahmi (Akrabay› ziyareti) terketmek,

14. Muharebede, harbi terkedip, düflmandan kaçmak,

15. Haks›z yere yetimin mal›n› yemek,

16. Terâzisini ve ölçe¤ini, hak üzere kullanmamak,

17. Namâz›, vaktini geçirerek sonra k›lmak,

18. Mü'min kardeflinin gönlünü k›rmak,

19. Resûlullah›n "sallallahü aleyhi ve sellem" söylemedi-
¤i sözü söylemek ve ona isnat etmek,

20. Rüflvet almak,

21. Hak flehâdetten kaç›nmak,

22. Mal›n›n zekât›n› ve uflrunu vermemek,

23. Gücü yeten kimse, günâh iflleyeni görünce menetme-
mek,

24. Canl› hayvan› ateflte yakmak,

25. Kur'ân-› kerîmi okumay› ö¤rendikten sonra, okuma-
s›n› unutmak,

26. Allah'›n rahmetinden ümid kesmek,

27. Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara h›yânet etmek,

28. Domuz eti yemek,

29. Resûlullah›n Eshâb›ndan herhangi birisini sevmemek,
sö¤mek,

30. Karn›    doyduktan sonra yeme¤e devam etmek,

31. Kad›nlar, erkeklerinin yata¤›ndan kaçmak,

32. Kad›nlar erkeklerinden izinsiz, ziyarete gitmek,

33. Namuslu kad›nlara fahifle demek,

34. Söz tafl›mak,

35. Avret mahallini baflkas›na göstermek,

36. Ölmüfl hayvan eti (lefl) yemek,
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37. Emânete h›yanet etmek,

38. Müslimân› g›ybet etmek,

39. Hased etmek,

40. Allah'a ortak koflmak,

41. Yalan söylemek,

42. Kibretmek, kendini üstün görmek,

43. Ölüm hastas›n›n, varisinden mal kaç›rmas›,

44. Hasis (cimri) olmak,

45. Dünyaya muhabbet etmek,

46. Allahü teâlân›n azâb›ndan korkmamak,

47. Harâma, halâl demek,

48. Halâle, harâm demek,

49. Falc›lar›n  fal›na,  gaibden haber vermesine inanmak,

50. Dîninden dönmek, mürted olmak,

51. Özürsüz, baflkas›n›n ailesine, k›z›na bakmak,

52. Kad›nlar, erkek libas› giymek,

53. Erkekler, kad›n libas› giymek,

54. Harem-i Kâbede günâh ifllemek,

55. Vakti gelmeden namaz k›lmak,

56. Müslimân devlet adam›n›n günâh olmayan emrine âsi
olmak,

57. Ehlinin mahrem yerini, anas›n›n mahrem yerine ben-
zetmek,

58. Ehlinin anas›na sö¤mek,

59. Birbirine niflan almak,

60. Köpe¤in art›¤›n› yemek, içmek,

61. Yapt›¤› iyili¤i bafla kakmak,

62. Erkekler ipek giymek,

63. Câhillik üzerinde ›srar etmek, ehl-i sünnet i’tikâd›n›,
farzlar›, harâmlar› ö¤renmemek,
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64. Allahü teâlâdan ve islâmiyyetin bildirdi¤i isimlerden
baflka fley söyliyerek yemin etmek,

65. ‹lmden kaç›nmak,

66. Câhilli¤in musibet oldu¤unu anlamamak,

67. Küçük günâh›, tekrar ifllemekde ›srar etmek,

68. Zarurî olmayarak, kahkaha ile çok gülmek,

69. Bir namaz vaktini kaç›racak kadar cünüb gezmek,

70. Âdetli ve lohusa halinde, aileye yak›n olmak,

71. Tegannî ederek, ahlâks›z flark›lar söylemek,

72. ‹ntihar etmek,
________________

Her müslimân›n birinci vazîfesi nefsine uymamakd›r.
Nefs, insan›n en büyük düflman›d›r. ‹nsan›n îmân›n› yok et-
mek ister. Bundan zevk al›r. Allahü teâlân›n ve Peygamber
efendimizin emrlerinden ve yasaklar›ndan birisinin bile
do¤ru, fâideli oldu¤unda flübhe edenin îmân› gider, kâfir
olur. Kâfir, Cehennemde sonsuz yanacakd›r. Sonsuz yan-
mak ne demek, insan bunu düflünse, korkudan uykusu ka-
çar, yimekden, içmekden kesilir. Hiçbir dünyâ zevki gözüne
görünmez. Küfrün cezâs› çok a¤›r, çok korkunc ise de, küfr-
den ve günâhlardan kurtulmak çok kolayd›r. Bunun biricik
çâresi, îmân›n› tâzelemekdir. Bunun da en kolay yolu, her
akflam yatarken, üç kerre (Estagfirullahel’azîm) okumak-
d›r. Ma’nâs›n› düflünerek okumak lâz›md›r. Ma’nâs›, (Yâ
Rabbî, beni afv et)dir. Allahü teâlâ, tevbeleri kabûl edece-
¤ini va’d etmifldir. Yaln›z, tevbenin kabûl olmas› için, namaz
borcu ve kul hakk› olmamak lâz›md›r. Bir namaz borcu
olan, bunu kazâ etmedikce, tevbesi kabûl olmaz. Cehen-
nemde yanmakdan kurtulmak için, ölmeden evvel namaz
borcundan ve kul hakk›ndan kurtulmak lâz›md›r. Hiçbir
hayrl› ifl insan› bu azâbdan kurtaramaz. ‹bni Teymiyyenin
kurtar›r demesine aldanmamal›d›r.
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ONUNCU BÖLÜM

SEVG‹L‹ PEYGAMBER‹M‹Z

MUHAMMED ALEYH‹SSELÂMIN HAYÂTI

Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu, Allahü teâlân›n
yaratt›¤› varl›klar›n en flereflisi Muhammed aleyhisselâmd›r.
Her fley Onun hürmetine yarat›ld›. O, Allahü teâlân›n resu-
lü, son peygamberidir. Allahü teâlâ bütün peygamberlerine
ismi ile hitap etti¤i hâlde, Ona Habibim (sevgilim) diyerek
hitap etmifltir. Nitekim Allahü teâlâ bir hadîs-i kudside: (Sen
olmasayd›n, sen olmasayd›n, hiç bir fleyi yaratmazd›m!) bu-
yurdu. Bütün mahlûkat› Onun flerefine yaratm›flt›r.

Her peygamber, kendi zaman›nda, kendi mekân›nda,
kendi kavminin, hepsinden her bak›mdan üstündür. Mu-
hammed aleyhisselâm ise, her zamanda, her memleketde,
ya’nî dünya yarat›ld›¤› günden k›yâmet kopuncaya kadar,
gelmifl ve gelecek bütün varl›klar›n her bak›mdan en üstünü-
dür. Hiç bir kimse hiç bir bak›mdan Onun üstünde de¤ildir.
Allahü teâlâ herfleyden önce Muhammed aleyhisselâmin nû-
runu yaratt›.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N SOYU

Muhammed aleyhisselâm›n nûru, Âdem aleyhisselâmdan
itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gel-
mifltir. Kur'ân-› kerîmde fiu'ârâ sûresi 219. âyetinde meâlen,
(Sen, ya'ni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaflt›r›l›p,
sana ulaflm›flt›r) buyurulmaktad›r. Hadîs-i flerîfte de; (Allahü
teâlâ insanlar› yaratt›. Beni insanlar›n en iyi k›sm›ndan vücû-
da getirdi. Sonra, bu k›s›mlar›ndan en iyisini Arabistanda ye-
tifltirdi. Beni bunlardan vücûda getirdi. Sonra evlerden, aile-

– 484 –



lerden en iyisini seçip, beni bunlardan meydana getirdi. O
hâlde, benim rûhum ve cesedim mahlûklar›n en iyisidir. Be-
nim silsilem, ecdad›m en iyi insanlard›r) buyuruldu.

Yarat›lan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, Muhammed
aleyhisselâm›n zerresini tafl›d›¤› için aln›nda onun nûru par-
l›yordu. Bu zerre hazret-i Havva' ya, ondan da fiît aleyhisse-
lâma ve böylece, temiz erkeklerden temiz kad›nlara ve temiz
kad›nlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed aleyhisselâ-
m›n nûru da, zerre ile birlikte al›nlardan al›nlara geçti. Me-
lekler ne zaman Âdem aleyhisselâm›n yüzüne baksalar al-
n›nda Muhammed aleyhisselâm›n nûrunu görürler ve ona sa-
levât okurlard›. Ya’nî; (Allahümme salli alâ seyyidinâ Mu-
hammed) derlerdi. Âdem aleyhisselâm vefât edece¤i zaman
o¤lu fiît aleyhisselâma dedi ki: (Yavrum! Bu aln›nda parla-
yan nûr, son peygamber olan Muhammed aleyhisselâm›n nû-
rudur. Bu nûru, mü'min, temiz ve afif han›mlara teslim et ve
o¤luna da böyle vasiyyet et!). Muhammed aleyhisselâma ge-
linceye kadar, bütün babalar›, o¤ullar›na böyle vasiyyet etti.
Hepsi bu vasiyyeti yerine getirip, en asil, en kibar k›z ile ev-
lendi. Nûr, temiz al›nlardan, temiz kad›nlardan geçerek sâhi-
bine yetiflti. Resûlullah›n dedelerinden birinin iki o¤lu olsa,
yahut bir kabile iki kola ayr›lsa Muhammed aleyhisselâm›n
soyu, en flerefli ve hay›rl› olan tarafta bulunurdu. Her as›rda
onun dedesi olan zât, yüzündeki nûrdan belli olurdu. Onun
nûrunu tafl›yan seçilmifl bir soy vard› ki, her as›rda bu soydan
olan zât›n yüzü pek çok güzel ve nûrlu olurdu. Bu nûr ile kar-
deflleri aras›nda belli olur, içinde bulundu¤u kabile baflka ka-
bilelerden daha üstün, daha flerefli olurdu. Âdem aleyhisse-
lâmdan beri evlâddan evlâda geçerek gelen bu nûr ‹brahim
aleyhisselâma, ondan da o¤lu ‹smâ’il aleyhisselâma geçmifl-
tir. Onun da aln›nda sabah y›ld›z› gibi parlayan nûr, evlâdla-
r›ndan (Me'ad) ve (Nizar)'a intikal etmifltir. Nizar do¤unca
babas› Me'ad, o¤lunun aln›ndaki nûru görüp sevinmifl, bü-
yük ziyafet vermifl ve böyle o¤ul için, bu kadar ziyafet az bir
fley dedi¤i için o¤lunun ad›, Nizar (az birfley) kalm›flt›r.
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Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Kureyfl kabile-
sinin Hâflim o¤ullar› kolundand›r. Babas› Abdullahd›r. Ab-
dullah'›n babas› Abdülmuttalib, annesi de Fât›mâ binti
Amrd›r. Peygamberimiz aleyhisselâm›n dedesi Abdülmutta-
lib, Mekke'nin hakimi ve Araplar›n fleref itibariyle en üstün
kabilesi olan Kureyfl kabilesine mensuptu. Abdülmuttalib'in
aln›nda Muhammed aleyhisselâm›n nûru parlad›¤›ndan Ku-
reyfl kavmi onunla bereketlenirdi. Peygamberimizin dedesi
Abdülmuttalib, o¤ullar› aras›nda en çok Abdullah'› severdi.
Çünki Muhammed aleyhisselâm›n nûru Ona intikâl etmifldi.
Onun için aln› parl›yordu. Bunun için, Abdullah'›n güzelli¤i
M›s›r'a kadar flöhret bulmufltu. Aln›ndaki nûrdan dolay› iki
yüze yak›n k›z, onunla evlenmek arzusu ile Mekke'ye gel-
miflti. Abdülmuttalib ise Onu, her yönüyle ona denk olan bir
k›z ile evlendirmek istiyordu. Bunun için Benî Zühre kabile-
sinin büyü¤ü Veheb bin Abd-i Menafin k›z› Amine'yi o¤lu
Abdullah'a istedi. Veheb'in k›z› Âmine, hem güzellik, hem
ahlâk, hem de neseb itibariyle Kureyfl k›zlar›n›n en üstünü
idi. Ayr›ca soy bak›m›ndan Abdullah ile bir kaç bat›n yukar-
da birleflmekte idi. Abdülmuttalib, Veheb'in k›z›n› o¤lu Ab-
dullah'a isteyince Veheb flöyle dedi: "Ey amcam o¤lu, biz bu
teklifi" sizden önce ald›k. Âmine'nin annesi bir rüya gördü.
Anlatt›¤›na göre evimize bir nûr girmifl, ayd›nl›¤› yeri ve
gökleri tutmufl. Ben de bu gece rüyamda dedemiz ‹brahim
aleyhisselâm› gördüm. Bana, Abdülmuttalib'in o¤lu Abdul-
lah'la k›z›n Âmine'nin nikâhlar›n› ben k›yd›m. Sen de onu
kabûl et, dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyan›n tesiri alt›nda-
y›m. Acaba ne zaman gelecekler, diye merak ediyordum."
Bu sözleri duyan Abdülmuttalib sevincinden, (Allahü Ek-
ber! Allahü Ekber!) diyerek tekbîr getirdi. Nihayet o¤lu Ab-
dullah'›, Veheb'in k›z› Âmine ile evlendirdi.

Abdullah, Âmine ile evlenince aln›nda parlayan nûr, haz-
reti Âmine'ye intikal etti.

Birkaç ay sonra, Medîneye giderken, yolda, Resûlullah
efendimiz dünyâya gelmeden yedi ay önce vefât etdi.
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Peygamberimiz aleyhisselâm›n babas› Abdullah, o¤lu
do¤madan önce vefât edince melekler, (Ey Rabbimiz, Resu-
lün yetim kald›) dediler. Allahü teâlâ; (Onun koruyucusu ve
yard›mc›s› benim), buyurdu.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N DO⁄UMU

Hazreti Âmine flöyle anlatm›flt›r: Ben alt› ayl›k hamile
iken, bir gece rüyamda karfl›ma bir zât ç›k›p dedi ki: Ey Âmi-
ne, bilmifl ol ki, sen âlemlerin en hay›rl›s› olan kimseye hami-
le oldun. Do¤urunca ismini “MUHAMMED” koy ve halini
hiç kimseye açmay›p, gizli tut!

Muhammed aleyhisselâm Hicret'ten 53 sene evvel, Re-
bî'ulevvel ay›n›n onikinci Pazartesi gecesi sabaha karfl› Mek-
ke'nin Haflimo¤ullar› mahallesinde, Safa Tepesi yak›n›nda
bir evde do¤du. Tarihçiler, bu günün milâdî 571 y›l›n›n Nisan
ay›n›n yirmisine rastlad›¤›n› söylemektedirler. O gün henüz
günefl do¤madan âlem nur ile doldu. Âdem aleyhisselâmdan
beri evlâddan evlada intikal ede gelen nûr as›l sâhibine ulafl-
t›.

Peygamberimizin do¤umunu, annesi hazreti Âmine flöyle
anlat›yor: (Do¤um an› geldi¤inde heybetli bir ses iflittim. Ür-
permeye bafllad›m. Sonra beyaz bir kufl gördüm, gelip kana-
d› ile beni s›¤ad›. O andan sonra bende korku ve ürperti kal-
mad›. Yan›mda süt gibi beyaz bir kâse flerbet gördüm. O fler-
beti bana verdiler. O anda çok susam›fl idim. Verilen flerbeti
içtim. Baldan tatl› ve so¤uk idi. ‹çer içmez susuzlu¤um gitti.
Sonra büyük bir nûr gördüm, evim o kadar nûrland› ki, o
nûrdan baflka birfley görmüyordum. O s›rada çok hatunlar
gördüm. Boylar› uzun, yüzleri günefl gibi parl›yordu. Etraf›-
m› sar›p, bana hizmet eden bu hatunlar, Abdi Menâf kabile-
sinin k›zlar›na benzerlerdi. Yine o s›rada beyaz, uzun ve gök-
den yere uzanm›fl ipek bir kumafl gördüm. Dediler ki: Onu
insanlar›n gözünden örtün. O anda bir grup kufllar peyda ol-
du. A¤›zlar› zümrütten, kanatlar› yakuttand›. Ellerinde gü-
müfl ibrikler oldu¤u hâlde havada duruyorlard›. Bana korku
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gelip terlemifltim, ter damlalar›ndan misk kokusu yay›l›yor-
du. O halde iken gözümden perdeyi kald›rd›lar.

Bütün yer yüzünü do¤udan bat›ya kadar gördüm. Üç
alem (bayrak) dikilmiflti. Onlar›n biri do¤uda, biri bat›da ve
biri de Kâ'benin üstünde idi. Etraf›ma çok say›da melekler
topland›. Muhammed aleyhisselâm do¤ar do¤maz, mübarek
bafl›n› secdeye koydu ve flehadet parma¤›n› kald›rd› ve (Lâ
ilâhe illallah, innî resûlullah) Ya’nî “Allahdan baflka ilâh
yoktur ben Onun Peygamberiyim” dedi. Aniden gökden bir
parça beyaz bulut indi, onu kaplad›. Bir ses iflittim; (Onu do-
¤udan bat›ya kadar her yeri gezdirin. Ta ki cümle âlem onu
ismiyle, cismiyle ve s›fat›yla görsünler) diyordu. Sonra o bu-
lut gözden kayboldu ve Muhammed'i "aleyhisselâm" bir be-
yaz yünlü kumafl içinde sar›l› gördüm. Yine o s›rada üç kifli
gördüm ki, yüzleri günefl gibi parl›yordu. Birinin elinde gü-
müflten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir le¤en, birinin
elinde de bir ipek vard›, ibrikten sanki misk daml›yordu.
Muhammed'i "aleyhisselâm" o le¤enin içine koydular. Mü-
bârek bafl›n› ve aya¤›n› y›kad›lar ve ipe¤e sard›lar. Sonra mü-
barek bafl›na güzel koku sürdüler, mübârek gözlerine sürme
çektiler ve gözden kayboldular.

Safiye hatun da flöyle anlatm›flt›r: Muhammed aleyhisse-
lâm do¤du¤u s›rada her taraf› bir nûr kaplad›. Do¤ar do¤maz
secde etti, mübarek bafl›n› kald›r›p aç›k bir dil ile, (Lâ ilâhe
illallah, innî resûlullah) dedi. Onu y›kamak istedi¤imde, biz
onu y›kanm›fl olarak gönderdik denildi. O sünnet olmufl ve
göbe¤i kesilmifl olarak do¤du. Onu bir kunda¤a sarmak iste-
di¤imde s›rt›nda bir mühür gördüm, mühürün üzerinde, (Lâ
ilâhe ilallah Muhammedün Resûlullah) yaz›l› idi. Do¤ar
do¤maz secde etti¤i s›rada hafif sesle bir fleyler söylüyordu,
kula¤›m› mübarek a¤z›na yaklaflt›rd›m (Ümmeti, Ümmetî =
Ya’nî Ümmetim, ümmetim) diyordu.

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalibe, torunu Mu-
hammedin "aleyhisselâm" do¤du¤u s›rada Kâ'bede Allah'a
yalvar›p dua etmekte iken müjde verdiler. Muhammed aley-
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hisselâm›n do¤du¤u günde bir çok garip hadiseler gören Ab-
dülmuttalib, böyle bir müjdeyi al›nca, çok sevinip onu gör-
meye gitti ve (Bu o¤lumun flan›, flerefi çok yüce olacakt›r)
dedi. Böylesine büyük bir mutlulu¤u kutlamak için do¤u-
mun yedinci gününde Mekke halk›na üç gün ziyafet verdi.
Ayr›ca flehrin her mahallesinde develer keserek, insan ve
hayvanlar›n istifade etmesi için b›rakt›. Ziyafet s›ras›nda ço-
cu¤a hangi ismi koydun diyenlere "MUHAMMED" ismini
verdim dedi. Neden atalar›ndan birinin ismini vermedin di-
yenlere; (Allah'›n ve insanlar›n onu medhetmelerini, övme-
lerini istedi¤im için) cevab›n› verdi. Annesi de Ona "AH-
MED" ismini koydu.

Peygamberimizin Do¤umu S›ras›nda
Meydana Gelen Hâdiseler

Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u s›rada ve do¤duk-
tan sonra çok hâdiseler meydana gelmifltir:

Muhammed aleyhisselâm›n dünyaya geldi¤i gece bir y›l-
d›z do¤du. Bunu gören yahudi bilginleri Muhammed aley-
hisselâm›n do¤du¤unu anlam›fllard›r. Eshâb-› kirâmdan Has-
san bin Sabit anlat›r: Ben sekiz yafl›nda idim. Bir sabah vak-
ti yahudinin biri, (ey yahudiler!) diye ç›¤l›k atarak kofluyor-
du. Yahudiler, ne var, ne y›rt›n›yorsun diyerek yan›na topla-
n›nca, flöyle ba¤›r›yordu: "Haberiniz olsun Ahmedin y›ld›z›
bu gece do¤du! Ahmed bu gece dünyaya geldi..."

Muhammed aleyhisselâm do¤du¤u gece Kâ'bede bulu-
nan putlar yüz üstü yere y›k›ld›. Urvetübni Zübeyr rivâyet
eder: "Kureyflden bir cemaatin bir putu vard›. Y›lda bir defa
onu tavaf ederler, develer kesip flarap içerlerdi. Yine öyle bir
günde putun yan›na vard›klar›nda, putu yüzüstü yere y›k›l-
m›fl buldular. Kald›rd›lar, yine kapand›. Bu hal üç defa tek-
rarland›. Bunun üzerine etraf›na iyice destek verip diktikleri
s›rada flöyle bir ses iflitildi: "Bir kimse do¤du, yer yüzünde
her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi y›k›ld›.
Krallar›n korkudan kalbleri titredi." Bu hadise, tam Mu-
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hammed aleyhisselâm›n do¤du¤u geceye rastl›yordu.

Medayin flehrindeki ‹ran Kisras›n›n saray›n›n ondört ku-
lesi (burcu) y›k›ld›. O gece gürültüyle ve dehfletle uyanan
Kisra ve halk›, yine kendilerinden baz› ileri gelenlerin gör-
dükleri korkunç rüyalar› tabir ettirdiklerinde bunun büyük
bir fleye alâmet oldu¤unu anlam›fllard›.

Yine o gece Mecûsîlerin (atefle tapanlar›n) bin seneden
beri yanmakta olan kocaman atefl y›¤›nlar› aniden sönüver-
di. O ateflin söndü¤ü tarihi not ettiler, Kisran›n saray›ndan
burçlar›n y›k›ld›¤› geceye isabet ediyordu.

O zaman, insanlar›n mukaddes sayd›klar› Sâve Gölü de
yine o gece bir anda suyu çekilip, kuruyuverdi.

fiam taraf›nda bin y›ldan beri suyu akmayan ve kurumufl
olan Semave nehri vadisi, o gece su ile dolup taflarak akma-
ya bafllad›.

Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u geceden itibaren
fleytân art›k Kureyfl kahinlerine vuku bulacak hadiselerden
haber veremez oldu. Kehanet sona erdi.

Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u gece ve daha sonra,
o zamana kadar görülmemifl bu hadiselerden baflka birçok
hadiseler vuku bulmufl olup, son Peygamber Muhammed
aleyhisselâm›n do¤du¤una iflaret olmufltur.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N ÇOCUKLU⁄U

Peygamberimiz aleyhisselâm do¤duktan sonra dokuz gün
kadar annesi hazret-i Âmine taraf›ndan emzirildi. Sonra da
Ebû Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun onu üç gün emzirdi. O
zaman Mekke halk›n›n çocuklar›n› bir süt annesine vermele-
ri âdetti.

Mekke'nin havas› çok s›cak oldu¤undan, çocuklar›, hava-
s› iyi, suyu tatl› olan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler,
çocuklar bir müddet oralarda, verildikleri süt annelerinin ya-
n›nda kal›rd›. Her sene bu maksatla Mekke'ye birçok süt
analar› gelir, birer çocuk al›p giderlerdi. Çocuklar› büyütüp
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teslim edince de, çok ücret ve hediyeler al›rlard›.

Peygamberimiz aleyhisselâm›n do¤du¤u sene de, yayla-
larda yaflayan Benî Sa'd kabilesinden bir çok süt analar,
Mekke'ye gelip her biri emzirmek üzere birer çocuk alm›flt›.
Benî Sa'd kabilesi Mekke civar›ndaki kabileler aras›nda fle-
refte, cömertlikte, mertlik ve tevâzuda ve arabîyi düzgün ko-
nuflmakta meflhur oldu¤undan, Kureyfl kabilesinin ileri ge-
lenleri çocuklar›n› daha çok bu kabileye vermek isterlerdi. O
sene Benî Sa'd kabilesinin yurdunda fliddetli bir kurakl›k ve
k›tl›k olmas› sebebiyle ücretle çocuk emzirip, s›k›nt›lar›n› gi-
dermek üzere her senekinden daha çok süt annesi Mekke'ye
gelmiflti. Bilhassa zengin ailelerin çocuklar›n› al›yorlard›.
Gelen kad›nlar›n her biri birer çocuk alm›fllard›. Peygambe-
rimiz aleyhisselâm yetim oldu¤u için, fazla ücret alamama
düflüncesiyle, henüz ona talip olan ç›kmam›flt›. Gelen kad›n-
lar içinde iffeti, temizli¤i, yumuflakl›¤›, hayâs› ve yüksek ah-
lâk›yla tan›nm›fl Halime hatun ad›nda bir kad›n vard›. Binek
hayvanlar› zay›f oldu¤u için di¤erlerinden daha sonra Mek-
ke’ye ulaflm›fl olan bu kad›n, kocas› ile Mekkede dolaflarak
zengin ailelerin çocuklar›n›n al›nm›fl oldu¤unu görünce, eli
bofl dönmemek için bir çocuk ar›yorlard›. Nihayet görünüflü
ile hürmet celbeden ve simas› çok sevimli olan bir zat ile kar-
fl›laflt›lar. Bu zat Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib idi.
Onunla torununu almak üzere anlaflt›lar. Abdülmuttalib,
Halime hatunu hazret-i Âminenin evine götürdü. Halime
hatun flöyle anlat›r: (Çocu¤un baflucuna vard›¤›mda, yünden
beyaz bir kunda¤a sar›l›, yeflil ipekten bir örtünün üstünde
m›fl›l m›fl›l uyuyordu. Etrafa misk kokusu yay›l›yordu. Hay-
ret içinde kal›p, bir anda ona öylesine ›s›nd›m ki, uyand›rma-
ya bile gönlüm râz› olmad›. Elimi gö¤süne koydum, uyand›
ve bana bak›p öyle bir tebessüm etti ki, kendimden geçtim.
Annesi böylesine güzel ve mübarek çocu¤u bana vermez
korkusuyla derhal yüzünü örtüp kuca¤›ma ald›m. Sa¤ me-
memi verdim, emme¤e bafllad›. Sol mememi verdim emme-
di. Abdülmuttalib, bana dedi ki: (Sana müjdeler olsun ki, ha-
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n›mlar içinde senin gibi ni’mete kavuflan olmad›). Âmine ha-
tun da bana çocu¤unu verdikten sonra; (Ey Halime, üç gün
evvel bir nida iflittim ki, "Senin o¤luna süt verecek kad›n Be-
nî Sa'd kabilesinden Ebi Zeybe nesebindendir" diyordu.
Ben de dedim ki; Ben, Benî Sa'd kabilesindenim ve babam›n
künyesi Ebi Zeybedir). Halime hatun yine flöyle anlatm›flt›r:
Âmine hatun bana daha nice vakalar› anlatt› ve vasiyyette
bulundu. Ben de Mekke'ye gelmeden önce bir rüya görmüfl-
tüm. Rüyamda bana, (Ey Halime, Mekke'ye var, orada çok
faydalan›rs›n. Sana bir nûr, arkadafl olur. Bu rüyay› henüz
kimseye anlatma, gizle!) denildi. Mekke' ye gelirken de sa-
¤›mdan solumdan sesler duyard›m ve bana gaibden (Sana
müjdeler olsun ey Halime! O parlak nûru emzirmek sana na-
sib olacak) diye seslenildi. Halime hatun flahit oldu¤u daha
nice hadiseleri anlatm›flt›r.

Hâlime hatun der ki: (Muhammedi "aleyhisselâm" al›p
hazreti Âmine'nin evinden ayr›ld›m. Kocam›n yan›na gelin-
ce, kocam onun yüzüne bak›p kendinden geçti: (Ey Halime,
bu güne kadar böyle güzel yüz görmedim) dedi. Onu yan›m›-
za al›r almaz kavufltu¤umuz bereketleri görünce de, (Ey Ha-
lime, bilmifl ol ki, sen çok mübarek bir çocuk alm›fls›n) dedi.
Halime de, (Vallahi, ben de zaten böyle dilerdim) dedim.

Halime hatun, kocas› ile birlikte Muhammed aleyhisselâ-
m› büyütmek üzere Mekkeden al›p yola ç›kt›klar› andan iti-
baren, onun bereketine kavuflmaya bafllad›lar. Çelimsiz ve
h›zl› gidemeyen merkebleri öylesine h›zl› yürüyordu ki, be-
raber geldikleri kafile onlardan önce yola ç›k›p çok uzaklafl-
m›fl olmas›na ra¤men kafileye yetiflip onlar› geçip gitmiflti.
Benî Sa'd yurduna vard›ktan sonra görülmemifl bir bollu¤a
ve berekete kavufltular. Sütü az olan hayvanlar› bol bol süt
veriyordu. Bunu gören komflular› hayret edip, bunun emzir-
mek için ald›klar› çocuk sebebiyle oldu¤unu aç›kça anlam›fl-
lard›.

Kurakl›k sebebiyle çok s›k›nt›ya düfltüklerinde, ya¤mur
duas›na Onu da götürdüler, yanlar›nda dua ederek onun
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hürmetine bol ya¤mura ve berekete kavufltular.

Peygamberimiz aleyhisselâm süt annesi Halime hatunun
sa¤ memesini emer, sol memesini emmezdi. Onu da süt kar-
defli emerdi. ‹ki ayl›k iken emekledi. Üç ayl›k olunca ayakta
durur, dört ayl›k iken duvara tutunarak yürürdü. Befl ayl›k
iken yürüdü, alt› ayl›k iken çabuk yürümeye bafllad›. Yedi
ayl›k iken her tarafa gider oldu. Sekiz ayl›k iken anlafl›lacak
flekilde, dokuz ayl›k iken gayet aç›k konuflmaya bafllad›. On
ayl›k iken ok atmaya bafllad›. Halime hatun flöyle anlatm›fl-
t›r. ‹lk konuflmaya bafllad›¤›nda, (Lâ ilâhe illallahü vallahü
ekber. Velhamdülillahi rabbil âlemin) dedi. O günden sonra
(Bismillah) demeden hiç bir fleye elini uzatmazd›. Sol eliyle
bir fley tutmazd›. Gece gündüz belli zamanlarda bevl ederdi.
Yürümeye bafllad›¤›nda, çocuklar›n oynad›klar› yerden uzak
dururdu ve onlara, (Biz, bunun için yarat›lmad›k) derdi. Her
gün günefl ›fl›¤› gibi bir nûr kaplar ve yine aç›l›rd›. ‹ki yafl›na
girdi¤inde geliflmifl gösteriflli bir çocuk olmufltu. Üzerinde
beyaz bir bulut daima onunla birlikte hareket eder, onu göl-
gelerdi. Bir gün Halime hatun fark›nda olmadan süt kardefli
fieyma ile ö¤lenin yak›c› s›ca¤›nda kuzular›n yan›na gitmiflti.
Halime hatun, onu yan›nda göremeyince hemen aray›p bul-
du. fieyma'ya niçin s›cakta d›flar› ç›kt›n›z? dedi. fieyma, "An-
neci¤im! Kardeflimin bafl› üzerinde bir bulut onu daima göl-
geliyor", dedi. Süt kardeflleri ve hiç kimse ondan asla incin-
memifltir.

Yine bir gün süt kardefli Abdullah ile evlerinin yak›n›nda
bulunan kuzular›n aras›na gitmifllerdi. Süt kardefli koflarak
eve gelip, "Beyaz elbiseli iki kifli, Kureyflli kardeflimi yere ya-
t›r›p karn›n› yard›lar, ellerini karn›na soktular!" dedi. Hali-
me hatun ile kocas› Haris, hemen süratle koflup yan›na gel-
diler. Bakt›lar ki, rengi de¤iflmifl, semaya bak›yor ve tebes-
süm ediyor. Sana ne oldu yavrucu¤um? diye sorduklar›nda,
flöyle anlatt›: (Yan›ma beyaz elbiseli iki kifli geldi. Birinin
elinde içi kar dolu bir tas vard›. Beni tutup, gö¤sümü yard›-
lar. Kalbimi de ç›kar›p yard›lar. Ondan siyah bir kan p›ht›s›
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ç›kard›lar. Gö¤sümü ve kalbimi o karla temizlediler ve kapa-
t›p kayboldular). Bu hadiseye fiakk-› sadr (gö¤sünün yar›l-
mas›) denir. Bu hadise, Kur'ân-› kerîmde ‹nflirah sûresi bi-
rinci âyetinde bildirilmektedir.

Muhammed aleyhisselâma peygamberlik bildirildikten
sonra Eshâb-› kiramdan baz›lar›: (Yâ Resûlallah, bize kendi-
nizden bahseder misiniz?) deyince, (Ben, babam “ceddim”
‹brahim'in duas›y›m. Kardeflim ‹sa'n›n müjdesiyim! Anne-
min ise rüyas›y›m. O bana hamile iken fiam saraylar›n› ay-
d›nlatan bir nûrun kendisinden ç›kt›¤›n› görmüfltü. Ben Sa'd
bin Bekr o¤ullar› yan›nda emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt
kardeflim ile birlikte evimizin arkas›nda kuzular› otlat›yor-
duk. O s›rada yan›ma beyaz elbiseli iki kifli geldi. Birinin
elinde içi karla dolu bir alt›n tas vard›. Beni tuttular, gö¤sü-
mü yard›lar, kalbimi de ç›kar›p yard›lar. Ondan siyah bir kan
parças› ç›kar›p bir yana att›lar. Gö¤sümü ve kalbimi o karla
temizlediler) buyurdu.

Halime hatun dört yafl›ndan sonra, Onu Mekke'ye götü-
rüp annesine yerdi. Dedesi Abdülmuttalib, Halime hatuna
çok büyük hediyeler verip, ihsanda bulundu. Halime hatun
onu Mekke'ye b›rak›nca, sanki can›m ve gönlüm de onunla
birlikte kald›, demifltir.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N ANNES‹N‹N VEFÂTI

Muhammed aleyhisselâm alt› yafl›na kadar da annesinin
yan›nda büyüdü. Alt› yafl›nda iken, annesi ve Ümm-i Eymen
ad›ndaki cariye ile birlikte akrabalar›n› ve babas› Abdul-
lah'›n mezar›n› ziyaret etmek için Medine'ye gittiler. Medi-
nede bir ay kald›lar. Bu s›rada Muhammed aleyhisselâm,
Beni Neccar kuyusu denilen havuzda yüzmeyi ö¤rendi. S›r-
t›ndaki nübüvvet mührünü ve di¤er baz› alâmetlerini gören
Yahudi âlimlerinden bir k›sm›, (Bu çocuk âhir zaman Pey-
gamberi olacak!) demifllerdir. Onlar›n bu sözlerini duyan
Ümm-i Eymen, durumu annesine haber verince, hazreti
Âmine, ona bir zarar gelmesinden çekinerek onu al›p, Mek-
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ke'ye dönmek üzere yola ç›kt›. Ebvâ denilen yere geldikle-
rinde, hazreti Âmine hastaland›. Hastal›¤› art›p s›k s›k ken-
dinden geçiyordu. Bafl›nda duran o¤lu Muhammed aleyhis-
selâma bakarak flu beytleri söyledi:

Her yaflayan ölür, eskir her yeni,
Her yafllanan elbet oluyor fâni. 

Ben de ölece¤im bir gün elbette, 
Lâkin kalacakt›r ad›m dillerde. 

Çünki senin gibi hayrl› evlâd, 
B›rakt›m geriye ne büyük ni’met.

Biraz sonra vefât etti. Orada defn edildi. Ümm-i Eymen,
Muhammed aleyhisselâm› Mekke'ye getirip dedesi Abdül-
muttalib'in yan›na b›rakt›.

Muhammed aleyhisselâm›n babas› ve annesi ‹brahim
aleyhisselâm›n dîninde idi. Ya’nî mü'min idiler. ‹slâm âlim-
leri; onlar›n ‹brahim aleyhisselâm›n dîninde olduklar›n› ve
Muhammed aleyhisselâm, Peygamber olduktan sonra da
onun ümmetinden olmalar› için diriltilip, Kelime-i flehâdeti
iflittiklerini ve söylediklerini ve böylece bu ümmetten de ol-
duklar›n› bildirmifllerdir.

Muhammed aleyhisselâm sekiz yafl›na kadar da, dedesi-
nin yan›nda büyüdü. Dedesi Abdülmuttalib Mekkede sevi-
len ve çeflitli iflleri idare eden bir zat olup, heybetli, sabrl›, ah-
lâk› dürüst, mert ve cömert idi. Fakirleri doyurur, hatta aç,
susuz kalan hayvanlara bile yiyecek su verirdi. Allah'a ve
ahirete inanan, kötülüklerden sak›nan, câhiliyye devrinin
çirkin âdetlerinden uzak duran bir zat idi. Mekkede zulme,
haks›zl›¤a engel olur, oraya gelen misafirleri a¤›rlard›. Ra-
mazan ay›nda Hira da¤›nda inzivaya çekilmeyi âdet edinmifl-
ti.

Çocuklar› seven ve flefkat sâhibi olan Abdüllmuttalib,
Muhammed aleyhisselâm› ba¤r›na bas›p, gece gündüz yan›n-
dan ay›rmad›. Ona büyük bir sevgi ve flefkat gösterirdi.
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Kâ'be'nin gölgesinde kendisine mahsus olan minderinde
onunla beraber oturur, mani olmak isteyenlere, (B›rak›n o¤-
lumu, Onun flan› yücedir!) derdi. Peygamberimizin aleyhis-
selâm dad›s› Ümm-i Eymen'e, Ona iyi bakmas›n› önemle
tembih eder, (O¤luma iyi bak! Ehl-i kitâb, benim o¤lum
hakk›nda, bu ümmetin peygamberi olacak diyorlar) derdi.
Ümmi Eymen demifltir ki, (Onun çocuklu¤unda ne açl›ktan,
ne de susuzluktan flikayet etti¤ini görmedim. Sabahleyin bir
yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istedi¤i-
mizde "istemem, tokum" derdi.) Abdülmuttalib uyurken ve
odas›nda yaln›zken, ondan baflkas›n›n yan›na girmesine mü-
saade etmezdi. Onu daima öper, okflar, sözlerinden ve hare-
ketlerinden son derece hofllan›rd›. Sofrada onu yan›na al›r,
dizine oturtur; yeme¤in en iyisini ve en lezzetlisini, Ona ye-
dirir ve O gelmeden sofraya oturmazd›. Onun hakk›nda nice
rüyalar görüp bir çok hadiselere flahit oldu. Bir defas›nda,
Mekkede kurakl›k ve k›tl›k olmufltu. Abdulmuttalib, gördü-
¤ü bir rüya üzerine Muhammed aleyhisselâm›n elinden tu-
tup, Ebû Kubeys da¤›na ç›k›p, (Allah'›m, bu çocuk hakk›
için, bizi bereketli bir ya¤mur ile sevindir!) diyerek dua etti.
Duas› kabûl olundu ve bol ya¤mur ya¤d›. O zamanki flairler,
bu hadiseyi fliirler yazarak dile getirmifllerdir.

Bir gün Abdülmuttalib, Kâ'benin yan›nda oturuyordu.
Necranl› bir rahip yan›na gelip onunla konuflurken bir ara
"Biz ‹smailo¤ullar›ndan en son gelecek olan peygamberin s›-
fatlar›n› kitâblarda bulduk. Buras› (Mekke), Onun do¤um
yeridir. S›fatlar› flöyle, flöyledir!" diyerek birer birer sayma-
¤a bafllad›¤› s›rada, Peygamberimiz yanlar›na gelmiflti. Nec-
ranl› rahip, Onu dikkatle seyretmeye bafllad›. Sonra da yak-
lafl›p mübârek gözlerine, s›rt›na, ayaklar›na bakt› ve heye-
canla: "‹flte, O budur. Bu çocuk senin neslinden midir?" de-
di. Abdülmuttalib, o¤lumdur! deyince, Necranl› rahip: "Biz
kitâblarda okudu¤umuza göre, Onun babas›n›n sa¤ olmama-
s› laz›m!" dedi. Abdülmuttalib, (O, o¤lumun o¤ludur. Baba-
s› daha O do¤madan, annesi hamile iken ölmüfltü) deyince,
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rahip "fiimdi do¤ru söyledin" dedi. Bunun üzerine Abdül-
muttalib o¤ullar›na: (Kardeflinizin o¤lu hakk›nda söylenileni
iflitin de, Onu iyi koruyun!) dedi.

Abdülmuttalib vefât› yaklafl›nca, o¤ullar›n› toplay›p, Pey-
gamberimiz aleyhisselâma, (Yavrum, bu amcalar›ndan han-
gisinin yan›nda kalmak istersin) deyince, koflup amcas› Ebû
Talib'in kuca¤›na oturdu. Onun yan›nda kalmak istedi¤ini
söyledi. Peygamberimizi "aleyhisselâm", dedesi Abdülmut-
talib o¤lu Ebû Talib'e b›rakt› ve Ona iyi bakmas›n› önemle
vasiyyet etti. Bundan sonra da vefât etti.

Peygamberimiz sekiz yafl›ndan sonra amcas› Ebû Talib'in
yan›nda kalmaya bafllad› ve Onun himâyesinde büyüdü. O
zaman Mekkede Ebû Talib de babas› Abdulmuttalib gibi,
Kureyfl'in ileri gelenlerinden, sevilen, sayg› gösterilen ve sö-
zü dinlenilen bir zat idi. O da Peygamberimiz aleyhisselâma
büyük bir sevgi ve flefkat gösterdi. Onu kendi çocuklar›ndan
çok sever, yan›na almadan uyumaz, bir yere gitmez ve (Sen
çok hay›rl›s›n, çok mübareksin!) derdi. O elini uzatmadan
yeme¤e bafllamaz, önce onun bafllamas›n› isterdi. Bazan da
ona ayr› sofra kurdururdu. Sabahlar› uyand›¤›nda yüzünün
p›r›l p›r›l parlad›¤›n›, saçlar›n›n taranm›fl oldu¤unu görürler-
di. Ebû Talib'in fazla mal› yoktu ve ailesi de kalabal›kt›. Mu-
hammed aleyhisselâm› himayesine ald›ktan sonra bollu¤a ve
berekete kavufltu. Mekkede vuku bulan kurakl›k sebebiyle
halk s›k›nt›ya düfltüklerinde Ebû Talib Onu Kâ'benin yan›-
na götürüp dua etti. Onun bereketiyle bol ya¤mur ya¤d›. Ku-
rakl›ktan ve k›tl›ktan kurtuldular.

Ebû Talib bir defas›nda fiam'a ticaret için giderken Mu-
hammed aleyhisselâm› da, dokuz veya oniki yafl›nda bulun-
du¤u s›rada yan›nda götürdü. Ticaret kervan› uzun bir yolcu-
luktan sonra Busrada H›ristiyanlara mahsus bir manast›r›n
yak›n›nda konaklad›. Bu manast›rda, "Bahîra" ad›nda bir ra-
hip kalmakta idi. Önceden Yahudi âlimlerinden iken sonra-
dan H›ristiyan olan bu bilgili rahibin yan›nda elden ele geçe-
rek saklanan bir kitâb bulunmakta ve birçok fleyler ondan
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sorulmakta idi. Kureyfl kervan› daha önceki y›llarda buradan
defalarca gelip geçmesine ra¤men hiç ilgilenmeyen ve her
sabah manast›r›n dam›na ç›k›p kafilelerin geldi¤i yöne baka-
rak merakla bir fley bekleyen rahib Bahira'ya, bu defa bir hâl
olmufltu ve heyecanla irkilip yerinden f›rlam›flt›. Çünki o,
Kureyfl kervan› uzaktan göründü¤ü s›rada, kervan›n üstünde
beyaz bir bulutun da onlarla birlikte ak›p geldi¤ini ve onla-
r›n konaklad›¤› a¤ac›n üstünde durdu¤unu görmüfltü. Bu bu-
lut Muhammed aleyhisselâm› gölgelemekte idi. Kervan ko-
naklay›nca da Muhammed aleyhisselâm›n alt›na oturdu¤u
a¤ac›n dallar›n›n üzerine do¤ru e¤ildi¤ini görerek iyice heye-
canlanan rahip, hemen bir sofra haz›rlat›p, acele ile bir de
davetci göndererek, Kureyfl kervan›nda bulunanlar›n hepsi-
ni yeme¤e davet etti. Kureyfl kervan›nda bulunanlar, Mu-
hammed aleyhisselâm› mallar›n›n yan›nda gözetlemek üzere
b›rakd›lar. Rahip Bahira'n›n yan›na gelip, defalarca buradan
gelip geçtikleri hâlde flimdiye kadar kendilerini davet etme-
yip de, bugün davet etmesinin sebebini sordular. Bahire ge-
lenlere dikkatle bak›p, (Ey Kureyfl toplulu¤u, içinizden ye-
me¤e gelmeyen var m›?) diye sordu. Evet, bir kifli var dedi-
ler. Rahip Bahîra ›srarla onun da ça¤r›lmas›n› isteyince, gi-
dip ça¤›rd›lar. Gelir gelmez dikkatle ona bakmaya, incele-
meye bafllayan Bahîra, yemekten sonra hallerine, ifllerine
dair bir çok sorular sordu. Muhammed aleyhisselâm da ce-
vap verdi. Bahira gördü¤ü alametlerin ve ald›¤› cevaplar›n
hepsi için ahir zamanda gelecek olan peygamberin s›fatlar›
hakk›nda bildiklerine tam uydu¤unu gördü. Sonra s›rt›n›
aç›p nübüvvet mührünü de görünce, Ebû Tâlibe, (Bu çocuk
senin neslinden midir?) dedi. Ebû Talib o¤lum deyince, Ba-
hira, (Kitâblarda bu çocu¤un babas›n›n sa¤ olmayaca¤› yaz›-
l›, O senin o¤lun de¤ildir.) dedi. Bu sefer Ebû Talib, (O be-
nim kardeflimin o¤ludur.) diye cevap verdi. Babas› ne oldu
deyince, babas› onun do¤mas›na yak›n bir s›rada öldü ceva-
b›n› alan Bahira, (do¤ru söyledin), annesi ne oldu? dedi. O
da öldü deyince (do¤ru söyledin) diyen Bahîra, sonra da ›s-
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rarla flöyle dedi: (Kardeflinin o¤lunu hemen memleketine ge-
ri götür. Onu, hasedci Yahudilerden koru! Vallahi Yahudi-
ler bu çocu¤u görüp, benim farkettiklerimi onlar da fark
ederlerse, Ona bir zarar verme¤e kalk›fl›rlar. Çünki kardefli-
nin o¤lunda büyük bir hâl ve flan vard›r. Bu peygamberlerin
sonuncusu olacak. Bunun getirece¤i din, bütün yeryüzüne
yay›lsa gerektir. Sak›n bu çocu¤u fiam'a götürme, mübarek
bedenine bir zarar verirler. Bunun hakk›nda çok ahd ve mi-
sak olmufltur) dedi. Ebû Talib misak nedir? dedi. Bahira de-
di ki: (Allahü teâlâ bütün peygamberlerden ve en son da ‹sa
aleyhisselâmdan ümmetlerine âhir zaman peygamberinin
gelece¤ini bildirmeleri üzerine söz alm›flt›r) dedi. Ebû Talib,
Bahîra'n›n bu sözleri üzerine, fiam'a gitmekten vazgeçti ve
mallar›n› Busrada ucuz fiyata sat›p, Mekke'ye döndü. Ebû
Talib Bahiradan iflittikleri fleylerden sonra Muhammed aley-
hisselâm› daha da çok sevdi. Ömrü boyunca Onu daima ko-
rudu ve her iflinde Ona yard›mc› oldu. Her haliyle faziletler
ve güzellikler sâhibi müstesna bir insan olarak büyümekte
olan Muhammed aleyhisselam, onyedi yafl›na ulaflt›¤› s›rada
Yemen'e ticaret için giden amcas› Zübeyr, ticaretinin bere-
ketli olmas› için Onu da yan›nda götürdü. Bu seferde de ni-
ce harikûlade halleri görüldü. Mekke'ye döndüklerinde
Onun bu halleri anlat›ld› ve Kureyfl kabilesi aras›nda, (Bu-
nun flan› pek yüce olacak) diye söylenmeye baflland›.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N GENÇL‹⁄‹

Her bak›mdan insanlar›n en üstünü olan Muhammed
aleyhisselâm, daha gençli¤i s›ras›nda Mekke halk› aras›nda
di¤erlerinden farkl› olarak çok sevilmifltir. Güzel ahlâk›, in-
sanlara görülmemifl bir flekilde iyi davranmas›, sakinli¤i, yu-
muflakl›¤› ve di¤er üstün halleriyle insanlar aras›nda fevkala-
de farkl›l›¤› ile herkes Ona hayran olmufltur. Mekke halk›,
Onda gördükleri flafl›lacak derecedeki do¤ru sözlülük ve gü-
venilirlikten dolay› da Ona "El-emin (Güvenilir)" dediler ve
gençli¤inde bu isimle meflhur oldu.
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Muhammed aleyhisselâm yirmi yafllar›nda bulundu¤u s›-
ralarda, Mekkede asayifl tamamen bozularak, zulm son dere-
ce yayg›nlafl›p, mal, can ve namus emniyeti kalmam›flt›. Mek-
ke'nin yerli halk›, ticaret için ve Kâ'beyi ziyaret maksad›yla
gelen yabanc›lar, haks›zl›¤a ve zulme u¤ruyorlar, haklar›n› al-
mak için müracaat edecek bir merci de bulam›yorlard›. Bu s›-
rada ticaret maksad›yla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccar›n
mallar›, As bin Vâil ad›nda bir Mekkeli taraf›ndan zorla elin-
den al›n›p gasp edilmiflti. Bu hadise üzerine Yemenli," Ebû
Kubeys da¤›na ç›k›p feryat ederek hakk›n›n al›nmas› için ka-
bilelerden yard›m istemiflti. Art›k zulmün had safhaya ulaflt›-
¤›n› dile getiren bu tip hadiseler üzerine, Haflim ve Zühre
o¤ullar› ve di¤er kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Ce-
dan'›n evinde topland›lar. Yerli, yabanc› hiç kimseye zulm ve
haks›zl›k yap›lmamas›na, zulme mani olmaya ve haks›zl›¤a
u¤ram›fl olanlar›n haklar›n› almaya karar verdiler ve bu mak-
satla bir adalet cemiyeti kurdular. Muhammed aleyhisselâ-
m›n genç yaflta kat›ld›¤› ve kuruluflunda da çok tesirli oldu¤u
bu cemiyete, daha önceden de Fadl ad›ndaki iki kifli ile Fu-
dayl ad›nda biri taraf›ndan kurulup zamanla unutulan böyle
bir cemiyeti de hat›rlatmak bak›m›ndan Fad›llar›n yemini
mânâs›nda "H›lf-ul Fudul" Cemiyeti denildi. Bu cemiyet, zul-
mü önleyip, Mekkede bozulmufl olan asayifli yeniden kurdu.
Tesiri uzun müddet devam etti. Muhammed aleyhisselâma
peygamberlik bildirildikten sonra Eshâb-› kirama anlat›p:
(Abdullah bin Ced'an›n evinde yap›lan yeminleflmede ben de
bulundum. Bence o yeminleflme k›rm›z› tüylü develere (ser-
vete) sâhib olmaktan daha sevimlidir. fiimdi de böyle bir mec-
lise ça¤r›lsam icabet ederim) buyurdu. Mekkeliler öteden be-
ri, ticaretle u¤raflarak geçimlerini sa¤larlard›. Muhammed
aleyhisselâm›n amcas› Ebû Talib de ticaretle u¤rafl›yordu.
Muhammed aleyhisselâm yirmibefl yafl›nda bulundu¤u s›ra-
larda, Mekkede geçim s›k›nt›s›n›n iyice artmas› üzerine, Mek-
keliler fiam'a gitmek üzere büyük bir ticaret kervan› haz›rla-
m›flt›. Ebû Talib, ye¤eni Muhammed aleyhisselâma bu kerva-
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na kat›lmas›n› tavsiye etti. Amcas› Ebû Talib'in bu tavsiyesi
üzerine Mekkede üstün ahlâk› ve meziyetleriyle tan›nan ve
"Tâhire (çok temiz)" lakab›yla an›lan hazret-i Hatice'nin
mallar›n› götürüp satmak üzere bu ticaret kafilesine kat›ld›.
Bu ifle büyük bir memnuniyet gösteren hazret-i Hatice, köle-
si Meysere’yi de Onun yan›na yard›mc› olarak vermiflti. Üç ay
süren bu ticaret seferi s›ras›nda, kervanda bulunanlar, Mu-
hammed aleyhisselâm›n üzerinde Onu gölgeleyen bir bulutun
ve kufl flekline giren iki mele¤in Onunla birlikte sefer bitince-
ye kadar hareket etmesi, yolda yürüyemeyecek derecede yo-
rulup kervandan geri kalan iki devenin ayaklar›n› eliyle s›¤a-
mas›ndan sonra develerin birden süratlenmesi gibi, nice hari-
kulade hallerini görünce, Onu son derece sevip flan›n›n çok
yüce olaca¤›n› anlam›fllard›. Busra denilen yere vard›klar›n-
da, daha önce amcas› Ebû Talib'le ticaret için geldiklerinde
konaklad›klar› manast›r›n yak›n›nda bir yerde bu seferde de
konaklam›fllard›. Gördü¤ü bir çok alametlerden Onun son
peygamber olaca¤›n› anlay›p söyleyen rahip Bahira ölmüfl,
Onun yerine Nastura ad›nda baflka bir rahip geçmiflti. Manas-
t›r›n yak›n›na gelip konan Kureyfl kervan›n› seyreden rahip
Nastura, yak›n›nda bulunan bir kuru a¤ac›n alt›na birinin
oturmas›yla birlikte a¤ac›n yeflermesini görerek koflup geldi.
Bir elinde bulunan, sahifede yaz›l› olanlara bak›yor, bir de
Muhammed aleyhisselâm›n yüzüne bak›yor ve bakt›kça da
hayrete düflüyordu. Nastura bildi¤i, duydu¤u ve okudu¤u ala-
metleri aynen görüp, Muhammed aleyhisselâm› göstererek:
(Îsa aleyhisselâma ‹ncil'i indiren Allah hakk› için bu zat son
peygamber olacakt›r. Ne olayd› ben Onun peygamber gönde-
rilerek emrolundu¤u zamana ulaflsayd›m) dedi. Muhammed
aleyhisselâm Busra pazar›nda Hatice Hatunun mallar›n› sa-
tarken de, Onunla pazarl›k yapan bir Yahudi inanmad›¤› için
(Lât ve Uzzâya «iki put ismi» yemin et ki inanay›m) deyince,
Muhammed aleyhisselâm›n, (Ben o putlar ad›na asla yemin
etmem! Onlar›n yan›ndan geçerken yüzümü baflka tarafa çe-
virerek geçerim) cevab›n› al›nca, Ondaki di¤er alametleri de

– 501 –



gören Yahudi: (Söz senin sözündür. Vallahi bu zat peygam-
ber olacak bir kimsedir ki, âlimlerimiz kitâblarda bunun vas-
f›n› bulmufllard›r) diyerek hayranl›¤›n› aç›klad›.

Kureyfl kervan› ticaretini tamamlay›p Mekke'ye dönünce,
kervanda bulunan ve Hatice hatunun akrabas› olan Zübeyr
ve kölesi Meysere Muhammed aleyhisselâm hakk›nda iflittik-
lerini ve gördüklerini Hatice hatuna bir bir anlatt›lar. Hatice
hatun mallar›n› satmak üzere teslim etti¤i Muhammed aley-
hisselâm›n bereketiyle iyi kâr getirdi¤ini görerek çok mem-
nun olmufltu. Fakat o bundan ziyade kervan› karfl›lad›¤› s›ra-
da Muhammed aleyhisselâm› gölgeleyen iki mele¤i görmesi
ve ticaret seferi s›ras›nda vuku bulan harikulade hallerin kö-
lesi Meysere taraf›ndan teker teker anlat›lmas› üzerine, he-
men amcas›n›n o¤lu Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin
Nevfel, putlara tapmayan, okumufl ve çok bilgili, yafll› bir H›-
ristiyan idi. Daha önceden de rüyas›nda gökten ay›n inip koy-
nuna girip, koltu¤undan ç›karak bütün alemi ayd›nlatt›¤›n›
gördü¤ünü Varaka bin Nevfel'e anlatan, Hatice hatuna, Va-
raka bin Nevfel: (Ahir zaman peygamberi do¤mufltur. Sen
onun han›m› olursun. Senin zaman›nda ona vahiy gelir. Onun
dîni bütün âlemi doldurur. Sen ona en önce îmân eden olur-
sun. O peygamber, Kureyfl kabilesinin Haflim o¤ullar› kolun-
dan olacak...) demiflti. Hatice hatun bu defa kölesi Meyse-
re'nin anlatt›¤› fleyleri de Varaka bin Nevfel'e söyleyince, o
da hayrete düflüp: (Bu söylediklerinden anlafl›l›yor ki, flüphe-
siz Muhammed aleyhisselâm bu ümmetin peygamberi olacak.
Ben zaten bu ümmetten bir peygamberin ç›kaca¤›n› biliyor ve
onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zaman›d›r) dedi. Böy-
lece hazreti Hatice'nin sevgisi ve itimad› daha da artt›.

Muhammed aleyhisselâm 12 yafl›nda iken amcas› Ebu Ta-
lib ile ticaret için Busra'ya kadar, 17 yas›nda iken amcas› Zü-
beyr ile Yemen'e, 20 yafl›nda hazreti Ebû Bekir ile fiam'a ve
25 yafl›nda iken hazreti Haticenin mallar›n› satmak üzere
fiam'a olmak üzere dört defa seyahate ç›kt›. Bu seyahatlerin-
den baflka hiç bir yere seyahat yapmad›.
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PEYGAMBER‹M‹Z‹N EVLENMES‹

Muhammed aleyhisselâm yirmibefl yafl›nda iken ilk ola-
rak hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, Kureyfl kabi-
lesinin Esed o¤ullar› kolundan k›rk yafl›nda ve dul idi. Fakat,
mal›, cemâli, akl›, ilmi, flerefi, nesebi, iffet ve edebi pek fazla
bir hatun idi. Yüksek ahlâk› ve üstün vas›flar› sebebiyle Ku-
reyfl aras›nda "Tahire (çok temiz)", islâmiyyet geldikten
sonra da "Hadicet-ül-Kübra" ismiyle meflhur olmufltu. Haz-
reti Hatice mallar›n› fiam taraf›na götürüp Busrada satan
Muhammed aleyhisselâm›n adaletini, üstün ahlâk›n› ve hak-
k›nda duydu¤u, flahit oldu¤u hadiseler sebebiyle onu son de-
rece takdir etmiflti. Bu hadiseden k›sa bir süre sonra, yak›n-
lar›n›n da kabûl etmesiyle evlenmeleri kararlaflt›r›ld›. Nikâh
meclisi hazreti Haticenin evinde kuruldu. Ebu Talib ve Va-
raka bin Nevfel taraf›ndan takdim konuflmalar› yap›ld›. Ni-
kâh› Varaka bin Nevfel k›yd›. Kureyfl kabilesinin ileri gelen-
leri de nikâh flahidi olarak bulundular. Zaman›n›n emsalsiz
bir kad›n› olan hazreti Hatice, evlilik hayât› boyunca Mu-
hammed aleyhisselâma daima hizmet edip yard›mc›s› oldu.
Muhammed aleyhisselâm›n bu evlili¤i, hazreti Haticenin ve-
fât›na kadar olmak üzere yirmibefl sene sürdü. Muhammed
aleyhisselâm, ilk han›m› hazreti Hatice hayâtda iken baflkas›
ile hiç evlenmemiflti. Muhammed aleyhisselâm›n hazreti Ha-
ticeden ikisi erkek, dördü k›z olmak üzere Kas›m, Zeynep,
Ruk›yye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah (Tayyip) ad-
lar›nda alt› çocu¤u oldu. Peygamberli¤i s›ras›nda evlendi¤i
Mariyeden de ‹brahim adl› o¤lu do¤mufltu. Di¤er han›mla-
r›ndan çocu¤u olmad›. Zeynep k›zlar›n›n en büyü¤ü idi. En
küçük k›z› Fat›ma babas›n›n en sevgilisiydi. Hazreti Fat›ma,
babas› k›rk yafl›nda iken do¤du. Erkek evlâdlar› küçük yaflta
vefât ettikleri gibi hazreti Fatimadan baflka bütün k›zlar› da
ondan önce vefât ettiler. Hazreti Fat›ma da, Muhammed
aleyhisselâmdan alt› ay sonra vefât etti. Hazreti Ali ile evlen-
miflti. Muhammed aleyhisselâm›n soyu hazreti Fat›ma evla-
d›, hazreti Hasan ve hazreti Hüseyin ile devam etti.
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Resûlullah efendimiz ikinci defa olarak, ellibefl yafl›nda
iken, hazreti Ebû Bekir'in k›z› hazreti Aifle ile evlendi. Bu-
nu, Hatice-i Kübra'n›n vefât›ndan bir y›l sonra, Allahü teâlâ-
n›n emri ile nikâh eylemiflti. Ölünceye kadar, sekiz sene
onunla yaflad›.

Di¤erlerini, hep hazreti Aifleden sonra, dinî, siyasî sebep-
lerle veya merhamet ve ihsan ederek nikâh etti. Bunlar›n
hepsi dul olup, ço¤u yafll› idi. Meselâ, Mekke' deki kâfirle-
rin, müslimânlara eziyet ve zararlar› dayan›lamayacak bir
dereceye geldikte, Eshâb-› kiram›n bir k›sm› Habeflistana
hicret etmiflti. Habefl padiflah› Necâfli H›ristiyan idi. Müsli-
mânlara çeflitli fleyler sorup, ald›¤› olgun cevaplara hayran
kalarak îmâna geldi. Müslimânlara çok iyilik yapt›. Îmân›
zay›f olan Ubeydüllah bin Cahfl, fakirlikten kurtulmak için,
papazlara aldan›p mürted olmufl, dînini dünyaya de¤iflmiflti.
Resul aleyhisselâm›n halas›n›n o¤lu olan bu mel'ûn, kar›s›
Ümm-i Habibeyi de dinden ç›k›p zengin olma¤a cebr ve tefl-
vik etti ise de, kad›n, fakirli¤e ve ölüme râz› olaca¤›n›, fakat
Muhammed aleyhisselâm›n dîninden ç›kmayaca¤›n› söyle-
yince, bunu boflad›. Sürünerek, sefaletten ölmesini bekliyor-
du. Fakat, az zamanda kendi öldü. Ümm-i Habibe, Mekke-
deki Kureyflin o zamanki bafl kumandan› Ebû Süfyan'›n k›-
z› idi. Resûlullah efendimiz o zamanlarda, Kureyfl ordular›
ile, çok çetin muharebelerle u¤rafl›yordu ve Ebû Süfyan, is-
lâmiyyeti yok etmek için son gayreti ile çarp›fl›yordu. Pey-
gamberimiz, Ümm-i Habibe'nin dîninin kuvvetini ve bafl›na
gelen çok ac› hali iflitti. Necâfliye mektup yaz›p, (Oradaki
Ümm-i Habibe ile evlenece¤im. Nikâh›m› yap! Sonra ken-
disini buraya gönder!) fleklinde talepte bulundu. Necâfli da-
ha önce müslimân olmufltu. Mektuba çok hürmet edip, ora-
daki müslimânlar› saray›na davet ederek, ziyafet verdi. Hic-
retin yedinci y›l›nda nikâh yap›l›p, hediye ve ihsanlarda bu-
lundu. Bu suretle, Ümm-i Habibe, îmân›n›n mükâfat›na ka-
vuflarak, orada zengin ve râhat oldu. Onun sayesinde, ora-
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daki müslimânlar da râhat etti. Cennette, kad›nlar kocalar›-
n›n yan›nda bulunacaklar› için, Cennetin en yüksek derece-
si ile müjdelenmifl oldu ki, dünyan›n bütün zevk ve ni’met-
leri, bu müjde yan›nda pek küçük kal›r. Bu nikâh, Ebu Süf-
yan'›n ilerde müslimân olmakla flereflenmesini haz›rlayan
sebeplerden birisi oldu. Görülüyor ki, bu nikâh, kâfirlerin
iftiralar›n›n ne kadar yanl›fl ve çürük oldu¤unu bildirdi¤i gi-
bi, Resulullah›n "aleyhisselâm" akl›n›n, zekâs›n›n, dehâs›-
n›n, ihsân›n›n ve merhametinin derecesini de göstermekte-
dir.

‹kinci misâl olarak; hazreti Ömer'in k›z› Hafsa dul kal-
m›flt›. Hicretin üçüncü y›l›nda, hazreti Ömer, hazreti Ebû
Bekir'e ve hazreti Osman'a k›z›m› al›r m›s›n dedikde, düflü-
neyim, demifllerdi. Bir gün, Resûlullah efendimiz her üçü ve
baflkalar› yan›nda iken, (Yâ Ömer! Seni üzüntülü görüyo-
rum, sebebi nedir?) diye sordu. Bir flifledeki mürekkebin
rengi kolay görüldü¤ü gibi, Resûlullah efendimiz de, herke-
sin düflüncesini, bir bak›flta anlard›. Lüzum görürse sorard›.
Ona, hatta herkese do¤ru söylememiz farz oldu¤undan, haz-
reti Ömer de, (Yâ Resûlallah! K›z›m› Ebu Bekr'e ve Os-
man'a teklif ettim, almad›lar) diye cevap verdi. Resûlullah,
en çok sevdi¤i üç Eshâb›n›n üzülmesini hiç istemedi¤inden,
onlar› sevindirmek için, hemen buyurdu ki, (Yâ Ömer! K›z›-
n›, Ebû Bekirden ve Osmandan daha iyi birisine versem is-
ter misin?). Ömer flafl›rd›. Çünki, Hazreti Ebu Bekirden ve
Hazreti Osmandan daha iyi kimse olmad›¤›n› biliyordu.
(Evet, yâ Resûlallah) dedi. (Ya Ömer, k›z›n› bana ver!) bu-
yurdu. Bu suretle, Hafsa, Hazreti Ebu Bekir'in ve Osman'›n
ve bütün mü'minlerin anneleri oldu ve bunlar, ona hizmetçi
oldu ve hazreti Ebû Bekir ve Ömer ve Osman, birbirlerine
daha yak›n ve daha sevgili oldular.

Üçüncü bir misal, hicretin befl veya alt›nc› senesinde, Be-
ni Mustalak kabilesinden al›nan yüzlerce esir aras›nda, Cü-
veyriyye, kabilenin reisi Harisin k›z› idi. Bunu sat›n al›p âzâd
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ederek, kendilerine nikâh edince, Eshâb-› kirâm›n "aleyhi-
mür›dvân" hepsi, biz, Resûlullah efendimizin ailesinin, an-
nemizin akrabas›n› cariye olarak, hizmetçi olarak kullan-
maktan hayâ ederiz dedi. Hepsi, esirlerini âzâd etti. Bu ni-
kâh, yüzlerce esirin âzâd olmas›na sebep oldu. Hazreti Cü-
veyriyye bu hali her zaman söyleyerek ö¤ünürdü. Hazreti
Âifle, Cüveyriyyeden daha hay›rl›, daha bereketli bir kad›n
görmedim, derdi.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n çok
evlenmesinin mühim bir sebebi de, ‹slamiyeti bildirmek için-
di. Hicâb âyeti gelmeden, ya’nî kad›nlar›n örtünmeleri emir
olunmadan önce, kad›nlar da Resûlullaha gelip, bilmedikle-
rini sorar, ö¤renirlerdi. Resûlullah efendimiz birinin evine
gitse, kad›nlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hi-
câb âyeti gelip, kad›nlar›n yabanc› erkeklerle oturmalar›, ko-
nuflmalar› yasak edilince, yabanc› kad›nlar› kabûl etmedi.
Onlar›n bilmediklerini, mübârek zevcesi hazreti Âifleden so-
rup ö¤renmelerini emir eyledi. Gelip soranlar›n çoklu¤un-
dan, hazreti Âifle, hepsine cevap yetifltirme¤e vakit bulam›-
yordu. Bu mühim hizmeti kolaylaflt›rmak ve hazreti Âifle'nin
yükünü hafifletmek için lâz›m oldu¤u kadar han›m› nikâh et-
ti. Kad›nlara ait yüzlerce nazik bilgileri, müslimân kad›nlar›-
na, mübârek han›mlar› yolu ile bildirdi. Han›mlar› bir olsay-
d›, bütün kad›nlar›n ondan sormas› güç ve hatta imkâns›z
olurdu. Allahü teâlân›n dînini tam olarak bildirmek için, çok
evlenmek yükünü de omuzlar›na ald›.

Muhammed aleyhisselâm, hazreti Hatice ile evlendikten
sonra da Mekkede ticaretle meflgul oldu. Ticareti Saib bin
Abdullah ile ortakl›k fleklinde yürütürdü. Kazançlar›yla mi-
safirleri a¤›rlarlar, yetimlere ve fakirlere yard›m ederlerdi.
Muhammed aleyhisselâm yine bu s›ralarda hazreti Hati-
ce'nin kölesi Zeydi himayesine al›p onu kölelikten azad etti.
O zaman küçük yaflta bulunan hazreti Ali'yi de yan›na al›p
evlad› gibi yetifltirmifltir.
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KÂ'BE HAKEML‹⁄‹

Otuzbefl yafl›nda bulundu¤u s›rada Kâ'be hakemli¤i yapt›.
O zaman ya¤mur ve seller sebebiyle Kâ'be'nin duvarlar› iyi-
ce y›pranm›fl, bir yang›n sebebiyle de tahribata u¤ram›flt›. Bu
durum üzerine Kureyfl kabilesi Kâ'beyi ‹brahim aleyhisselâ-
m›n yapt›¤› temele kadar y›k›p yeniden yapmaya bafllam›flt›.
Her kabileye bir bölümü verilerek duvarlar› yükselttiler. Bu
iflin büyük bir fleref oldu¤unu bilen kabileler, Hacer-ül-esved
tafl›n› yerine koyma hususunda anlaflamad›lar. Her kabile
böyle bir flerefe sâhib olmak istedi¤inden, aralar›nda gittikçe
artan büyük bir anlaflmazl›k ç›kt›. Dört befl gün süren bu an-
laflmazl›k sebebiyle nerdeyse kan dökülecekti. Bu s›rada Ab-
dülmuttalib'in day›s› ve yafll› bir zat olan Huzeyfe'nin, (Ey
Kureyfl toplulu¤u! Anlaflamad›¤›n›z ifl hakk›nda hüküm ver-
mek üzere, flu kap›dan ilk girecek zat› aran›zda hakem ya-
p›n!) diyerek, Beni fieybe kap›s›na iflaret etti. Orada bulu-
nanlar bu teklifi kabûl ettiler ve Beni fieybe kap›s›na baka-
rak ilk girecek ve iflin en nazik an›nda bu ifli halledecek kim-
seyi beklemeye bafllad›lar. Nihayet kap›dan, do¤rulu¤unu,
üstün ahlâk›n› son derece takdir ettikleri ve "Emîn" (güveni-
lir) dedikleri Muhammed aleyhisselâm›n geldi¤ini gördüler,
(‹flte El-Emin, onun hükmüne râz›y›z) dediler. Durum Mu-
hammed aleyhisselâma anlat›l›nca bir örtü istedi. Hacer-ül-
esved'i bir örtü üzerine koyup, (Her kabileden bir kifli bir
ucundan tutsun) buyurdu. Tafl› konulaca¤› yere kadar kal-
d›rtt›. Sonra da kendisi tafl› kucaklay›p yerine koydu. Mekke-
de ç›kmak üzere olan büyük bir harbin böylece önlendi¤ini
gören kabileler, onun bu hareketinden çok memnun oldular.
Sonra da yar›m kalm›fl olan duvarlar› yaparak tamamlad›lar.

PEYGAMBERL‹⁄‹

Muhammed aleyhisselâm, daha otuzyedi yafl›nda iken ga-
ibden "Yâ Muhammed" diye nida olundu¤unu duyard›.
Otuzsekiz yafl›nda iken de bir tak›m nurlar görmeye bafllad›.
Bu hâlini sâdece hazreti Hatice'ye anlat›rd›.
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Sevgili Peygamberimiz otuzdokuz yafl›nda iken sâd›k rü-
yalar görmeye bafllad›. Rüyas›nda ne görürse aynen ç›kard›.
Bu hal alt› ay devam etti. Bundan sonra yaln›zl›¤› sevip in-
sanlardan uzaklaflarak Hira Da¤›nda bir ma¤arada tefekkü-
re dalard›. Bazen Mekke'ye gelir, Kâ'beyi tavaf ettikten son-
ra evine giderdi. Evinde bir müddet kal›p yan›na biraz yiye-
cek alarak yine Hira Da¤›'ndaki ma¤araya gidip tefekkür ve
ibadetle meflgul olurdu. Bu halini gören Mekkeliler, (Mu-
hammed aleyhisselâm Rabbine âfl›k oldu) demifllerdi.

Muhammed aleyhisselâm k›rk yafl›nda iken yine bir Ra-
mazan ay›nda Hira Da¤›'ndaki ma¤araya çekilmifl ve tefek-
küre dalm›flt›. Ramazan›n 17. Pazartesi gecesi, gece yar›s›n-
dan sonra, kendisini ad›yla ça¤›ran bir ses iflitti. Bafl›n› kald›-
r›p etrafa bakt›¤› s›rada ikinci defa bir ses iflitti ve her taraf›
birden bire bir nur kaplad›¤›n› gördü. Sonra Cebrail aleyhis-
selâm karfl›s›na geldi. "Oku!" dedi. (Ben okumufl de¤ilim)
dedi. O zaman melek Muhammed aleyhisselâm› tutup, taka-
ti kesilinceye kadar s›kt› ve "Oku!" dedi. Yine (Ben okuma
bilmem) cevab›n› verdi. ‹kinci defa s›kt› ve "Oku!" dedi.
(Ben okuma bilmem) dedi. Cebrail aleyhisselâm üçüncü de-
fa tutup s›kt› ve sonra b›rakt› ve (Oku! Her fleyi yaratan
Rabbinin ismiyle ki, O, insan› p›ht›laflm›fl kandan yaratt›!
Oku! Ki senin Rabbin kalemle yaz› yazmay› ö¤reten, insana
bilmedi¤ini ö¤reten, bol kerem ve ihsan sâhibidir.) mealin-
deki Alak sûresinin ilk befl âyetini getirdi. Muhammed aley-
hisselâm da onunla beraber okudu. ‹lk vahiy bu suretle bafl-
lad› ve bütün cihan› ayd›nlatan ‹slâm günefli do¤du.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Pey-
gamberlik vazifesinin mes'uliyetinin heyecan ile Hira Da-
¤›'ndaki ma¤aradan ç›k›p afla¤›ya inmeye bafllad›. Da¤›n or-
tas›na geldi¤i s›rada bir ses duydu. Cebrail aleyhisselâm, "Yâ
Muhammed, Sen Allah›n Resûlüsün; ben de Cibrilim." di-
yordu. Cebrail'in "aleyhisselâm" hem sesini duydu, hem de
kendisini gördü. Evine dönünceye kadar yan›ndan geçti¤i
her tafl›n, her a¤ac›n (Esselamü Aleyke Yâ Resûlallah) dedi-
¤ini iflitiyordu. Bundan sonra evine gelip, (Beni örtünüz) bu-
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yurarak ürpermesi geçinceye kadar bir miktar yatt›. Biraz is-
tirâhat ettikten sonra, gördüklerini hazreti Hatice'ye anlatt›.
Hazreti Hatice, "Biliyorum ki sen do¤ru sözlüsün. Emânete
riâyet edersin. Güzel huylu ve iyi ahlâkl›s›n. Senin bu ümme-
tin peygamberi olaca¤›n› umar›m." dedi.

Muhammed aleyhisselâma ilk vahy geldikten sonra üç se-
ne vahiy gelmedi. Bu arada Mikail aleyhisselâm ad›ndaki
melek gelip, baz› fleyler ö¤retti. Fakat vahy getirmedi. Bu s›-
rada Peygamberimiz aleyhisselâm üzüldükçe Cebrail aley-
hisselâm gözüküp, "Ey Muhammed! Sen Allah›n Peygambe-
risin!" der, üzüntüsünü yat›flt›r›rd›.

‹lk vahyin gelmesiyle Peygamberli¤i bafllayan Muham-
med aleyhisselâm›n tebli¤inin 13 senesi Mekke' de, 10 sene-
si de Medinede geçti.

Mekke Devri: Muhammed aleyhisselâm, vahyin bir müd-
det kesilmesinden sonra yine Hira Da¤›na ç›km›flt›. Da¤dan
afla¤› inerken bir ses duydu. Bafl›n› kald›r›p bakt›¤›nda Ceb-
rail aleyhisselâm› gördü. Mübârek kalbi çarparak ve ürperek
evine dönüp (Beni örtünüz) dedi ve örtündü. Bu s›rada Ceb-
rail aleyhisselâm Müddessir sûresinin, (Ey (elbisesine) bürü-
nen Peygamber! Kalk da (kavmini Allah›n azâb› ile korkut.
(Îmân etmezlerse âzâba u¤rayacaklar›n› kendilerine haber
ver.) Rabbini tenzih et. Elbiseni de (daima) temiz tut. Âzâ-
ba sebep olan fleyleri terketmekte sebat et.) meâlindeki ilk
âyetlerini getirdi. Bundan sonra art›k vahy aral›ks›z devam
etti. Kur’ân-› kerîm âyetleri, 22 sene 2 ay 22 gün süren bir
müddet içerisinde vahy edilip tamamland›.

Muhammed aleyhisselâm, “Ümmi” idi. Ya’nî kitâb oku-
mam›fl, yaz› yazmam›fl, kimseden bir ders görmemiflti.

‹LK MÜSL‹MÂN OLANLAR

Muhammed aleyhisselâma ilk vahiyin gelip, bir müddet
kesilmesi ve sonra (Kalk insanlar› inzar (irflad) et. Azap ile
korkut) fleklindeki emri ilâhinin gelmesi üzerine insanlar›
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îmân etmeye davete bafllay›nca, ilk îmân eden hazreti Hatice
oldu. Cebrail aleyhisselâm ilk vahyi getirdi¤i s›ralarda Pey-
gamberimize abdestin nas›l al›naca¤›n› ö¤retti. Bundan sonra
da onunla birlikte iki rekat namaz k›ld›. Muhammed aleyhis-
selâm Cebrail aleyhisselâmdan ö¤rendi¤i gibi abdest almay›
ve k›ld›klar› iki rekat namaz› hazreti Haticeye de ö¤retti. Ona
imam olup, bu iki rekat namaz› k›ld›rd›. Bu s›rada henüz befl
vakit namaz emredilmemiflti. Sadece sabah ve ikindide iki va-
kit namaz k›l›n›yordu. Onlar› bu flekilde namaz k›larken gö-
ren hazreti Ali de müslimân oldu. Peygamberimiz aleyhisse-
lâm insanlar› ‹slâma davet ifline bafllad›¤›nda gayet ihtiyatl›
davran›p, önce yak›nlar›n› ve samimi dostlar›n› davet etti.
Hazreti Haticeden ve hazreti Aliden sonra azatl› kölesi Zeyd
bin Harise, eski dostu ve yak›n arkadafl› hazreti Ebu Bekir,
hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas,
Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ilk müslimân olan-
lard›r. Hazreti Haticeden sonra müslimân olan bu sekiz kifli-
ye "Sâb›kûn-i islâm", ya’nî ilk müslimânlar denir.

Muhammed aleyhisselâm, Peygamberli¤inin ilk üç y›l›n-
da insanlar› gizlice ‹slama davet etti. ‹nsanlar birer ikifler
müslimân oluyordu. Bu ilk y›llarda müslimânlar›n say›s› an-
cak otuza ulaflm›flt›. ‹bâdetlerini evlerinde yap›yorlar ve
Kur'ân-› kerîmin nazil olan âyetlerini gizlice okuyorlard›.

Bi'setin (Peygamberli¤in) dördüncü y›l›nda Hicr sûresi
94. âyeti nazil olunup, bu âyette: (Sana emrolunan fleyi aç›k-
la, bafl a¤r›t›rcas›na anlat, müflriklere ald›rma;) meâlindeki
ilâhi emir gelince, Peygamber Efendimiz Mekkelileri aç›k-
tan aç›¤a ‹slâma davet etmeye bafllad›. Vahyolunan âyetleri
aç›kça okuyor ve herkese, hak din olan ‹slâm› kabûl etmele-
rini söylüyordu. ‹lk s›ralarda îmân edenler az oldu. Îmân et-
meyenler de önce ondan alâkalar›n› kesmediler. Allahü te-
âlâya ibâdet edilmesini emreden âyetler gelince, bunlar› ifli-
ten Kureyfl kavmi, Muhammed aleyhisselâm›n do¤ru sözlü
ve yüksek ahlâk sâhibi oldu¤unu bildikleri hâlde, ondan yüz
çevirdiler ve düflman kesildiler.
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AKRABALARINI, ‹SLÂMA DAVET‹

Bir müddet sonra da: (Yak›n akraban› Allah›n azab› ile
korkutarak, onlar› hak dine ça¤›r) âyet-i kerimesi nazil olun-
ca, Muhammed aleyhisselâm akrabas›n› dine davet etmek
üzere hazreti Ali'yi göndererek, onlar› Ebu Talib'in evine
ça¤›rd›, önce önlerine bir kifliye yetecek kadar bir tabak ye-
mek ve bir tas süt koydu, önce kendisi besmele ile bafllay›p
gelen akrabas›na (Buyurun) dedi. Gelenler k›rk kifli kadar
olmas›na ra¤men, o yemek ve süt Muhammed aleyhisselâ-
m›n mu'cizesi olarak hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Ge-
lenler bu mu'cize karfl›s›nda flafl›p kalm›fllard›. Yemekten
sonra Peygamber Efendimiz, akrabalar›n› ‹slâma davet et-
mek için söze bafllamak üzere iken, amcas› Ebu Leheb düfl-
manl›k ederek, (Biz bugünki gibi bir sihr görmedik. Arkada-
fl›n›z sizi bir sihrle büyüledi diyerek, sözlerine hakaretle de-
vam etmesi üzerine davetliler da¤›ld›lar. Bu hadiseden k›sa
bir müddet sonra, akrabas›n› tekrar davet etti. Hazreti Ali
yine hepsini ça¤›rm›flt›. Önceki gibi yine önlerine yemek
kondu. Muhammed aleyhisselâm yemekten sonra aya¤a kal-
k›p: (Hamd, yaln›z Allaha mahsustur. Yard›m› ancak ondan
isterim. Ona inan›r, Ona dayan›r›m. fiüphesiz bilir ve bildiri-
rim ki, Allahdan baflka ilah yoktur. O birdir, Onun efli ve or-
ta¤› yoktur) dedikten sonra, sözlerine flöyle devam etti. (Si-
ze asla yalan söylemiyorum ve do¤ruyu bildiriyorum. Sizi bir
olan ve ondan baflka ilâh olmayan Allaha îmân etmeye da-
vet ediyorum. Ben onun size ve bütün insanl›¤a gönderdi¤i
Peygamberiyim. Vallahi siz, uykuya dald›¤›n›z gibi, öleceksi-
niz. Uykudan uyand›¤›n›z gibi de diriltileceksiniz ve bütün
yapt›klar›n›zdan hesaba çekileceksiniz. ‹yiliklerinizin karfl›l›-
¤›ndan mükâfat, kötülüklerinizin karfl›l›¤›nda da cezâ göre-
ceksiniz. Bunlar da ya Cennette ebedi kalmak veya Cehen-
nemde ebedi kalmakt›r. ‹nsanlardan, âhiret azab› ile ilk kor-
kuttu¤um kimseler sizlersiniz,) dedi. Ebu Talib bu sözleri
dinledikten sonra, (Sen emrolundu¤un fleye devam et! Seni
korumaktan geri durmayaca¤›m. Fakat eski dînimden ayr›l-
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mak hususunda nefsimi bana boyun e¤er bulmad›m.) dedi.
Ebu Leheb hariç orada bulunan di¤er amcalar› ve akrabas›-
n›n hepsi yumuflak konufltular. Fakat Ebu Leheb, (Ey Ab-
dülmuttalip o¤ullar›, baflkalar› onun elini tutup mani olma-
dan önce siz ona mani olun!..) gibi daha birçok çirkin sözler
söyledi. Onun bu sözleri üzerine Muhammed aleyhisselâm›n
halas›, Ebu Leheb'e (Ey kardeflim! Kardeflimin o¤lunu ve
Onun dînini yard›ms›z b›rakmak sana yak›fl›r m›? Vallahi
bugün yaflayan bilginler, Abdülmuttalibin soyundan bir pey-
gamberin gelece¤ini bildiriyorlar. ‹flte O peygamber, budur!)
dedi. Ebu Leheb, bu sözler karfl›s›nda çirkin konuflmalar›na
devam edince, Ebu Talib, Ebu Leheb'e k›zarak, (Ey korkak!
Vallahi biz sa¤ oldukça, ona yard›mc› ve koruyucuyuz!) de-
di. Muhammed aleyhisselâma da: (Ey kardeflimin o¤lu! ‹n-
sanlar› Rabbine îmâna davet etmek istedi¤in zaman› bilelim;
silâhlan›p seninle birlikte ortaya ç›kar›z!) dedi. Sonra Mu-
hammed aleyhisselâm tekrar söze bafllay›p, (Ey Abdulmut-
talib o¤ullar›! Vallahi, Araplar içinde, benim size getirdi¤im,
dünya ve âhiretiniz için hayrl› olan fleyden (ya’nî bu dinden)
daha üstününü ve daha hayrl›s›n› kavmine getirmifl bir kim-
se yoktur. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda a¤›r basan iki
kelimeyi söylemeye davet ediyorum ki o da: (Eflhedü en lâ
ilahe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Re-
sûlühu) ya’nî Allahdan baflka ilah olmad›¤›na ve Muhamme-
din Onun kulu ve resulü oldu¤una flehâdet ederim demeniz-
dir.) (Allahü teâlâ sizi buna davet etmemi emretti.) diyerek,
(O halde hanginiz benim bu davetimi kabûl eder ve bu yol-
da yard›mc›m olur?) dedi. Kimseden ses ç›kmad›, bafllar›n›
önlerine e¤diler. Muhammed aleyhisselâm bu sözlerini üç
defa tekrarlad›. Her söyleyiflinde hazreti Ali aya¤a kalk›p
üçüncü defas›nda, "Yâ Resûlallah, her ne kadar bunlar›n
yaflça en küçü¤ü isem de sana ben yard›mc› olurum!" dedi.
Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm hazreti Ali'nin
elinden tuttu. Di¤erleri ise hayret içinde ve alayl› alayl› güle-
rek da¤›ld›lar.
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Muhammed aleyhisselâm insanlar›n bu inkarc› tutumu
karfl›s›nda onlar› daima îmâna davet ediyordu ve Mekkeli-
lerden bir k›sm› îmân ile flerefleniyordu. Yine bir gün Alla-
hü teâlân›n, (Emredildi¤in fleyi, onlar› çatlat›rcas›na bildir)
emrine uyarak, Safa tepesi üzerine ç›kt›. Yüksek ve gür bir
seda ile: (Ey Kureyfl toplulu¤u, buraya geliniz, toplan›n›z, si-
ze mühim bir haberim var) diye seslendi. Bunun üzerine ka-
bileler merakla koflup orada topland›lar. Hayretle bakmaya,
merakla beklemeye bafllad›lar. (Ey Muhammed-ül emin! Bi-
zi buraya niçin toplad›n, neyi haber vereceksin?) diye sorma-
ya bafllad›lar. Muhammed aleyhisselâm (Ey Kureyfl kabilele-
ri) hitab›yla konuflmaya bafllay›nca, herkes büyük bir dikkat-
le dinliyordu. Onlara flöyle hitabetti: (Benimle sizin haliniz
düflman› görünce, ailesine haber vermek üzere koflan ve düfl-
man›n kendisinden önce ailesine ulafl›p zarar vermesinden
korkarak, Yâ Sabâhâh (Ey topluluklar) diye hayk›ran bir
kimsenin haline benzer. Ey Kureyfl toplulu¤u, ben size flu da-
¤›n ard›nda bir düflman ordusu var, üzerinize hücum etmek
üzeredir desem bana inan›r m›s›n›z?) dedi. (Evet inan›r›z,
çünki sende flimdiye kadar do¤ruluktan baflka bir fley görme-
dik. Senin yalan söyledi¤ini hiç görmedik!) dediler.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bu
umumi hitâbtan sonra, bütün Kureyfl kabilelerinin ismini
(Ey Haflim o¤ullar›! Ey Abd-i Menaf o¤ullar›! Ey Abdül-
muttalib o¤ullar›!...) fleklinde sayarak: (Ben size önümüzde-
ki fliddetli azab›n bildiricisiyim. Allahü teâlâ bana: "En ya-
k›n akrabalar›n› ahiret azab› ile korkut" emrini verdi. (Sizi,
Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ flerike leh (Allah birdir, Ondan
baflka hiçbir ilâh yoktur) diyerek îmân etmeye davet ediyo-
rum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. E¤er buna îmân
ederseniz, Cennete gideceksiniz. Siz (Lâ ilâhe illallah) deme-
dikçe ben size ne dünyada bir faide ne de ahirette bir nasib
sa¤layabilirim?" dedi. Dinleyen kabileler aras›ndan Ebu Le-
heb, (Bizi buraya bunun için mi toplad›n?) diyerek, yerden
ald›¤› tafl› Muhammed aleyhisselâma att›. Di¤erlerinden o
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anda böyle bir muhalefet gelmedi. Aralar›nda konuflarak da-
¤›ld›lar. Ebu Leheb'in gösterdi¤i inkâr ve düflmanl›k üzerine,
(Ebu Leheb'in elleri kurusun, Zaten kurudu...) diye baflla-
yan "Tebbet" sûresi nâzil oldu.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, insanlara ebe-
di se’âdeti, sonsuz kurtuluflu bildirmek, onlar› dalâletten hi-
dayete kavuflturmak üzere peygamber olarak gönderildi¤i
s›rada, câhiliyye devri yasayan Mekke'liler, kendilerinin
îmân etmeye davet edilmesi üzerine, ilk önce ço¤u lakayt, il-
gisiz, kay›ts›z davrand›. Sonra aç›kça düflmanl›k göstermeye
bafllad›lar. Müflriklerin bu düflmanl›klar› önce alay etme tar-
z›nda olup, sonra hakaret flekline, daha sonra iflkence safha-
s›na girdi. Bunlardan sonra ticari ve di¤er bütün münâsebet-
leri kesme ve fliddet gösterme devresi bafllad›.

KÂF‹RLER‹N ZULM VE ‹fiKENCELER‹

Müflriklerin zulm ve bask›y› art›rmas› üzerine Muham-
med aleyhisselâm Eshâb-› kiramdan Erkam bin Eb'ül Er-
kam’›n evini emniyetli bir yer olarak seçti. Dar bir sokak
içinde, Safa tepesinin do¤usunda bulunan bu ‘ev’ girifl ç›k›fl
için ve gelip gidenleri kontrol etmeye elveriflli bir yerdi. Pey-
gamberimiz "aleyhisselâm" islâmiyyeti burada anlat›yor ve
müslimânlar oraya toplan›yordu. Bir çok Mekkeli bu evde
müslimân oldular. Bir merkez olarak seçilen bu eve (Dar'ül-
‹slâm) ad› verilmiflti.

Muhammed aleyhisselâm›n bildirdiklerine îmân etmeyen
ve ona düflmanl›k gösteren müflrikler, önce alay etmeye bafl-
lad›lar. Bir araya toplan›p Ona kâhin, mecnun, flair, deli, si-
hirbaz diyelim fleklinde karar almak istediklerinde bunlar›n
hiç birinin Muhammed aleyhisselâmda bulunmad›¤›n› yine
kendileri itiraf ediyorlard›. Ona bir fleyler söylemek için top-
land›klar›nda, müflriklerden Velid bin Mugire flöyle diyordu:
(Hay›r o kâhin de¤ildir. Biz, kâhinleri gördük. Onun okudu-
¤u ne kâhin f›s›lt›s›d›r, ne de uydurma fleylerdir. Kâhinler
do¤ru da, yalan da söyler. Biz Muhammedde hiç bir yalan
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görmedik. O mecnun, deli de de¤ildir. Delili¤in ne oldu¤unu
biliriz, onda böyle bir hal yoktur. O flair de de¤ildir. Biz flii-
rin her çeflidini iyi biliriz. Onun okuduklar› bunlardan hiçbi-
rine benzemez. O, sihirbaz da de¤il! Biz sihirbazlar› gördük.
Onun okuduklar› sihirbazlar›n okuyup üfürmelerine ve dü-
¤ümleyip ba¤lamalar›na hiç benzemiyor).

Çeflitli hilelerle ve zulmle insanlar›n îmân etmesine mani
olmaya kalk›flan müflriklerin ileri gelenleri, insanlar› Mu-
hammed aleyhisselâm›n okudu¤u âyetleri dinlemekten men
ederlerdi. Kendileri ise geceleri gizlice Muhammed aleyhis-
selâm›n bulundu¤u evin yan›na gelerek bir köfleye saklan›p
dinlerlerdi. Sabah olup ortal›k ayd›nlanmaya bafllay›nca, bir-
birinden habersiz olarak gece Kur'ân-› kerîmi dinlemeye
geldiklerini gören müflriklerin ileri gelenleri birbirlerini
ay›plarlar, bir daha böyle yapmayal›m derlerdi. Ancak erte-
si gece gene birbirinden habersiz gidip bir köfleye saklanarak
yine dinlerlerdi. Sabah olunca da birbirlerini görüp flafl›r›r-
lard›. Bir daha böyle yapmamak üzere yemin ederek ayr›l›r-
lar, fakat bundan kendilerini al›koyamazlard›. Ancak nefsle-
rine uyup, üstünlük taslayarak ve di¤er müflriklerin kendile-
rini ay›plamalar›ndan çekinerek ve daha bir çok bofl düflün-
celere kap›larak îmân etmediler. Üstelik baflkalar›na da ma-
ni oldular. Sokaklarda, Muhammed sihirbaz diye ba¤›rd›lar.

‹slâm nurunun günden güne yay›lmas› üzerine iyice az-
g›nlaflan müflrikler, art›k alay etmekten de öteye, müslimân-
lara iflkence yapmaya bafllad›lar. Muhammed aleyhisselâm›n
kap›s›n›n önüne pislik dökmeye, kap›s›na kan sürmeye, ge-
çece¤i yollara diken dökmeye bafllad›lar. Mekke'ye d›flardan
gelenlere ‹slâm› anlat›rken, peflinde dolafl›p yalan söylüyor,
inanmay›n diyerek taflk›nl›k gösterirlerdi. ‹lk müslimân
olanlardan, önce zay›f ve kimsesiz olanlara, sonra da hepsi-
ne a¤›r iflkenceler yapmaya bafllad›lar. Bütün bunlarla da in-
sanlar›n îmân etmelerine engel olamad›klar›n› bilakis ‹slâ-
m›n günden güne yay›ld›¤›n› gören müflrikler her yola bafl-
vurdular.
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‹nkârlar›nda israr eden müflrikler, bu teflebbüslerinden de
netice alamay›nca, ifli zulm ve iflkence safhas›na döktüler.
Muhammed aleyhisselâma kastetmeye karar verdiler. Baflla-
r› Ebu Cehil flöyle demiflti: "Yar›n kald›rabilece¤im kadar
kocaman bir tafl› al›p, O secdeye kapand›¤› zaman bafl›n›n
üzerine b›rakaca¤›m." Di¤er müflrikler de, "Sen istedi¤ini
yap seni destekleyece¤iz" demifllerdi. Ertesi günü beklediler
ve Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm Kâ'be-
ye gelerek namaza durup secdeye kapand›¤› s›rada, Ebu Ce-
hil kocaman bir tafl› al›p yan›na yaklaflt›. Daha yaklafl›r yak-
laflmaz, büyük bir korkuyla periflan bir halde geri kaçt›. Elle-
ri tafl› tutamaz oldu ve tafl elinden yere düfltü. Bu hali gören
ve merakla seyreden müflrikler ne oldu sana dediklerinde,
Ebu Cehil: Bir benzerini görmedi¤im zaptedilmez bir arslan
beni parçalamak üzere üstüme yürüdü, dedi. Ebu Cehil bir-
kaç kere böyle yapmak istemiflse de ayn› durumla karfl›lafl-
m›flt›r. Bu ve buna benzer mu'cizeleri görenlerden bir k›sm›
îmân ediyor, bir k›sm› ise düflmanl›kta ›srar ediyorlard›.
Bundan baflka müflriklerin Muhammed aleyhisselâma sald›r-
d›klar› ve bazan da mübârek yüzünü bafl›n› yaralad›klar› olu-
yordu. Di¤er taraftan müslimân olanlara yapt›klar› iflkence-
ler görülmemifl bir vahflet halini alm›flt›. Yap›lan iflkencelere
dayanamayarak flehîd olan ilk müslimân Hazreti Yâsir ve
Ebu Cehil taraf›ndan karn›na m›zrak saplanarak flehîd edi-
len, Hazreti Yâsirin han›m› Sümeyye hatundur.

HABEfi‹STANA H‹CRET

Peygamberimiz "aleyhisselâm" ilk müslimânlar›n a¤›r ifl-
kencelere ve zulm alt›nda zor duruma düflmeleri üzerine (Siz
Habefl ülkesine gidiniz, Allah sizi orada ferahl›¤a kavuflturur
ve sizi yine toplar..) buyurdu. Bi'setin (Peygamberli¤in) be-
flinci y›l›nda Eshâb-› kiramdan 10'u erkek, 5'i kad›n olmak
üzere 15 kiflilik bir kafile Mekkeden ayr›larak Habeflistan'a
hicret ettiler. Bi'setin alt›nc› y›l›nda Hazreti Hamza'n›n son-
ra da Hazreti Ömer'in müslimân olmas› üzerine müslimânla-
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r›n durumu kuvvetleniyor ve islâmiyyet günden güne yay›l›-
yordu.

Habeflistan'a hicret eden ilk kafile hükümdar Necâfli tara-
f›ndan iyi karfl›land›. Bunun üzerine, Peygamberimiz müfl-
riklerin bask› ve iflkencelerine maruz kalan müslimânlardan
ikinci bir kafileyi de Bi'setin yedinci y›l›nda Habeflistan'a
gönderdi. 80'i erkek, 10'u kad›ndan meydana gelen bu kafi-
le de Habeflistan'a hicret etti. Bu arada islâmiyyetin yay›lma-
s›na mani olmak için her yola baflvuran müflrikler, Peygam-
berimiz aleyhisselâma çeflitli fleyler soruyorlar, nazil olan
âyetler okundukça ald›klar› cevaplar ve gördükleri mu'cize-
ler karfl›s›nda flafl›r›yorlard›. Günden güne müslimânlar›n sa-
y›s› artt›kça, bunu engellemek için çeflitli yollar deneyen
müflrikler, bu defas›nda müslimânlar› muhasara alt›na alma-
ya, baflta ticari ve di¤er münasebetleri tamamen kesmek üze-
re karar ald›lar. Müslimânlara hiç bir fley satmamaya ve on-
lardan hiç bir fley sat›n almamaya yemin ettiler. Bu anlaflma-
lar›n› bir kâ¤›da da yazarak Kâ'be içine ast›lar. Müslimânlar
ise Ebu Talib mahallesi denilen yerde toplanm›fllard›. Müfl-
rikler bu mahalleye yiyecek, içecek hiç bir fley sokmuyorlar-
d›. Oradan bir fley sat›n almak üzere ç›kmak isteyene ve ora-
ya yiyecek içecek satmak için gitmek isteyen hiç bir sat›c›ya
f›rsat vermiyorlard›. Bu mahallede muhasara alt›na al›nan
müslimânlar ise d›flardan fazla bir fley sat›n alamad›klar› için,
fliddetli k›tl›kla karfl› karfl›ya kalm›fllard›. Sâdece hac mevsi-
minde d›flar› ç›kabiliyorlar, ancak Mekke'ye gelen tüccarlar-
dan bir fley sat›n almak istediklerinde müflrikler, tüccarlar-
dan, fiyatlar›n› çok yüksek tutmalar›n› istiyorlard›. Bu se-
beple müslimânlar fazla bir fley sat›n alam›yorlard›. Öyle ki
baz›lar› yiyecek bulamad›klar› için, a¤aç yapraklar›n› yiye-
rek açl›klar›n› gideriyorlard›. Küçük çocuklar açl›ktan feryat
ediyordu. Müslimânlar içinde zengin olanlar, s›k›nt›ya dü-
flenlerin ihtiyac›n› karfl›lamak için bütün mallar›n› harcam›fl-
lard›. Ancak bu da kâfi gelmemiflti. Üç sene süren bu hâdise
üzerine ümitlenen müflrikler ‹slâm›n h›zla yay›ld›¤›n› göre-
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rek iyice ç›ld›rm›fllard›. Allahü teâlâ, müflriklerin anlaflmala-
r›n› yazarak Kâ'be içine ast›klar› sahifeye bir güve kurdu
musallat etti. O sahifede "Bismike Allahümme" ibaresi ha-
riç di¤er k›sm›n› tamamen yiyip bitirdi. Bu husus Peygambe-
rimiz aleyhisselâma vahiyle bildirildi. Muhammed  aleyhis-
selâm  bu durumu  amcas›  Ebû Talib'e bildirince, Ebû Talib
müflriklere gidip, (Kardeflimin o¤lunun bana haber verdi¤ine
göre, Allah sizin Ka'bede ast›¤›n›z sahifeye bir kurt musallat
etmifl ve (Allah) lafz› hariç o sahifede zulm, akrabalarla mü-
nasebeti kesme ve iftira olarak yaz›l› di¤er k›sm› yiyip bitir-
mifltir. Kâ'beye gidip bak›n›z. Bu zulm ve kötü davran›fl›n›z-
dan vazgeçiniz...) dedi. Kâ'beye gidip ast›klar› sahifeyi ger-
çekten bir güve kurdunun yiyip bitirdi¤ini gördüler. Bu ha-
dise karfl›s›nda flafl›ran müflrikler baz› ileri gelen kimselerin
de böyle bir uygulamadan vazgeçtiklerini bildirmeleri üzeri-
ne, Bi'setin onuncu y›l›nda bundan tamamen vazgeçmek zo-
runda kald›lar. Fakat düflmanl›klar›n› gün geçtikçe fliddet-
lendirip islâmiyyetin yay›lmas›na mâni olmak için her türlü
yola baflvurdular. Halbuki islâmiyyet süratle yay›l›yor. Sev-
gili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, câhiliyye dev-
rinin zulmetinden bunalan  insanlar› kurtarmaya çal›fl›yor ve
hakiki se’âdete kavuflturuyordu. Bu se’âdet ile flereflenen in-
sanlar da kavufltuklar› büyük ni’mete flükrediyorlar, müflrik-
lerin hakaretleri ve iflkenceleri karfl›s›nda asla y›lm›yorlard›.
Muhammed aleyhisselâm›n mu'cizelerini ve müslimânlar›n
dinlerindeki sebatini gören nice gönüller ‹slâm nuru ile ay-
d›nlan›yordu.

Muhammed  aleyhisselâm›n  peygamberli¤inin onuncu
y›l›nda büyük o¤lu Kas›m ve bir müddet sonra da di¤er o¤lu
Abdullah küçük yaflta iken vefât ettiler. Yine Bi'setin onun-
cu y›l›nda Peygamberimiz aleyhisselâm amcas› Ebu Talib ve
ondan birkaç gün sonra da han›m› Hazreti Hatice vefât etti.
Ard arda vuku bulan bu ölüm hadiselerinden  dolay› bu se-
neye Senet-ül hüzün (Hüzün y›l›) denildi. Bu vefât hadisele-
rine çok sevinen  müflrikler Peygamberimiz  aleyhisselâm ve
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müslimânlara karfl› öncekinden daha fliddetli davranmaya
bafllad›lar. Ebu Talib hayâtta iken, onun himayesinden çeki-
nen müflrikler, o vefât edince Muhammed aleyhisselâma ve
müslimânlara yapt›klar› tecavüzleri kat kat artt›rd›lar.

Mekke halk› îmân etmiyor, Müslimânlara çok s›k›nt› ve-
riyordu. ‹flkenceyi art›r›p, ifli azd›rm›fllard›. Resûlullah çok
üzüldü. Hicretden bir y›l önce, elliiki yafl›nda idi. Zeyd bin
Hâriseyi alarak Tâife gitti. Tâif halk›na bir ay nasîhat eyledi.
Hiç kimse îmân etmedi. Alay ettiler, iflkence yapt›lar, yuha-
lad›lar. Çocuklar tafla tuttular. Ümitsiz üzüntülü, yorgun ge-
ri dönerken mübârek bacaklar› yaraland›. Zeydin bafl› kan
içinde kald›. Çok s›cak bir saatte, yol kenar›nda bitkin halde
istirâhat edip yaralar›n›, kanlar›n› sildiler. Muhammed aley-
hisselâm›n daha sonra Mekke'ye do¤ru gitmekte iken, bafl›-
n›n üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulutu ve biraz sonra
da Cebrail aleyhisselam› gördü. Cebrail aleyhisselâm, (Yâ
Muhammed, flüphesiz ki Allahü teâlâ kavminin sana ne söy-
lediklerini ifliticidir. Bir melek göstererek, flu melek Allahü
teâlân›n da¤lar› emrine verdi¤i melektir. Kavmin hakk›nda
ne dilersen ona emredebilirsin) dedi. Da¤lara müvekkil me-
lek: Mekkenin iki taraf›nda bulunan Ebu Kubeys ve Kuay-
k›n   da¤›n› göstererek, (Yâ Muhammed! E¤er flu iki yalç›n
da¤›n Mekkeliler üzerine kapan›p birbirine kavuflmas›n› is-
tersen, emret, kavuflturay›m) dedi. Muhammed aleyhisse-
lâm, (Hay›r! Ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Alla-
hü teâlân›n bu müflriklerin sulbünden îmân edecek, Allaha
flirk koflmayacak bir nesil ç›karmas› için dua ederim) buyur-
du.

Peygamberimiz aleyhisselâm Tâifden Mekke'ye döndü¤ü
s›rada Mekke'ye varmadan Nahle ad›ndaki bir yerde bir
müddet istirâhat etti. Bu s›rada namaza durmufltu. Nusaybin
cinlerinden bir gurup oradan geçerken, Peygamber Efendi-
mizin okudu¤u Kur'ân âyetlerini duydular ve durup dinledi-
ler. Sonra Peygamberimiz aleyhisselâm ile görüflüp müsli-
mân oldular. Muhammed aleyhisselâm onlara, (Kavminize
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var›nca benim îmâna davetimi onlara da söyleyin, onlar›
îmâna davet edin) buyurdu. O cinniler kavimlerine gidip,
bunu bildirince, ifliten cinnilerin hepsi îmân ettiler. Bu husus
Kur'ân-› kerîmde Cin sûresinde bildirilmektedir. Bu hadise-
den sonra Mekke'ye yürüdüler. Karanl›kda flehre girdiler.
Her taraf düflman idi. Gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mek-
kede çok s›k›nt›l› geçti. Bir gece [Receb ay›n›n yirmiyedinci
gecesi] amcas› Ebu Talibin k›z› Ümm-i hâninin Ebu Talib
mahallesinde bulunan evine geldi.Ümm-i hâni o zaman îmân
etmemiflti. Kimdir o dedi. Ancan o¤lu Muhammedim “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”. Kabûl edersen müsâfir geldim, bu-
yurdu. Ümm-i Hânî kabûl etdi. Yiyecek, içecek istemem.
Rabbime ibâdet edecek bir yer yetiflir, buyurdu.

Resûlullah, o gün çok incinmiflti. Abdest al›p, Rabbine
yalvarma¤a, af dileme¤e, kullar›n îmâna gelmesi, se’âdete
kavuflmalar› için duaya bafllad›. Çok yorgun, aç, üzüntülü idi.
Has›r üzerine uzan›p uyuyuverdi.

O anda, Cebrail aleyhisselâm gelip, Allahü teâlâ'n›n
da’vetini bildirip, Muhammed aleyhisselam› Mi'raca götür-
dü. Gökleri aflt›, Cenneti, Cehennemi, Arfl›, Kürsiyi gördü.
Allahü teâlây› görüp, konufltu.

Hicretten bir y›l önce Receb ay›n›n 27’sinde Cum’a gece-
si vuku bulan bu mu'cizeye Peygamberimizin "aleyhisse-
lâm" mi'rac› denir. Resûlullah "aleyhisselâm" mi'rac'a rûh
ve bedeni ile uyan›k iken ç›kt›. (Beden ile gittim) buyurdu.
Peygamberimiz aleyhisselâma Mi'rac gecesinde nice ilâhi
hakikatler gösterildi ve befl vakit namaz bu gecede farz k›l›n-
d›. Mi'rac Kur'ân-› kerîmde ‹sra sûresinde ve Hadîs-i flerif-
lerde bildirilmektedir.

Mekke her y›l hac mevsiminde uzaktan, yak›ndan gelen-
lerle dolup taflard›. Peygamberimiz aleyhisselâm bu mevsim-
de kurulan panay›rlara gider, Mekke'ye gelen Arap kabile-
lerine ‹slâm› anlat›r ve onlar› îmâna davet ederdi. Müflrikler
ise hep mani olmak için u¤rafl›rlard›.
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AKABE BÎATLARI

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Bi'se-
tin onuncu y›l›nda hac mevsiminde, Akabede Medineden
gelen alt› kifliyle karfl›laflt›, onlarla görüfltü. Onlara Kur'ân-›
kerîm okudu ve ‹slâmâ davet etti. Medinedeki Hazrec kabi-
lesinden olan bu alt› kifli, Peygamberimizi dinledikten sonra
hemen îmân ettiler. Bu alt› kifli ilk Medineli müslimânlard›r.
Bundan bir sene sonra Bi'setin onbirinci y›l›nda yine hac
mevsiminde oniki Medineli, Peygamberimiz aleyhisselâm›n
davetini kabûl ederek müslimân oldular. Allaha flirk koflma-
yacaklar›na, zinadan, h›rs›zl›ktan sak›nacaklar›na, kimseye
iftira etmeyeceklerine, k›z çocuklar›n› öldürmeyeceklerine,
Allaha ve Resûlüne itaat edeceklerine dair kesinlikle söz
verdiler.

Bu hadiselere ilk Akabe biatlar› denilmifltir. Medinelile-
rin yapt›klar› bu biat büyük bir önem tafl›yordu. Peygambe-
rimiz bu biatlerde bulunanlara ‹slâm› anlatmak ve Kur'ân›
kerîmi ö¤retmek üzere Eshâb-› kiramdan Mus'ab bin Ümey-
ri muallim olarak, onlarla birlikte Medine'ye gönderdi. Bu
s›ralarda Medinedeki müslimânlar›n say›s› k›rka ulaflm›flt›.
Mus'ab bin Ümeyr'in üstün gayretleri ile Medine' de bulu-
nan Evs ve Hazrec kabilelerinden hemen hemen müslimân
olmayan kalmam›flt›. Az zamanda islâmiyyet Medinede ya-
y›ld›. Peygamber Efendimiz Medinede ‹slâm›n bu flekilde
süratle yay›ld›¤›n› haber al›nca, çok sevinip, bu seneye (se-
vinç y›l›) denildi. Mi'rac ikinci Akabe biat›ndan sonra vuku
buldu.

Bu seneden sonra yine hac mevsiminde Medineden 73 er-
kek 2 kad›n olmak üzere 75 kifli Akabede gece yar›s› Pey-
gamberimizle görüfltüler. Resûlullah onlara: (Allahdan bafl-
ka ilâh olmad›¤›na, benim onun Resulü oldu¤uma îmân ede-
rek, dînin emirlerini yerine getirece¤inize, bana itaat edece-
¤inize hiç bir fleyden çekinmeden Allah yolunda Allah için
hakk› söyleyece¤inize, kendi nefsinizi ve namusunuzu koru-
du¤unuz gibi bana yard›mc› olaca¤›n›za söz veriyor musu-
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nuz?) buyurdu.Bunu seve seve kabûl ettiklerini bildiren Me-
dineliler, (Yâ Resûlallah, senin u¤runda ölürsek bize ne
var?) diye sordular. Resûlullah (Cennet var), buyurunca,
Resûlullah›n elini tutarak biat ettiler. Peygamberimiz bu bi-
at edenler içinden Medine'nin ileri gelenlerinden, okuma
yazma bilen 12 kifliyi temsilci olarak seçti. Bu temsilciler (Al-
laha hamd olsun ki; bizi Muhammed aleyhisselâm›n sevgisiy-
le ve ona îmân etmekle flereflendirdi. Allah›n ve Resulünün
davetini kabûl ettik, dinledik ve boyun e¤dik..) diyerek se-
vinçlerini ve teslimiyetlerini ifade ettiler.

Son Akabe biat›yla Medine, müslimânlar için râhat ede-
cekleri ve s›¤›nacaklar› bir yer olmufltu. ‹kinci Akabe biatini
duyan Mekkeli müflriklerin müslimânlara tutumlar› çok flid-
detli ve pek tehlikeli bir hal alm›flt›.  Müslimânlar,  durumla-
r›n› Peygamberimize arzedip hicret için izin istediler. Pey-
gamberimiz “aleyhisselâm”, (Sizin hicret edece¤iniz yurdun,
iki kara tafll›k aras›nda hurmal›k bir flehir oldu¤u bana gös-
terildi ve bildirildi. Oraya (Medineye) hicret ediniz. Orada
müslimân kardeflleriniz ile birleflin. Yüce Allah onlar› size
kardefl yapt› ve Medine'yi size emniyet ve huzûr bulaca¤›n›z
bir yurt yapt›) buyurarak, Mekkede bulunan müslimânlar›n
Medine'ye hicret etmelerine izin verilmesi üzerine bölük bö-
lük Medine'ye hicret ettiler. Mekkede hapsedilen veya ifl-
kence alt›nda bulundurulan yahut da hastal›k gibi sebepler-
den dolay› yola ç›kamayanlar, Peygamberimiz aleyhisselâm,
Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Aliden baflka müslimânlardan
kimse kalmay›p Medine'ye hicret ettiler.

Müslimânlar›n Mekkeden hicret etmesi üzerine müflrik-
ler harekete geçip, ne yapacaklar›n› kararlaflt›rmak üzere,
kendilerince önemli sayd›klar› iflleri görüfltükleri Dar'ün
Nedve denilen evde toplant›lar. Bu s›rada fleytân Necidli bir
ihtiyâr k›l›¤›nda yanlar›na gelip, Ebu Cehil’in Muhammed'i
"aleyhisselâm" öldürelim demesi üzerine iflte bu adam›n de-
di¤ini yap›n›z dedi. Bunun üzerine müflrikler bu kararda bir-
lefltiler. Her kabileden birer kifli olmak üzere 40 kifli seçtiler.
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Bunlar gece vakti evini sar›p, sabahleyin evden ç›karken
Peygamberimizi "aleyhisselâm" öldürmek üzere harekete
geçtiler. Cebrail aleyhisselâm gelip Peygamberimize "aley-
hisselâm" bu durumu ve hicret etmesi için izin verildi¤ini bil-
dirdi. Resul aleyhisselâm o gece Hazreti Ali'ye emr buyur-
du. Ona, Resûlullah›n yata¤›na yat›p, kendisine b›rak›lan
emanetleri sâhiblerine vermek için Mekkede kalmas›n› söy-
ledi.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N H‹CRET‹

Resûlullah efendimiz, müflriklerin ellerinde k›l›çlarla ge-
ce evinin etraf›n› sard›¤› s›rada, üzerlerine bir avuç toprak
serpti. Yasîn sûresinin ilk âyetlerini okuyarak evden ç›k›p
müflriklerin aras›ndan geçti. Bekleyenlerin hiç birisi onu gö-
remedi. Hazreti Ebu Bekrin evine gitdi. Oradan, onun ile
Sevr Da¤›na ç›k›p üç gün orada bir ma¤arada kal›p, sonra
Medine'ye hicret ettiler. O gece evinin etraf›nda bekleyen
müflrikler sabaha do¤ru eve girince, Hazreti Ali ile karfl›lafl-
t›lar. Muhammed aleyhisselâm›n Mekkeden ayr›ld›¤›n› anla-
yarak takibe koyuldular. Ancak Resûlullah›n mu'cizeleri
karfl›s›nda aciz kal›p bulamad›lar.

Sevgili Peygamberimizin, "aleyhisselâm" Bi'setin onü-
çüncü y›l›nda, Rebiulevvel ay›n›n 12.ci günü, milâdi 622 se-
nesinde Medine'ye hicreti ile on sene süren Medine devri
bafllad›.

Medine Devri: Muhammed aleyhisselâm›n ve Eshâb-› ki-
râm›n Medine'ye hicretiyle müslimânlar için yeni bir devir
bafllam›fl oldu. Resûl aleyhisselâm›n Mekkeden Medine'ye
hicret etmekte oldu¤u iflitilince, hâdise Medinede büyük bir
sevinçle karfl›land›. Müslimânlar onu karfl›lamak için yollara
düfltüler. Peygamberimiz aleyhisselâm Kubâya gelince orada
ilk mescidi yapt›rd›. Kubâda 10 gün kald›ktan sonra Medi-
ne'ye hareket ettiler. Cum’a günü Ranona vadisinden geçer-
ken ö¤le vakti olmufltu. Peygamberimiz aleyhisselâm Cum'a
namaz›n›n farz oldu¤unu bildirdi ve orada ilk Cum'a nama-
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z›n› k›ld›rd›. Medine'ye var›nca görülmemifl bir sevgi ve te-
zahüratla karfl›land›.

‹lk zamanlarda Medinede bir mescid olmad›¤› için Pey-
gamberimizin "aleyhisselâm" bulundu¤u her yerde cemaat-
la namaz k›l›n›yordu. Daha sonra Resûlullah›n Medine'ye
ilk geldikleri gün devesinin çöktü¤ü arsa sat›n al›narak, ora-
ya bir mescid yap›ld›. Resûlullah için de bu mescide bitiflik
odalar yap›ld›.

Peygamberimiz aleyhisselâm kalmakta oldu¤u Eshâb-›
kirâmdan Ebu Eyyûbi Ensârî Halid bin Zeyd'in evinden,
mescidin bitifli¤inde yap›lan bu odalara tafl›nd›. Yine bu s›ra-
da Peygamberimiz aleyhisselâm mallar›n›, mülklerini Mek-
kede b›rakarak hicret eden müslimânlar ile Medineli müsli-
mânlar aras›nda kardefllik kurdu. Her Medineli müslimân,
Mekkeden gelen müslimânlardan birini evine ald›, mal›na
ortak etti. Evi, ailesi olmayan yetmiflden fazla fakîr müsli-
mân da mescidin avlusunda yap›lan sofada ikamet ettiler.
Bütün ihtiyaçlar› burada karfl›land›. Bunlara “Eshâb-› Suf-
fa” denildi. Bunlar Peygamberimizin "aleyhisselâm" yan›n-
dan ayr›lmaz, söylediklerini ezberler, islâmiyyeti iyice ö¤re-
nirlerdi. Medine d›fl›ndaki yerlere islâmiyyeti ö¤retmek üze-
re bunlardan ö¤reticiler gönderilirdi.

Hicretin birinci y›l›nda Medinede mescid yap›ld›ktan son-
ra günde befl vakit ezân okunmaya baflland›. Yine bu sene
Peygamberimiz aleyhisselâm Hazreti Ebu Bekr-i S›ddîk›n
“rad›yallahü anh” k›z› Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” ile
evlendi.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N SAVAfiLARI

Hicretten sonra müslimânlar Medinede topland›lar, bir-
lefldiler. Bunlar›n karfl›s›nda üç grub düflman vard›: Mekkeli
müflrikler, Medinede ve çevresinde bulunan Yahudiler ve
münâf›klar. Bu bak›mdan tehlike daha çok artm›flt›. Böylesi-
ne mühim ve tehlikeli bir durum karfl›s›nda Peygamberimiz
"aleyhisselâm" taraf›ndan yeni tedbirler al›nd›.
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BED‹R SAVAfiI

Muhammed aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten son-
ra, Medinede bütün iflleri ve münasebetleri belli bir tertibe
koyup Müslimânlar› güçlü bir duruma getirdi. Böylece ‹sla-
miyet her geçen gün yay›l›yor ve Müslimânlar da kuvvetleni-
yordu. Di¤er taraftan Mekkeli müflrikler ise Müslimânlar
üzerine sald›rmak için devaml› haz›rl›k yap›yorlar ve savafl
için bahaneler ar›yorlard›. Nihayet hicretin ikinci y›l›nda
müflriklerin bin kiflilik bir orduyla Medine'ye yürümeleri
üzerine Medine d›fl›nda Bedir denilen yerde Bedir Savafl› ya-
p›ld›. Bu savaflta müslimânlar›n say›s› 313 kifli idi. Müflrikler-
le yap›lan bu ilk savaflta müslimânlar ilk parlak zaferi kazan-
d›lar. Baflta Ebu Cehil olmak üzere müflriklerin ileri gelenle-
ri bu savaflta öldürüldü. Yine bir k›s›m ileri gelenleri olmak
üzere 70'i esir al›nd›. Peygamberimiz aleyhisselam bu esirle-
rin bir k›sm›n› fidye karfl›l›¤›, okuma yazma bilenleri de Me-
dineli 10 çocu¤a okuma yazma ö¤retmek flart›yla serbest b›-
rakt›. Bu hadise Mekkeden ve Medineden bir çok kimsenin
müslimân olmas›na sebep oldu.

UHUD SAVAfiI

fievval ay›nda Uhud gazvesi yap›ld›. (625) Bedir savafl›n-
da yenilen müflrikler bir y›l sonra da 3000 kiflilik bir kuvvet-
le Medine üzerine yürüdüler. Peygamberimiz müflriklerin bu
sald›r›s›na karfl› 1000 kiflilik bir ordu ile düflman› Uhud da-
¤›nda karfl›lad›. Bir müdafaa savafl› olan Uhud harbinde Pey-
gamberimizin "aleyhisselam" mübarek difli k›r›ld›, mübarek
yüzü kanad› ve mübarek duda¤› yaraland›. Hazreti Hamza
flehîd edildi. Bundan baflka Muhâcir ve Ensârdan yetmifl sa-
habi flehîd oldu.

Uhud Savafl›ndan sonra hicretin dördüncü y›l›nda Beni
Nadir gazas› yap›ld›. Daha önceden Peygamberimizle "aley-
hisselâm" anlaflma yapan Yahudi kabilelerinden Beni Nadir
kabilesi Uhud Savafl›ndan sonra Peygamber efendimize sui-
kast yapmaya kalk›flarak anlaflmay› bozdular. Münâf›klar›n
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kendilerini destekleyeceklerini  söylemeleri üzerine anlafl-
may› yenilemeye yanaflmayan Beni Nadir kabilesi ile yap›lan
savaflta, bu kabile Medineden ç›kar›ld›. Böylece müslimânla-
r›n Medinedeki durumu daha da kuvvetlendi.

Hicretin dördüncü y›l›nda müflrikler, Medineden ç›kar›-
lan Yahudiler ve münaf›klar çok tehlikeli bir hal  alm›fllar,
her f›rsatta sald›rmaya haz›rlan›yorlard›. Peygamberimiz
aleyhisselâm bu düflmanlara karfl› korunma ve savunma ted-
birleri ald›. Bir taraftan da islâmiyyeti yaymak için çevrede
bulunan kabilelere Eshab-› kiramdan heyetler gönderiyor-
du. Onlar da gittikleri yerlerde islâmiyyeti anlat›yor, insanla-
r› îmân etmeye davet ediyorlard›.

Necidlilerin ‹haneti

Medine civar›nda bulunan iki kabile Peygamber efendi-
mize elçi göndererek kendilerine islâmiyyeti ö¤retmek üze-
re muallim (ö¤retmen) istediler. Bu istek üzerine Eshab-› ki-
ramdan on kifli gönderildi. Recî' denilen yere vard›klar›nda
200 kiflilik bir düflman hücumuna u¤rayan bu heyetten 8 kifli
flehîd oldu. Bu hadiseye "Recî' vakas›" denir. Yine Necid
fleyhi Ebû Bera'n›n Medine'ye gelip kendilerini irflad için
muallim istemesi üzerine Eshab-› kiramdan 70 kiflilik bir he-
yet gönderilmiflti. Eshâb-› Suffadan olan bu irflâd heyeti,
“Bi’r-i Meûne” denilen yere vard›klar›nda, Necidliler ver-
dikleri teminata ra¤men ihânet ederek üzerlerine gönder-
dikleri bir ordu taraf›ndan iki sahâbî hâric, hepsini flehîd et-
tiler. Bu hadise de “Bi’r-i Meûne fâcias›” ad› ile bilinmekte-
dir.

HENDEK SAVAfiI

Mekkeli müflrikler, Medine üzerine yapt›klar› üçüncü ve
son sald›r›da, Beni Nadir yahudileri ile birlefltiler. 10000 ki-
flilik bir ordu haz›rlad›lar. Peygamber efendimiz ise 3000 ki-
flilik bir ordu ile Medine'nin etraf›na hendekler kazarak mü-
dafa savafl› yapmay› uygun gördüler. Savafl bafllad›ktan son-
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ra, Medinede bulunan Beni Kureyza Yahudileri de anlaflma-
y› bozarak savafla kat›ld› ve müslimânlar› arkadan vurmak
istediler. Fakat Allahü teâlâ kuvvetli bir f›rt›na ve fliddetli
ya¤murlar ya¤d›rarak düflmanlar› darmada¤›n yapt›. Kalble-
rine korku düflen kâfirler pani¤e kap›larak periflan bir halde
Mekke'ye kaçt›lar.

HAYBER SAVAfiI

Hicretin yedinci senesinde, islâmiyyet Arap yar›madas›n-
da süratle yay›lmaya bafllad› ve düflmanlar oldukça tesirsiz
hale getirildi. Bu y›lda vuku bulan mühim hadiselerden biri
de Hayberin fethidir. Peygamberimizin "aleyhisselam" Me-
dineye hicret etmesinden sonra antlaflma yapt›¤› yahudi ka-
bileleri daha sonra bu antlaflmay› bozarak Mekkeli müflrik-
lerle birleflip, müslimânlara ihânet etmeleri sebebiyle birer
birer Medineden ç›kar›lm›fllard›. Bu yahudi kabilelerinden
Beni Nadir kabilesi Haybere yerleflmiflti. Peygamberimiz
aleyhisselâm binalt›yüz kiflilik bir ordu ile Hayber üzerine
gitti ve bir hafta süren kuflatmadan sonra Hayber fethedildi.
Böylece yahudi tehlikesi ve fitnesi ortadan kald›r›ld›.

MUTE SAVAfiI

Hicretin sekizinci y›l›nda Mûte savafl› yap›ld›. Peygamber
efendimizin gönderdi¤i bir elçinin flehîd edilmesi üzerine ya-
p›lan bu savafl, yüzbin kiflilik Rum ordusuna karfl› üç bin
müslimân›n çok büyük kahramanl›klar gösterdi¤i bir savaflt›.
Bu savafltan geri çekilmek zorunda kalan Rumlar›n müsli-
mânlara karfl› olan tutumu iyice k›r›ld›.

MEKKEN‹N FETH‹

Peygamberimiz aleyhisselâm ile on sene müddetle Hu-
deybiye antlaflmas›n› imzalayan Kureyflliler, daha iki y›l geç-
meden antlaflmay› bozdular. Peygamber efendimiz Kureyflli-
lerden, yap›lan antlaflmaya uymalar›n› istedi. Müflrikler bu-
na yanaflmay›nca, Peygamberimiz aleyhisselâm on bin kiflilik
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bir kuvvet ile Mekke üzerine yürüdü. Arap yar›madas›nda
puta tap›c›l›¤›n merkezi olan Mekke fethedildi. Kâ'bedeki
putlar k›r›l›p, Kâ'be putlardan temizlendi. Yirmi y›ldan beri
müslimânlara amans›z düflmanl›k yapan müflriklerin de gücü
tamamen k›r›ld›. Peygamberimizin "aleyhisselâm" afv›na
kavuflup, ço¤u müslimân oldu. Mekke'nin fethinden sonra
Hevazin ve Sakif kabileleri Sa'd o¤ullar› gibi baz› küçük ka-
bileleri de yanlar›na ald›lar. 20 bin kiflilik bir ordu ile hareke-
te geçtiler. Peygamber efendimiz 12.000 kiflilik bir ordu ile
üzerlerine gidip bu müttefik müflrik ordusunu ma¤lup etti.
Yenilen bu düflman kabileler Taife s›¤›narak yeniden savafla
haz›rlanmaya bafllad›lar. Peygamberimiz aleyhisselâm Taif’i
20 gün kuflatma alt›nda tuttuktan sonra, muhasaray› kald›r-
d›. Bir sene sonra da Taifliler kendi istekleriyle müslimân ol-
dular.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N VEDA HACCI

Hicretin onuncu senesinde Peygamber Efendimiz hac
için haz›rlan›p, Medinedeki müslimânlara da hac için haz›r-
lanmalar›n› emir buyurdu. Medine d›fl›nda bulunan müsli-
mânlara da haber gönderdi.

Peygamberimiz aleyhisselâm bu hutbesinde, kan dâvala-
r›, fâiz, kumar, her türlü zulm gibi câhiliyye devrine ait bü-
tün kötülüklerin kald›r›ld›¤›n› bildirdi. Allahü teâlân›n
emirlerini ve yasaklar›n›, erkeklerin kad›nlar ve kad›nlar›n
da erkekler üzerindeki haklar›n›, müslimânlar›n kardefl ol-
du¤unu ve daha birçok hususu bildirdi. Eshâb-› kirâm ile ve-
dâlaflt›.

Peygamberimiz aleyhisselâm Vedâ Hutbesini okudu¤u
gün, Mâide sûresinin üçüncü âyeti; (Bu gün sizin dîninizi ke-
mâle erdirdim. Üzerinize ni’metimi tamamlad›m. Size din
olarak ‹slâm dînini seçtim) meâlindeki âyet nâzil oldu. Pey-
gamberimiz aleyhisselâm bu âyet-i kerîmeyi Eshâb-› kirâma
okuyunca, Hazret-i Ebu Bekir a¤lamaya bafllad›. Eshâb-› ki-
râm a¤lamas›n›n sebebini sorunca, (Bu âyet, Resûl aleyhis-
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selâm›n vefât›n›n yak›n oldu¤una delalet ediyor, Onun için
a¤l›yorum.) buyurdu.

Peygamberimiz aleyhisselâm Mekkede 10 gün kal›p, veda
Hacc›n› yapt› ve Vedâ Tavaf› yaparak Medine'ye döndü.
Vedâ Hacc›ndan sonra Eshâb-› kirâm geldikleri yerlere gi-
dip, Resûlullah›n bildirdi¤i ve emretti¤i fleyleri gittikleri yer-
lerde anlatt›lar.

Hicretin onuncu y›l›nda vuku bulan bir hâdise de Pey-
gamberlik iddias›nda bulunan yalanc›lar›n ortaya ç›kmas›d›r.
Bunlardan birisi Yemende ortaya ç›kan Esved-i Anesîdir.
Peygamberimizin aleyhisselâm emri üzerine Esved-i Anesî
Yemendeki müslimânlar taraf›ndan evinde öldürüldü. Di¤e-
ri de Müseylemet-ül Kezzab' d›r. Peygamberimizin "aleyhis-
selâm" vefât›ndan sonra Hazreti Ebû Bekir Müseyleme üze-
rine Halid bin Velid kumandas›nda bir ordu gönderdi. Mü-
seyleme de öldürüldü.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N VEFÂTI

Cebrail aleyhisselâm Peygamber efendimize her sene o
zamana kadar nazil olan âyetleri okumak üzere de bir kere
gelirdi. Vefât edece¤i sene iki kere gelip, Kur'ân-› kerîmi iki
defa bafltan sona okudu.

Peygamberimiz aleyhisselâm vefât›ndan önce Humma
hastal›¤›na tutuldu. Bu hastal›k 13 gün sürdü. Bu müddetin
son 8 gününü Hazreti Âiflenin odas›nda geçirdi. Hastal›¤›n›n
ilk günlerinde ve atefli düfltü¤ü s›ralarda, mescide gelip, Es-
hâb›na namaz k›ld›r›yordu.

Resûl-i Ekrem vefât edece¤i s›rada Hazreti Aliye, Hazre-
ti Âifleye vasiyyette ve nasîhatta bulundu. Bu s›rada a¤lay›p
göz yafl› döken Hazreti Fât›maya, (K›z›m bir miktar sabrey-
le, a¤lama. Zira Hamele-i Arfl (melekler) senin a¤laman üze-
rine a¤lafl›rlar) buyurdu. Hazreti Fât›man›n göz yafl›n› sildi.
Teselli verip, Allahü teâlâdan sabr vermesini diledi ve (Ey
k›z›m, benim rûhum kabz olacak. (‹nnâ lillahi ve innâ ileyhi
râci'ûn) diyesin. Ey Fât›ma, gelen her musibete bir karfl›l›k
verilir) buyurdu. Bir müddet mübârek gözlerini kapay›p
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sonra, (Bundan sonra babana üzüntü ve keder, tasa olmaz.
Zira fâni âlemden ve mihnet yerinden kurtuluyor) buyurdu.
Sonra han›mlar›na nasîhat buyurdu. Sonra torunlar› Hazreti
Hasan ve Hazreti Hüseyini yan›na al›p, onlara flefkatle baka-
rak al›nlar›ndan öptü.

Rebi'ülevvel ay›n›n onikisinde Pazartesi günü ö¤leden
evvel Cebrâil aleyhisselâm gelip, (Yâ Resûlallah, Cennetleri
süslediler, Hûri ve R›dvan donand›. Allahü teâlâ sana hiç
kimseye verilmeyen çok fleyler ihsan etti. Kevser Havz›, Ma-
kam-› Mahmud ve fiefâat-i Ümmet verdi. K›yâmet günü Sen
râz› oluncaya kadar ümmetini afv eyler. Yâ Resûlallah, Me-
lek-ül Mevt kap›da beklemektedir, içeri girme¤e izin ister.
fiimdiye kadar kimseden izin istememifltir. Bundan sonra da
istemez) dedi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz izin verdi. Azrâil aleyhisselâm
içeri girip selâm verdi ve sonra, (Yâ Resûlallah, Allahü teâ-
lâ beni senin huzûruna gönderdi. Senin emrinden d›flar› ç›k-
mamam› buyurdu. Dilersen flerefli rûhunu kabz edip ulvî
âleme yükselteyim, yoksa dönüp gideyim) dedi. Cebrâil
aleyhisselâm: (Ey Habibullah, Allahü teâlâ sana müfltakd›r)
dedi. Sonra selâm verip veda ederken, (Ey Muhammed, Ey
Ahmed, bundan sonra vahy için bir daha gelmem ve Hak te-
âlân›n haberini yer yüzüne getirmem. Benim maksâd›m ve
matlûbum sen idin yâ Resûlallah.) dedi. Bundan sonra Pey-
gamber Efendimizin, (Ey kardeflim Azrâil, vazifeni yap!) bu-
yurmas› üzerine, mübârek rûhunu kabz etti. Böylece Resûl-
i Ekrem Efendimiz Hicretin onbirinci y›l›nda (milâdî 632)
Rebi'ülevvel ay›n›n 12'sinde Pazartesi günü ö¤leden evvel
vefât etti. Vefât etti¤inde Kamerî seneye göre 63, fiemsî se-
neye göre 61 yafl›nda idi.

Eshab-› kirâm, Resûlullah›n vefât› üzerine pek çok üzü-
lüp gözyafl› döktüler. Ço¤unun dili tutulup bir müddet konu-
flamaz oldular. Hazreti Ebû Bekr Resûlullah›n yan›na girip
mübârek yüzünden örtüyü kald›rarak, mübârek aln›ndan
öptü. Sonra bafl›n› kald›r›p, mübârek aln›ndan tekrar öpüp,
(Ah Safî) dedi. Bir daha öpüp (Ah dost) dedi. Sonra mübâ-
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rek pazusunu öpüp a¤lad›. (Anam babam sana feda olsun!
dirin ve ölün tayyib, temiz ve ne güzeldir!) dedi. Ve (E¤er ih-
tiyâr›m›z elimizde olsayd› canlar›m›z› yoluna fedâ ederdik.
E¤er sen bizi men etmeseydin, gözlerimizden p›narlar› ak›-
t›rd›k. Salâtü selâm okuyup, (Yâ Resûlullah, bizi Rabbinin
kat›nda hat›rla) dedi.

Eshâb-› kirâm grup grup odaya girip cenâze namaz› k›ld›-
lar. Sal›y› Çarflamba'ya ba¤layan gece (Çarflamba gecesi) ya-
r›s› mübârek rûhu al›nd›¤› yerde defn olundu. Mübârek ce-
sedini kabre Hazreti Ali, Fadl, Üsâme ve Abdurrahman bin
Avf indirdi. K›yâmet günü kabrden en önce O kalkacakt›r.
En önce O flefaat edecektir. En önce Onun flefâati kabûl olu-
nacakt›r. Cennet kap›s›n› önce O çalacakt›r.

Resûl-i Ekrem efendimizin vefât› üzerine bütün müsli-
mânlar›n kalbleri yand›, çok üzüldüler. Peygamberimiz aley-
hisselâm bizim bilmedi¤imiz bir hayât ile, flimdi kabrinde ha-
yâtdad›r. Cesed-i flerîfi asla çürümez. Kabrinde bir melek
durup, ümmetinin söyledikleri salavât› kendisine haber ve-
rir. Mimberi ile kabr-i flerîfi aras› Cennet bahçesi gibi k›y-
metlidir.

HÎLYE-‹ SEÂDET
(Peygamberimizin görünüflü)

Eshâb›na nasîhatdan sonra
Fahr-i âlem dedi, benden sonra,

Hilye-i pâkimi, görse biri,
Olur o, yüzümü görmüfl gibi,

Gördükde, hubbu hâs›l olsa,
Ya'nî hüsnüme âfl›k olsa,

Beni görme¤i etse arzu,
Kalbi, sevgimle olsa dolu.

Cehennem olur, ona harâm,
Rabbim, Cenneti eder ikrâm,
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Dahî, hasretmez ç›plak ân› Hak,
Olur gufrân›na, Hakk›n mülhak.

Denildi ki, hilye-i Resûli,
Severek yazsa, birinin eli

Eder Hak, onu korkudan emîn,
Belâ ile dolsa, rûy-i zemin,

Hastal›k görmez, dünyâda teni,
A¤r› çekmez hiç, bütün bedeni.

Günâh etmifl ise de, bu adam,
Cehennem cismine, olur harâm,

Âh›retde azâbdan kurtulur,
Dünyâda her ifli, kolay olur.

Haflreyler, an› hem, Rabb-i celle,
Dünyâda, Resûlü görenlerle.

Hilye-i Nebiyi, güç iken beyân,
Bafllar›z, ona oldukça imkân,

S›¤›narak zülcelâle,
Vasfederiz âcizâne.

‹ttifak etdi, bu sözde ümem,
K›rm›z› beyâzd›, Fahr-i âlem.

Mübârek yüzü, hâlis ak idi,
Gül gibi, k›rm›z›mt›rak idi.

‹nci gibi, yüzündeki teri,
Pek hofl eylerdi, güzel cevheri.

Terleyince, O menba'› sürûr,
Dalgalan›rd› sanki, bahr-i nûr.

Görünürdü gözü, dâim sürmeli,
Kalbleri çekerdi, güzel gözleri.

Ak›, beyaz idi gâyetle,
Medh eyledi Rabbi, âyetle.
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Siyâh› an›n, de¤ildi ufak,
Bir idi ona, yak›nla uzak.

Genifl, güzel ve latifdi gözü,
Nûr saçard› hep, mübârek yüzü.

Kuvve-i bâs›ra-i Mustafavi
Gece, gündüz gibi, olurdu kavi.

Bakmak arzû etseydi, bir yere,
Cism-i pâki de dönerdi bile.

Bafla tâbi' ederdi cesedi,
Bunu terk etmemifldi ebedî.

Hem, cism idi, Resûl-i ekrem,
Yarafl›r, rûh-i mücessem desem.

Güzel, hem sevimli idi Resûl,
Hakka çok, sevgili idi Resûl.

Mâlikle Ebû Hâle, söyledi,
Hilâl gibi, aç›k kafll› idi.

‹ki kafl› aras›, her zemân,
Gümüfl gibi görünürdü, ayân.

Mübârek yüzü, az yuvarlakd›,
Derisi, berrak,hem de parlakd›.

Siyah kafllar› mihrâb› ân›n,
K›blesi idi, bütün cihân›n.

Ortas›, yüksekçe görünürdü,
Yandan bak›nca, mübârek burnu.

Çok güzel idi, çekme ve latif,
Edemez gören, Onu tam ta'rif.

Seyrek idi, difllerinin aras›,
Parlard›, sanki inci s›ras›.
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Ön diflleri, etdikçe zuhûr,
Her taraf›, kaplard› bir nûr.

Gülse idi, iki cihan serverî,
Canl› cans›z, her fleyin peygamberi.

Görünürdü ön diflleri, pek afîf,
Dolu dâneleri gibi, çok latif.

‹bni Abbâs der, Habib-i Hudâ,
Gülme¤e, eyler idi istihyâ.

Hem hayâs›ndan O, dînin senedi,
Kahkaha etmedi derler, ebedî,

Nâzik, mahcûb idi, Resûl-i cenâb,
Dâim eyler idi, bakma¤a hicâb.

Yüzü benzerdi, yuvarlak aya,
Zât› aynayd›, yüce Mevlâya.

Nurlu idi hep, o vech-i hasen,
Bak›lmazd›, tenevvüründen.

Gönüller ald›, o güzel Nebî,
Âfl›k› oldu yüzbin sahâbî.

Bir kerrecik görenler, rü'yâda,
Dediler, böyle zevk yok, dünyâda.

Hem güzel yanaklar›, bileler,
Fazla etli de¤ildi, diyeler.

An›n etmifldi, cenâb-› Hâl›k,
Severek, yüzün ak, aln›n aç›k.

Boynunun nûru, ederdi her ân,
Saçlar› aras›nda, leme'an.

Mübarek sakal›ndan, iyi bil,
A¤arm›fl idi ancak, on yedi k›l.

Ne k›v›rc›kd›, ne de uzun,
Her uzvu gibi idi, mevzûn.
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Gerden-i pâk-i Resûl-i âfak,
Gâyet ak idi ve gâyet berrak.

Eshâb içinden, çok ehl-i edeb.
Karn›, gö¤siyle, birdi, dedi hep.

Aç›lsayd›, mübârek sinesi,
Feyz saçard›, ilm hazinesi.

Aflka olunca, mahall-i teflrif,
Baflka olur mu, o sadr-› flerif?

Mübârek sinesi, genifl idi,
‹lm-i ledün, ona inmifl idi.

Ak ve berrakd›, o sadr-› kebîr,
San›rd› görenler, bedr-i münîr.

Atefl-i aflk-› zât-› ezelî,
Odlara yakm›fld›, O güzeli.

Bilir elbet bunu, pir-ü civân,
Yass› kürekliydi, Fahr-i cihân.

S›rt› ortas› hem, etli idi,
Kerem sâhibi, devletli idi.

Gümüfl teninde, letâfet vard›,
‹rice mühr-i nübüvvet vard›.

S›rt›nda idi, mühr-i nübüvvet,
Sa¤ taraf›na yak›nd›, elbet.

Bildirdi bize, edenler ta'rîf,
Bir büyük ben idi, mühr-i flerîf.

Rengi, sar›ya yak›n, karayd›,
Güvercin yumurtas› kadard›.

Etrâf›na çevirmifl, sanki hatlar,
Birbirine bitiflik, k›lca¤›zlar.

Anlatanlar, O âlî nesebi,
Dedi, iri kemikliydi Nebî.
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Her kemik iri, merdâne idi,
Sûreti, sîreti flâhâneydi.

Mübârek a'zâs›n›n her biri,
Uygun yarat›lm›fld› hem, kavî.

Çok hofl idi, her uzvu ân›n,
Âyetleri gibi, Kur'ân›n.

Elleri ayas›, O sultân›n,
Ayaklar› alt›, dahî ân›n,

Genifl ve pâk idi, nâzik mergûb,
Tâze gül gibi, latîf ve mahbûb.

Çok mevzun idi, der ehl-i nazar,
O kerâmetli, mübârek eller.

Selâm verseydi, birine e¤er,
Tebessüm ederdi hep, Peygamber.

Bir iki gün, geçseydi aradan,
Hattâ uzasayd› da, bir aydan.

Belli olurdu, hofl kokusundan,
O kimse, adamlar aras›ndan.

Billûr gibiydi, ten-i bîmûyu,
Nice medh edeyim, ol pehlûyu.

Dostu seyr etmek için, o flerif
Göz olmufldu, bütün cism-i latif.

Kemâl üzereydi, nâzik teni,
Hallâk göstermifldi, hikmetini.

Yokdu, gö¤sünde, karn›nda aslâ,
Hiçbir k›l, sanki gümüfl levha.

Gö¤sü ortas›ndan afla¤› yaln›z,
Bir s›ra k›l, dizilmifldi, hilâfs›z.

Bu siyah hat, mübârek bedeninde,
Hofldu, hâle gibi, ay çevresinde.
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Bütün ömründe kalm›fld›, kezâ,
Gençlikde gibi, mübârek a'zâ.

‹lerledikçe, sinn-i Nebevî,
Tâzelenirdi hep, gonca gibi. 

Hem dahî, kâinat›n sultân›,
Zan eyleme ki, ola pek ya¤l›,

Ne zaif, ne de pek etli idi,
Mu'tedil, hem pek kuvvetli idi.

Lâhm›, flahm›, dediler ehl-i derûn,
Birbirinden, ne ziyâdeydi, ne dûn.

Etmifl, ol beden sarây›n üstâd,
Adl-ü dâd ile, esâs›n bünyâd.

‹’tidâl üzere idi, pâk teni,
Nûra gark olmufldu, bütün bedeni

Orta boylu idi, o Sidre mekân,
Ortal›k, Onun ile buldu nizâm.

Seyreden, mu'cize-i kâmetini,
Dedi hep, medhedip hazretini.

Görmedik böyle, gül yüzlü güzel,
Boyu, hem hûyu, hem yüzü güzel.

Orta boylu iken, Nebî,
Uzun kimseyle yürüseydi.

Ne kadar, uzun olsa idi, o er,
Yine yüksek görünürdü, peygamber.

Uzun boylu olandan O cevher,
Yüksek idi, el ayas› kadar.

Bir yola gitseydi, izzetle,
H›zl› yürür idi, gâyetle.

Deriz, vasf-› flerifinde yine,
Yürürken, e¤ilirdi önüne.
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Ya'ni, bir yokufldan iner gibi,
Dâim önüne, az e¤ilirdi.

fianl›, flerefli idi, o Celîl,
‹ftihar eylerdi, rûh-› Halil.

Bir Zât› ki, murâd ede Huda,
Her a'zâs›, olur elbet a'lâ.

Yolda giderken, e¤er bir kimse,
Ans›z›n, Resûlullah› görse

Korku düflerdi, kalbine ân›n
Yüksekli¤inden, Resûlullah›n.

Hem de biri, Nebî ile, müdâm,
Sohbet ederek, söylese kelâm,

Sözlerindeki lezzet ile, ol,
Kul olurdu, kabûl etse Resûl.

Etmifldi Onu, Hallâk-› ezel,
Hüsn-i ahlâkla, bî misl-ü bedel.

Ya Resûlallah! gücüm yok medhine,
Yarat›ld›k hep, senin hürmetine.

Hâs›l›, ey fiâh-› iklîm-i vefâ,
Sana cân›m da fedâ, herfley fedâ! 
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MUHAMMED “aleyhisselâma” TABÎ' OLMAK

Muhammed aleyhisselâma tâbi' olmak, Onun gitti¤i yol-
da yürümektir. Onun yolu, Kur'ân-› kerîmin gösterdi¤i yol-
dur. Bu yola “Dîn-i ‹slâm” denir. Ona uymak için, önce
îmân etmek, sonra müslimânl›¤› iyice ö¤renmek, sonra farz-
lar› yapmak, harâmlardan kaç›nmak, daha sonra sünnetleri
yap›p mekrûhlardan kaç›nmak lâz›md›r. Bunlardan sonra,
mubâhlarda da Ona uyma¤a çal›flmal›d›r.

Peygamberimize uymak, se’âdet kap›s›ndan içeri girmek
demektir. Allahü teâlâ, dünyadaki bütün insanlar› se’âdete
davet için, Muhammed "aleyhisselam›" gönderdi. ‹ki cihan
se’âdetine kavuflmak, ancak ve yaln›z, dünya ve ahiretin
efendisi olan Muhammed "aleyhisselâma" tâbi olma¤a ba¤-
l›d›r. Ona uyman›n ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerin-
den ve ahiret ni’metlerinden dahâ üstündür. Hakîkî üstün-
lük, Onun Sünnet-i seniyyesine tâbi’ olmakd›r ve insanl›k fle-
refi ve meziyeti, Onun dînine uymakd›r.

Resûlullaha "sallallahü aleyhi vesellem" uymak için,
müslimânlar›n dört mezhebden birine uymalar› flartt›r.
Amelde dört mezhebin hepsi, “Ehl-i Sünnet Vel Cemaat”
itikad›nda olup, îmânlar›nda, inaçlar›nda hiç ayr›l›k yoktur.
Çünki Allahü teâlâ, bütün müslimânlar›n ayn› îmânda bir-
leflmelerini ve birbirleriyle seviflmelerini emretmifltir. [551.ci
sahîfeye bak›n›z!]

MUBÂREK GECELER

Mubârek geceler, islâm dîninin k›ymet verdi¤i gecelerdir.
Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›d›¤› için, ba’z› gecelere k›ymet
vermifl, bu gecelerdeki, düâ ve tevbeleri kabûl edece¤ini bil-
dirmifldir. Kullar›n›n çok ibâdet yapmas›, düâ ve tevbe etme-
leri için bu geceleri sebeb k›lm›fld›r. K›ymetli geceye, ken-
dinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü ö¤le na-
maz› vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zemând›r. Yal-
n›z, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle de¤ildir.
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Bu dört gece, bu günleri ta’kîb eden gecelerdir. Bu geceleri
ihyâ etmeli, ya’nî kazâ namazlar› k›lmal›, Kur’ân-› kerîm
okumal›, düâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslimânlar› se-
vindirmeli, bunlar›n sevâblar›n› ölülere de göndermelidir.
Bu gecelere sayg› göstermelidir. Sayg› göstermek, günâh ifl-
lememekle olur.

MÜSL‹MÂNLARIN ON MUBÂREK GECES‹
VARDIR:

1 — KADR GECES‹: Ramezân-› flerîf ay› içinde bulunan
bir gecedir. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” onye-
dinci, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, yirmiyedinci gecesi olmas›
çok vâk›’ olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri aras›nda ara-
y›n›z denildi. Kur’ân-› kerîmde medh edilen en k›ymetli ge-
cedir. Kur’ân-› kerîm, Resûlullaha bu gece gelme¤e bafllad›.

2 — AREFE GECES‹: Arefe günü ile Kurban bayram›-
n›n birinci günü aras›ndaki gecedir. Zil-hicce ay›n›n doku-
zuncu ve onuncu günleri aras›ndaki gecedir. Arefe günü bin
‹hlâs okumak çok sevâbd›r.

3 — FITR BAYRAMI GECES‹: Ramezân-› flerîf ay›n›n
son günü ile bayram›n birinci günü aras›ndaki gecedir.

4 — KURBAN BAYRAMI GECELER‹: Kurban bay-
ram›n›n birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gece-
lerdir. Bu üç güne (Eyyâm-i nahr) denir.

5 — MEVL‹D GECES‹: Rebî’ul-evvel ay›n›n onbirinci
ve onikinci günleri aras›ndaki gecedir. Dünyâdaki bütün in-
sanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin so-
nuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafâ aleyhisselâm›n
do¤du¤u gecedir. Mîlâd›n 571. ci senesinde do¤du denilmek-
dedir. Bu gece, Kadr gecesinden sonra, en k›ymetli gecedir.
Bu gece, O do¤du¤u için sevinenler afv olur. Bu gece, Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” tevellüdü zemânlar›nda
görülen hâlleri, mu’cizeleri okumak, dinlemek, ö¤renmek
çok sevâbd›r. Kendileri de anlat›rd›. Bu gece, Eshâb-› kirâm

– 540 –



“rad›yallahü anhüm” da, bir yere toplan›p, okurlar, anlat›r-
lard›.

6 — BERÂT GECES‹: fia’bân ay›n›n onbeflinci gecesidir.
Ya’nî ondördüncü günü ile onbeflinci günü aras›ndaki gece-
dir. Allahü teâlâ, ezelde, hiç birfley yaratmadan önce, herfle-
yi takdîr etdi, diledi. Bunlardan, bir y›l içinde olacak herfleyi,
bu gece meleklere bildirir. Kur’ân-› kerîm, Levhilmahfûza
bu gece indi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu ge-
ce, çok ibâdet, çok düâ ederdi.

7 — M‹’RÂC GECES‹: Receb ay›n›n yirmiyedinci gece-
sidir. Mi’râc, merdiven demekdir. Resûlullah›n göklere ç›ka-
r›ld›¤›, bilinmiyen yerlere götürüldü¤ü gecedir.

Mekke ehâlîsi îmân etmiyor. Müslimânlara çok s›k›nt› ve-
riyordu. ‹flkenceye bafllam›fl, ifli azd›rm›fllard›. Resûlullah
çok üzüldü. Hicretden bir y›l önce, elliiki yafl›nda idi. Zeyd
bin Hâriseyi alarak Tâife gitdi. Tâif halk›na bir ay nasîhat ey-
ledi. Hiç kimse îmân etmedi. Alay etdiler. ‹flkence yapd›lar.
Yuhâlad›lar. Çocuklar tafla tutdular. Ümmîdsiz, üzüntülü,
yorgun geri dönerken, mubârek bacaklar› yaraland›. Zeydin
bafl› kan içinde kald›. Çok s›cak bir sâatde, yol kenâr›nda,
bitkin hâlde oturdular. Orada bulunan ba¤ sâhibi, Rebî’a
o¤ullar› zengin Utbe ve fieybe ad›nda iki kardefl, köleleri
Addâs ile, birer salk›m üzüm gönderdi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” üzümü yirken
Besmele okudu. Addâs “rad›yallahü teâlâ anh”, o zemân h›-
ristiyan idi. Bunu iflitince flafl›rd›. (Y›llarca buralarday›m.
Kimseden böyle söz duymad›m. Bu nas›l sözdür?) dedi.

Resûlullah: Sen neredensin? buyurdu.

Addâs: Nineveliyim, dedi.

Resûlullah: Yûnüs aleyhisselâm›n memleketinden imifl-
sin, buyurdu.

Addâs: Sen Yûnüsü nereden tan›yorsun? Onu, buralarda
kimse bilmez, dedi.

Resûlullah: O benim kardeflimdir. O da, benim gibi Pey-
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gamber idi, buyurdu.

Addâs: Bu güzel yüzün, bu tatl› sözlerin sâhibi yalanc› ol-
maz. Ben inand›m ki, sen Allah›n Resûlüsün, dedi. Müsli-
mân oldu. Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”!
Y›llarca bu zâlimlere, bu yalanc›lara kulluk ediyorum. Her-
kesin hakk›n› yiyorlar. Herkesi aldat›yorlar. Hiç iyi taraflar›
yok. Dünyâl›k toplamak, flehvetlerini yapmak için her alçak-
l›¤› göze al›yorlar. Onlardan nefret ediyorum. Sizinle birlik-
de gitmek, size hizmetle flereflenmek, câhillerin, ahmaklar›n
size yapaca¤› sayg›s›zl›klara hedef olmak, mubârek vücûdü-
nüzü korumak için fedâ olmak istiyorum, dedi.

Resûlullah, tebessüm buyurdu: fiimdi efendilerinin yan›n-
da kal! Az zemân sonra, ad›m› her yerde iflitirsin. O zemân
bana gel, buyurdu. Bir müddet istirâhat edip, yaralar›n›, kan-
lar›n› sildiler. Mekkeye yürüdüler. Karanl›kda flehre girdiler.
Her taraf düflman idi. Gidecek bir yer yokdu. Birkaç ay
Mekkede çok s›k›nt›l› geçdi. Bir gece [Receb ay›n›n yirmiye-
dinci gecesi] amcas› Ebû Tâlibin k›z› Ümm-i Hânînin Ebû
Tâlib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümm-i Hânî, o ze-
mân îmân etmemifldi. Kimdir o? dedi.

Resûlullah: Amcan o¤lu Muhammedim “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”. Kabûl edersen, müsâfir geldim buyurdu.

Ümm-i Hânî “rad›yallahü teâlâ anhâ”: Senin gibi do¤ru
sözlü, emîn, asîl, flerefli müsâfire can fedâ olsun. Yaln›z, tefl-
rîf edece¤inizi önceden bildirseydiniz, birfleyler hâz›rlard›m.
fiimdi yidirecek birfleyim yok, dedi.

Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”: Yiyecek,
içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibâdet et-
mek, yalvarmak için bir yer bana yetiflir, buyurdu.

Ümm-i Hânî, Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” içeri al›p, bir has›r, le¤en, ibrik verdi. Gelen müsâfire
ikrâm etmek, onu düflmandan korumak, arablar için en fle-
refli vazîfe say›l›rd›. Bir evdeki müsâfire zarar gelmesi, ev sâ-
hibi için büyük yüzkaras› olurdu. Ümm-i Hânî düflündü. Bu-
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nun Mekkede düflmanlar› çok. Hattâ öldürmek istiyenler
var. fierefimi korumak için, sabâha kadar Onu gözeteyim,
dedi. Babas›n›n k›l›nc›n› al›p, evin etrâf›nda dolaflma¤a bafl-
lad›.

Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o gün çok
incinmifldi. Abdest al›p, Rabbine yalvarma¤a, afv dileme¤e,
kullar›n îmâna gelmesi, se’âdete kavuflmalar› için düâya bafl-
lad›. Çok yorgun, aç, üzüntülü idi. Has›r üzerine uzan›p uyu-
yuverdi.

O ânda, Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâma:

Sevgili Peygamberimi çok üzdüm. Mubârek bedenini, nâ-
zik kalbini çok incitdim. Bu hâlde, yine bana yalvar›yor.
Benden baflka, hiçbirfley düflünmüyor. Git! Habîbimi getir!
Cennetimi, Cehennemimi göster. Ona ve Onu sevenlere hâ-
z›rlad›¤›m ni’metleri görsün. Ona inanm›yanlara, sözleri, ya-
z›lar› ve hareketleri ile Onu incitenlere hâz›rlad›¤›m azâbla-
r› görsün. Onu ben tesellî edece¤im. Onun nâzik kalbinin ya-
ralar›n› ben giderece¤im buyurdu. Cebrâîl “aleyhisselâm”,
bir ânda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na
geldi. M›fl›l m›fl›l uyuyor gördü. Dürtme¤e, uyand›rma¤a k›-
yamad›. ‹nsan fleklinde idi. Mubârek aya¤›n›n alt›n› öpdü.
Bu fleklde Resûlullah› uyand›rd›. Cebrâîl aleyhisselâm› he-
men tan›d› ve: (Ey Cebrâîl kardeflim! Böyle vaktsiz niçin gel-
din. Yoksa bir hatâ m› etdim, Rabbimi gücendirdim mi? Ba-
na ac› haber mi getirdin?) buyurdu ve Rabbinin dar›laca¤›n-
dan çok korkdu.

Cebrâîl “aleyhisselâm”: Ey bütün yarat›lm›fllar›n en üs-
tünü! Ey Yaratan›n sevgilisi! Ey Peygamberlerin efendisi,
iyilikler menba’›, üstünlükler kayna¤› olan flerefli Peygam-
ber! Rabbin sana selâm ediyor. Hiçbir Peygambere, hiçbir
mahlûkuna vermedi¤i ni’meti sana ihsân ediyor. Seni kendi-
ne da’vet ediyor. Lutfen kalk. Buyur, gidelim, dedi. Kâ’be
yan›na geldiler. Orada, bir kimse geldi. Gö¤sünü yard›. Kal-
bini ç›kard›. Zemzem suyu ile y›kad›. Yine yerine koydu.
Sonra Cennetden gelen Burak ad›ndaki beyâz hayvana bi-
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nip, bir anda Kudüsde, Mescid-i Aksâya geldiler. Cebrâîl
“aleyhisselâm” kayay› parma¤› ile deldi. Burak› oraya ba¤-
lad›. Geçmifl Peygamberlerden ba’z›s›n›n rûhlar› insan flek-
linde orada idi. Cemâ’at ile namaz için Âdem, Nûh, ‹brâhîm
Peygamberlere, imâm olmalar›n› s›ra ile söyledi. Hiçbiri ka-
bûl etmedi. Özr dilediler. Kusûrlu olduklar›n› söylediler.
Cebrâîl “aleyhisselâm”, Habîbullah› ileri sürdü. Sen varken,
baflkas› imâm olamaz, dedi. Namazdan sonra, mescidden ç›-
k›p bilinmiyen bir mi’râc ile, bir ânda, yedi kat gökleri geç-
diler. Her gökde bir büyük Peygamberi gördü. Cebrâîl
“aleyhisselâm” Sidrede kald› ve k›l kadar ilerlersem, yanar,
yok olurum dedi. Sidret-ülmüntehâ, alt›nc› gökde bulunan
büyük bir a¤acd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Cenneti, Cehennemi, say›s›z fleyleri görüp, Refref ad›ndaki
bir Cennet yayg›s› üstünde olarak Kürsî, Arfl ve rûh âlemle-
rini geçip, bilinmiyen, anlafl›lam›yan, anlat›lam›yan fleklde,
Allahü teâlân›n diledi¤i yüksekliklere ulafld›. Mekâns›z, ze-
mâns›z, cihetsiz, s›fats›z olarak Allahü teâlây› gördü. Göz-
süz, kulaks›z, vâs›tas›z, ortams›z olarak Rabbi ile konufldu.
Hiçbir mahlûkun bilemiyece¤i, anl›yam›yaca¤› ni’metlere
kavuflup, bir ânda, Kudüse ve oradan Mekke-i mükerreme-
ye, Ümm-i Hânînin evine geldi. Yatd›¤› yer henüz so¤uma-
m›fl, le¤endeki abdest suyunun hareketi durmam›fl idi. D›-
flarda dolaflan Ümm-i Hânî “rad›yallahü teâlâ anhâ” uyuk-
lam›fl, birfleyden haberi olmam›fld›. Kudüsden Mekkeye ge-
lirken, Kureyflin kervan›na rastlad›. Kervandaki bir deve
ürkdü, y›k›ld›.

Sabâh olunca, Kâ’be yan›na gidip mi’râc›n› anlatd›. ‹fliten
kâfirler alay etdi. Muhammed akl›n› kaç›rm›fl, iyice sap›tm›fl
dediler. Müslimân olma¤a niyyeti olanlar da vaz geçdi. Bir-
kaç› sevinerek Ebû Bekrin evine geldi. Çünki, bunun akll›,
tecribeli, hesâbl› bir tüccâr oldu¤unu biliyorlard›. Kap›ya ç›-
k›nca hemen sordular:

Ey Ebâ Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”! Sen çok kerre Ku-
düse gitdin geldin. ‹yi bilirsin. Mekkeden Kudüse gidip gel-
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mek, ne kadar zemân sürer dediler.

Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”: ‹yi biliyorum. Bir ay-
dan fazla, dedi.

Kâfirler bu söze sevindi. Akll›, tecribeli adam›n sözü böy-
le olur, dediler. Gülerek, alay ederek ve Ebû Bekrin “rad›-
yallahü teâlâ anh” de kendi kafalar›nda oldu¤una sevinerek:

Senin efendin, Kudüse bir gecede gidip geldi¤ini söyliyor.
Art›k iyice sap›td› diyerek, Ebû Bekre sevgi, sayg› ve güvenc
gösterdiler.

Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n mubârek ad›n›
iflitince, (E¤er O söyledi ise, inand›m. Bir ânda gidip gelmifl-
dir) deyip içeri girdi. Kâfirler neye u¤rad›klar›n› anl›yamad›.
Önlerine bak›p gidiyor ve (Vay can›na, Muhammed ne ya-
man büyücü imifl. Ebû Bekre sihr yapm›fl) diyorlard›.

Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hemen giyinip, Resû-
lullah›n yan›na geldi. Büyük kalabal›k aras›nda, yüksek ses-
le, (Yâ Resûlallah! Mi’râc›n›z mubârek olsun! Allahü teâlâ-
ya sonsuz flükrler ederim ki, bizleri, senin gibi büyük Pey-
gambere, hizmetçi yapmakla flereflendirdi. Parl›yan yüzünü
görmekle, kalbleri alan, rûhlar› çeken tatl› sözlerini iflitmek-
le ni’metlendirdi. Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”! Senin her sözün do¤rudur. ‹nand›m. Can›m sana fe-
dâ olsun!) dedi. Ebû Bekrin sözleri, kâfirleri flafl›rtd›. Diye-
cek fley bulamay›p da¤›ld›lar. fiübheye düflen, îmân› za’îf bir-
kaç kiflinin de kalbine kuvvet verdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, o gün Ebû Bekre (S›ddîk) dedi. Bu ad› al-
makla, bir kat dahâ yükseldi.

Kâfirler bu hâle çok k›zd›. Mü’minlerin kuvvetli îmân›na,
Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” her sözüne he-
men inanmalar›na, Onun çevresinde pervâne gibi toplanma-
lar›na dayanamad›lar. Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” mahcûb, ma¤lûb etmek için, imtihân etme¤e yelten-
diler:

Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Kudüse gitdim diyorsun.
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Söyle bakal›m! Mescidin kaç kap›s›, kaç penceresi var, gibi
fleyler sordular. Hepsine cevâb verirken, hazret-i Ebû Bekr,
öyledir yâ Resûlallah, öyledir yâ Resûlallah derdi. Hâlbuki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” edebinden, hayâs›n-
dan karfl›s›ndakinin yüzüne bile bakmazd›. Buyururdu ki,
(Mescid-i aksâda etrâf›ma bakmam›fld›m. Sorduklar›n› gör-
memifldim. O ânda Cebrâîl “aleyhisselâm”, Mescid-i aksây›
gözümün önüne getirdi. [Televizyon gibi] görüyor, say›yor-
dum. Sorular›na, hemen cevâb veriyordum). Yolda, develi
yolcular gördü¤ünü söyledi. ‹nflâallah çarflamba günü gelir-
ler buyurdu. Çarflamba günü günefl batarken, kervan Mek-
keye geldi. F›rt›na eser gibi oldu¤unu, bir devenin y›k›ld›¤›n›
söylediler. Bu hâl mü’minlerin îmân›n› kuvvetlendirdi. Kâ-
firlerin düflmanl›¤›n› art›rd›. (Rûh-ul-beyân)da (Tefsîr-i Hü-
seynî)den alarak ve (Bahr)de, imâml›¤› anlat›rken, diyor ki,
(Resûlullah›n Mekkeden Beytül-mukaddese götürüldü¤üne
inanm›yan kâfir olur. Göklere ve bilinmiyen yerlere götürül-
dü¤üne inanm›yan ise, dâl ve mübtedi’ olur). Ya’nî sap›k
olur.

8 — RECEB AYI VE REGÂ‹B GECES‹: Receb ay›-
n›n ilk Cum’a gecesine (Regâib gecesi) denir. Receb ay›n›n
her gecesi k›ymetlidir. Her Cum’a gecesi de k›ymetlidir. Bu
iki k›ymetli gece bir araya gelince, dahâ k›ymetli olmakda-
d›r. Regâib gecesinin k›ymeti, çeflidli hadîs-i flerîfler ile bil-
dirilmifldir. (‹slâm ahlâk›) kitâb›n›n 430.cu sahîfesine bak›-
n›z!

Receb ay›, Âdem aleyhisselâmdan beri k›ymetli idi. Bu
ayda muhârebe etmek günâh idi. Her ümmet, bu aya sayg›
gösterirdi. Receb demek, mürecceb, mu’azzam, muhterem,
k›ymetli demekdir. Fârisî (Enîsülvâ’›zîn) kitâb›nda diyor ki,
(Îsâ “aleyhisselâm” zemân›nda bir genc, güzel bir k›za tutul-
mufldu. Ona kavuflmak için ç›rp›n›yordu. Nice zemân sonra
söz ald›. Bir akflam, odada bulufldular. Soyundular. Genç,
pek sevincli idi. Ans›z›n, pencereden hilâli [yeni ay›] gördü.
Bu hangi ayd›r dedi. K›z, Receb deyince, genc toparland›.
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Giyindi. K›z flafl›r›p, ne oluyorsun dedi. Genç, babalar›mdan
iflitdim. Receb ay›nda günâh ifllenmez. Bu aya sayg› gösteri-
lir deyip, özr diledi ve evine gitdi. Allahü teâlâ, Îsâ aleyhis-
selâma vahy gönderip, olanlar› bildirdi. Bu genci ziyâret et!
Selâm›m› söyle buyurdu. Genç, Receb ay›na gösterdi¤i bir
sayg› için, büyük bir Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” kendine gönderildi¤ine sevinerek îmân etdi. ‹yi bir
mü’min oldu. Receb ay›na gösterdi¤i bir sayg› sebebi ile,
îmân flerefine kavufldu.)

9 — MUHARREM GECES‹: Muharrem ay›n›n birinci
gecesi, müslimânlar›n kamerî y›lbafl› gecesidir. Müslimânla-
r›n flemsî y›lbafl› gecesi ise, efrencî Eylül ay›n›n yirminci ge-
cesidir. Muharrem ay›, islâm kamerî senesinin birinci ay›d›r.
Muharrem ay›n›n birinci günü müslimânlar›n kamerî sene-
sinin, birinci günüdür. Kâfirler, kendi y›lbafl›lar› olan ocak
ay›n›n birinci gecesinde, noel baba yap›yorlar. Güyâ h›risti-
yan dîninin emr etdi¤i küfrleri iflliyorlar. Bu gecede tap›n›-
yorlar. Müslimânlar da, kendi sene bafl› gecelerinde ve gün-
lerinde müsâfeha ederek, mektûblaflarak tebrîkleflir. Birbir-
lerini ziyâret eder, hediyye verirler. Senebafl›n› mecmû’a ve
gazetelerle kutlarlar. Yeni senenin, birbirlerine ve bütün
müslimânlara hayrl› ve bereketli olmas› için düâ ederler.
Büyükleri, akrabây›, âlimleri evinde ziyâret edip düâlar›n›
al›rlar. O gün, bayram gibi temiz giyinirler. Fakîrlere sada-
ka verirler.

10 — AfiÛRE GECES‹: Muharrem ay›n›n onuncu gece-
sidir. Muharrem ay›, Kur’ân-› kerîmde k›ymet verilen dört
aydan biridir. Aflûre, bu ay›n en k›ymetli gecesidir. Allahü
teâlâ, birçok düâlar› Aflûre günü kabûl buyurdu. Âdem aley-
hisselâm›n tevbesinin kabûl olmas›, Nûh aleyhisselâm›n ge-
misinin tûfândan kurtulmas›, Yûnüs aleyhisselâm›n bal›¤›n
karn›ndan ç›kmas›, ‹brâhîm aleyhisselâm›n Nemrûdun ate-
flinde yanmamas›, ‹drîs aleyhisselâm›n diri olarak göke ç›ka-
r›lmas›, Ya’kûb aleyhisselâm›n, o¤lu Yûsüf aleyhisselâma
kavuflmas› ve gözlerindeki perdenin kalkmas›, Yûsüf aley-
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hisselâm›n kuyudan ç›kmas›, Eyyûb aleyhisselâm›n hastal›k-
dan kurtulmas›, Mûsâ aleyhisselâm›n K›z›ldenizden geçip,
Fir’avn›n bo¤ulmas› ve Îsâ aleyhisselâm›n vilâdeti ve yehûdî-
lerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göke ç›kar›lmas›
hep Aflûre günü oldu. Nûh “aleyhisselâm” gemide aflûre tat-
l›s› piflirdi¤i için müslimânlar›n Muharremin onuncu günü
aflûre piflirmesi ibâdet olmaz. Muhammed “aleyhisselâm” ve
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” böyle yapmad›.
Bugün aflûre piflirme¤i ibâdet sanmak, bid’atdir, günâhd›r.
Muhammed aleyhisselâm›n yapd›¤› veyâ emr etdi¤i fleyleri
yapmak ibâdet olur. Din kitâblar›n›n yazmad›¤›, Ehl-i sün-
net âlimlerinin bildirmedi¤i fleyleri yapmak, sevâb olmaz.
Günâh olur. O gün, herhangi bir tatl› yapmak, tan›d›klara zi-
yâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnetdir, ibâdetdir. ‹bni
Âbidîn, beflinci cild, ikiyüzyetmiflalt›nc› sahîfede diyor ki,
(Kirpiklere sürme çekmek sünnetdir. Fekat, bunu yaln›z
Aflûre günü yapmak harâmd›r).

Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” o gün flehîd oldu diye-
rek, mâtem tutmak, dö¤ünmek de bid’atdir. Günâhd›r.
fiî’îler, hazret-i Hüseyn için mâtem tutuyorlar. Hazret-i Hü-
seyni, hazret-i Alînin o¤lu oldu¤u için, tap›n›rcas›na övüyor-
lar. Ehl-i sünnet ise, onu Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aley-
hi ve sellem” torunu oldu¤u için çok seviyoruz. ‹slâmiyyetde
mâtem tutmak yokdur. Müslimânlar, yaln›z Aflûre günü mâ-
tem tutmaz. Kerbelâ fâcias›n› hât›rlay›nca her zemân üzülür.
Kalbleri s›zlar. Gözleri kan a¤lar. ‹slâmiyyetde mâtem tut-
mak olsayd›, Aflûre günü de¤il, Resûlullah›n Tâifde mubâ-
rek ayaklar›n›n kana boyand›¤› ve Uhudda mubârek diflinin
k›r›l›p, mubârek yüzünün kanad›¤› ve vefât etdi¤i gün mâ-
tem tutulurdu.

Yukar›daki on geceden, beflinci, alt›nc›, yedinci ve seki-
zinci gecelere (Kandil) geceleri denir.

Yukar›da bildirilen on geceden baflka, f›tr bayram›n›n di-
¤er geceleri, Zil-hicce ay›n›n ilk on geceleri, Muharremin ilk
on geceleri ve her Cum’a ve pazartesi gecesi de mubârekdir.
fiernblâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (‹mdâd-ül-fettâh) kitâ-
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b›nda, bu gecelerin fazîletlerini uzun yazm›fld›r.
Afla¤›daki hadîs-i flerîfler, muhtelif kitâblarda yaz›l›d›r:
1 — Rahmet kap›lar› dört gece aç›l›r. O gecelerde yap›lan

düâ, tevbe, red olmaz. F›tr bayram›n›n ve Kurban bayram›-
n›n birinci geceleri, fia’bân›n onbeflinci [Berât] gecesi ve
Arefe gecesi, [Kadr gecesi, birçok hadîs-i flerîflerde bildiril-
di¤i için burada da bildirilme¤e lüzûm görülmemifldir].

2 — Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zil-hiccenin ilk on gü-
nünde yap›lanlar› dahâ çok sever. Bu günlerde tutulan bir
gün oruca, bir senelik oruc [nâfile oruc] sevâb› verilir. Gece-
lerinde k›l›nan namaz, Kadr gecesinde k›l›nan namaz gibidir.
Bu günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz!

3 — Bir müslimân, Terviye günü oruc tutarsa ve günâh
söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.

4 — Arefe gününe hurmet ediniz! Çünki Arefe, Allahü
teâlân›n k›ymet verdi¤i bir gündür.

5 — Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd
olur.

6 — Arefe günü oruc tutanlar›n, iki senelik günâhlar› afv
olur. Biri, geçmifl senenin, di¤eri, gelecek senenin günâh›d›r.
[Arefe, Zil-hiccenin dokuzuncu günüdür. Baflka günlere
Arefe denmez!].

7 — Arefe günü bin ‹hlâs okuyan›n bütün günâhlar› afv
olur ve her düâs› kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumal›-
d›r.

8 — Receb, Allahü teâlân›n ay›d›r. Receb ay›na ikrâm
edene, sayg› gösterene, Allahü teâlâ, dünyâda ve âh›retde ik-
râm eder.

9 — Recebin ilk Cum’a gecesini ihyâ edene [sayg› göste-
rene], Allahü teâlâ kabr azâb› yapmaz. Düâlar›n› kabûl eder.
Yaln›z, yedi kimseyi afv etmez ve düâlar›n› kabûl etmez: Fâ-
iz alan veyâ veren, müslimânlar› afla¤› gören, anas›na, baba-
s›na eziyyet eden, karfl› gelen çocuk, müslimân olan ve islâ-
miyyete uyan kocas›n› dinlemiyen kad›n, flark› ve çalg›c›l›¤›
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san’at edinenler, livâta ve zinâ edenler, befl vakt namaz› k›l-
m›yanlar. Bunlar, bu günâhlardan vaz geçmedikce, tevbe et-
medikce, düâlar› kabûl olmaz. Anan›n, baban›n, kocan›n, hiç
kimsenin, islâmiyyete uym›yan emri dinlenilmez, yap›lmaz.
Fekat, anaya, babaya, yine tatl› söylemek, onlar› incitmemek
lâz›md›r. Ana baba kâfir ise, onlar› kiliseden, meyhâneden,
s›rtda tafl›yarak bile, geri getirmek lâz›md›r. Fekat, oralara
götürmek lâz›m de¤ildir.

10 — Cebrâîl “aleyhisselâm” bana geldi. Kalk, namaz k›l
ve düâ et! Bu gece, fia’bân›n onbeflinci gecesidir dedi. Bu ge-
ceyi ihyâ edenleri, Allahü teâlâ afv eder. Yaln›z, müflrikleri,
büyücüleri, falc›lar›, hasîsleri, alkollü içki içenleri, fâiz yiyen-
leri ve zinâ yapanlar› afv etmez.

11 — Berât gecesini ganîmet, f›rsat biliniz! Çünki, belli
bir gecedir. fia’bân›n onbeflinci gecesidir. Kadr gecesi, çok
büyük ise de, hangi gece oldu¤u belli de¤ildir. Bu gece, çok
ibâdet yap›n›z. Yoksa, k›yâmet günü piflmân olursunuz!

Bir zemânda veyâ bir yerde veyâ birfleyi okumakda, yap-
makda, çok sevâb verilece¤ini iflitince, o sevâba kavuflma¤›
niyyet ederek, düflünerek yapana, bu haber do¤ru olmasa bi-
le, Allahü teâlâ, o sevâblar› ihsân eder. Fekat, bunun islâ-
miyyet taraf›ndan yasak edilmemifl birfley olmas› lâz›md›r.
Nâfile ibâdetlerin sevâb›na kavuflabilmek için, îmânda ve
farzlarda kusûr olmamak ve günâhlara tevbe etmek ve ibâ-
det olarak yapma¤a niyyet etmek flartd›r.
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FIKH, MEZHEB VE
MEZHEB ‹MÂMLARIMIZ

(Ahkâm-› islâmiyye)yi bildiren ilme (F›kh ilmi) ad› veril-
di. F›kh bilgilerini bilen kimseye (Fakîh) denir. F›kh ilmi, in-
sanlar›n yapmas› ve yapmamas› lâz›m olan iflleri bildirir.
F›kh bilgileri, Kur’ân-› kerîmden, hadîs-i flerîflerden, icmâ’-›
ümmetden ve k›yâsdan meydâna gelmekdedir. F›kh bilgisi-
nin bu dört kayna¤›na (Edille-i fler’›yye) denir. Müctehidler,
bu dört kaynakdan ahkâm ç›kar›rlarken dört (Mezheb)e ay-
r›lm›fllard›r. Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” ve bunlardan sonraki asrda gelen müctehidlere (Se-
lef-i sâlihîn) denir. Selef-i sâlihînin söz birli¤ine (‹cmâ’-› üm-
met) denir. Kur’ân-› kerîmden veyâ hadîs-i flerîflerden veyâ
icmâ’-› ümmetden ç›kar›lan ahkâm-› islâmiyyeye (K›yâs-› fü-
kahâ) denir. Bir iflin, halâl veyâ harâm oldu¤unu (K›yâs) yo-
lu ile anlamak için, halâl veyâ harâm oldu¤u bilinen baflka
bir ifle benzetilir. Bunun için, o ifli halâl veyâ harâm yapan se-
bebin, birinci iflde de bulunmas› lâz›md›r.

F›kh ilmini kuran, ilk yapan, imâm-› a’zam Ebû Hanîfedir
“rahmetullahi teâlâ aleyh”.

F›kh ilmi, ya’nî (Ahkâm-› islâmiyye), dört büyük k›sma
ayr›l›r:

1 — (‹bâdât) olup befle ayr›l›r: Namaz, oruc, zekât, hac,
cihâd. Herbirinin dallar› çokdur.

2 — F›kh ilminin ikinci k›sm› (Münâkehât) olup, evlen-
me, boflanma, nafaka ve dahâ nice dallar› vard›r.

3 — F›kh›n üçüncü k›sm› (Mu’âmelât) olup, al›flverifl, ki-
râ, flirketler, fâiz, mîrâs... gibi birçok bölümleri vard›r.

4 — (Ukûbât) ya’nî (Had) denilen cezâlar olup, bafll›ca
alt› k›sma ayr›lmakdad›r: K›sâs, serhoflluk, sirkat, zinâ, kazf,
riddet, ya’nî mürted olmak cezâlar›d›r. Cezâlar günâh› ta’kîb
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etdi¤i için (Ukûbât) denir.

Tefsîr, hadîs ve kelâm ilmlerinden sonra, en flerefli ilm
f›kh ilmidir. F›kh bilgisi okumak, geceleri nâfile namaz k›l-
makdan dahâ sevâbd›r. Âlimlerden “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” okumak da, yaln›z okumakdan dahâ se-
vâbd›r. Afla¤›daki alt› hadîs-i flerîf, f›kh›n flerefini gösterme-
¤e kâfîdir.

Allahü teâlâ bir kuluna iyilik etmek isterse, onu dinde fa-
kîh yapar.

Bir kimse fakîh olursa, Allahü teâlâ, onun özledi¤i fleyle-
ri ve r›zk›n›, ummad›¤› yerlerden gönderir.

Allahü teâlân›n en üstün dedi¤i kimse, dinde fakîh olan
kimsedir. ‹mâm-› a’zam›n üstünlü¤ünü gösterme¤e, yaln›z
bu hadîs-i flerîf yetiflir.

fieytâna karfl› bir fakîh, bin âbidden [ibâdet çok yapan-
dan] dahâ kuvvetlidir.

Herfleyin dayand›¤› bir direk vard›r. Dînin temel dire¤i,
f›kh bilgisidir.

‹bâdetlerin efdali, en k›ymetlisi, f›kh ö¤renmek ve ö¤ret-
mekdir.

Hanefî mezhebindeki ahkâm-› islâmiyye, Eshâb-› kirâm-
dan Abdüllah ibni Mes’ûddan “rad›yallahü anh” bafll›yan
yol ile meydâna ç›kar›lm›fld›r. Ya’nî, mezhebin reîsi olan
imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, f›kh ilmini, Hammâddan, Ham-
mâd da, ‹brâhîm-i Nehâ’îden, bu da Alkamadan, Alkama
da, Abdüllah bin Mes’ûddan, bu da Resûl-i ekremden “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” alm›fld›r.

Ebû Yûsüf, Muhammed, Züfer bin Hüzeyl ve Hasen bin
Ziyâd, hep, ‹mâm-› a’zam›n talebesidir “rahimehümullah”.
Bunlardan, imâm-› Muhammed, din bilgilerinde, bin kadar
kitâb yazm›fld›r. Talebesinden olan imâm-› fiâfi’înin annesini
nikâh etdi¤i için, ölünce, kitâblar›, imâm-› fiâfi’îye mîrâs ka-
larak, imâm-› fiâfi’înin bilgisinin artmas›na hizmet etmifldir.
Bunun için imâm-› fiâfi’î, (Yemîn ederim ki, f›kh bilgim,
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imâm-› Muhammedin kitâblar›n› okumakla artd›. F›kh bilgi-
sini derinlefldirmek istiyen, Ebû Hanîfenin talebesi ile bera-
ber bulunsun) dedi. Bir kerre de, (Bütün müslimânlar,
‹mâm-› a’zam›n ev halk›, çoluk çocu¤u gibidir) buyurdu.
Ya’nî, bir adam, çoluk çocu¤unun nafakas›n› kazand›¤› gibi,
‹mâm-› a’zam da, insanlar›n ifllerinde muhtâc olduklar› din
bilgilerini meydâna ç›karma¤› kendi üzerine alm›fl, herkesi
güç bir fleyden kurtarm›fld›r. ‹mâm-› fiâfi’înin ayr› bir mez-
heb kurmas›, ‹mâm-› a’zam› be¤enmemesi, ondan ayr›lmas›
demek de¤ildir. Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” da ayr› mezhebleri vard›. Bununla berâber birbir-
lerini çok severler ve hurmet ederlerdi. Feth sûresinin son
âyeti buna flâhiddir.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, f›kh bil-
gilerini toplayarak, k›smlara, kollara ay›rd›¤› ve üsûller, me-
todlar koydu¤u gibi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” ve Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” bildirdi¤i i’tikâd, îmân bilgilerini de toplad› ve yüzler-
ce talebesine bildirdi. Talebesinden (‹lm-i kelâm) ya’nî îmân
bilgileri mütehass›slar› yetifldi. Bunlardan imâm-› Muham-
med fieybânînin yetifldirdiklerinden Ebû Süleymân Cürcânî
ve bunun talebelerinden Ebû Bekr-i Cürcânî meflhûr oldu.
Bunun talebesinden de, Ebû Nasr-› ‹yâd, kelâm ilminde,
Ebû Mensûr-i Mâtürîdîyi yetifldirdi. Ebû Mensûr, ‹mâm-›
a’zamdan gelen kelâm bilgilerini, kitâblara yazd›. Yoldan
sapm›fl olanlarla çarp›flarak, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› kuvvet-
lendirdi, her tarafa yayd›.

‹’tikâdda Mezheb ‹mâmlar›m›z

EBÛ MENSÛR-I MÂTÜRÎDÎ
“rahmetullahi teâlâ aleyh”

Muhammed bin Mahmûd, Ehl-i sünnetin iki i’tikâd imâ-
m›ndan birincisidir. Hocas› Ebû Nasr-› ‹yâd, Ebû Bekr-i
Cürcânînin talebesi idi. Bu da imâm-› Muhammed fieybânî-
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nin talebesi idi. 333 [m. 944] de Semerkandda vefât etdi.
Kabrini bir yehûdî ruslardan sat›n alarak e¤lence yeri yapd›.
‹stanbuldan gelen ‹hlâs flirketi, bu çirkin hâli görünce, 1416
h.k. [1996 m.]de, [yehûdîden 30000] dolara sat›n alarak k›y-
metlendirdi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeden gelen kelâm bil-
gilerini kitâblara geçirdi. Îzâh ve isbât etdi.

EBÜL-HASEN-‹ Efi’ARÎ
“rahmetullahi teâlâ aleyh”

Ad› Alî bin ‹smâ’îldir. Ehl-i sünnetin i’tikâddaki iki imâ-
m›ndan biridir. 260 veyâ 266 [m. 879] da Basrada tevellüd,
324 veyâ 330 [m. 941] da Ba¤dâdda vefât etdi. (Kitâb-
ül’ulûm)u [1953] de ingilizceye terceme edilmifldir.

Amelde Mezheb ‹mâmlar›m›z

‹MÂM-I A’ZAM EBÛ HANÎFE NU’MÂN B‹N SÂB‹T
“rahmetullahi aleyh”.

80 [m. 699] senesinde tevellüd ve 150 [m. 767] de Ba¤dâd-
da vefât etmifldir. Hanefî mezhebinin reîsidir. Osmânl›lar,
Hindistân müslimânlar›, Siberya ve Türkistân müslimânlar›,
Hanefî mezhebine göre ibâdet etmekdedirler. Hadîs-i flerîf-
de, (Ebû Hanîfe, ümmetimin ›fl›¤›d›r) buyuruldu. ‹bâdetleri-
nin çoklu¤u, vera’›, zühdü, cömerdli¤i, keskin görüflü, ince
düflünüflü meflhûr oldu¤undan, ayr›ca bildirme¤e lüzûm yok-
dur. F›kh bilgilerinin dörtde üçü onundur. Dörtde birinde
de, di¤er mezheblerle ortakd›r. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi
teâlâ aleyh” buyurdu ki, (Müslimânlar›n f›kh bilgilerinin
kayna¤›, Ebû Hanîfe ve talebeleridir. F›kh ö¤renmek istiyen,
Ebû Hanîfeye ve Onun talebelerine gitsin! ‹mâm-› Mâlike,
Ebû Hanîfeyi gördün mü dedi¤imde: Evet Ebû Hanîfeyi öy-
le gördüm ki, flu direk alt›ndand›r dese, sözünü isbât eder.
Kimse karfl›l›k veremez dedi). ‹nsanlar, f›kh bilgisine karfl›
uykuda idi. Hepsini Ebû Hanîfe uyand›rd›. Zemân›n âbidle-
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rinden, zâhidlerinden olan Îsâ bin Mûsâ, Emîr-ül-mü’minîn
Ebû Ca’fer Mensûrun yan›nda idi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanî-
fe içeri geldi. Îsâ, Mensûra, bu zât, dünyâ çap›nda büyük
âlimdir dedi. Mensûr, ‹mâma, ilmi nereden edindin dedi.
Hazret-i Ömerin talebelerinden buyurdu. Mensûr da, do¤ru-
su çok sa¤lam senedin var dedi.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, her gece
namaz k›lard›. Kâ’bede uyurken, (Yâ Ebâ Hanîfe! Bana hiz-
metin hâlisdir. Beni iyi tan›d›n. Bu ihlâs›ndan ve ma’rifetin-
den dolay› seni ve k›yâmete kadar sana tâbi’ olanlar› ma¤fi-
ret eyledim) sesini ifliterek uyand›. Ebû Hanîfe için ve Onun
mezhebinde olanlar için, bu ne büyük bir müjdedir! Onun
güzel ahlâk› ve temiz s›fatlar›, ancak ârif olanda ve müctehid
imâmlarda bulunabilir. Yetifldirdi¤i müctehid imâmlardan
ve râsih âlimlerden Abdüllah ibni Mubârek ve imâm-› Mâlik
ve imâm-› Mis’ar ve Ebû Yûsüf ve Muhammed fieybânî ve
imâm-› Züfer, onun yüksek mertebesinin vesîkalar›d›r. Te-
vâdu’ ve hayâs›n›n çoklu¤undan, halkdan uzaklaflmak, bir
köfleye çekilmek istedi¤i hâlde, mezhebini yaymas›n›, rü’yâ-
da Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” emr edince, fetvâ
verme¤e bafllad›. Mezhebi her yere yay›ld›. Tâbi’leri ço¤ald›.
Çekemiyenleri türedi ise de, hepsi rezîl ve periflân oldular.
Âlimler, mezhebinin usûlünü, fürû’unu ö¤renip, kitâblar
meydâna getirdiler. Naklî ve aklî delîllerini inceleyenler ve
anl›yabilenler, onun üstünlü¤ünü yazd›lar. Ebülferec ibni
Cevzî, kitâb›nda, ‹mâm-› a’zam› küçültücü haberler nakl edi-
yor ise de, bunlar› ‹mâm-› a’zam› küçültmek için de¤il, ha-
sedcilerinin bulundu¤unu bildirmek için yazm›fld›r. Ayn› ki-
tâb›nda, ‹mâm-› a’zam› herkesden dahâ çok övmekdedir.
Babas› Sâbit, hazret-i Alînin yan›na gelmifldi. ‹mâm hazret-
leri, ona ve çocuklar›na hayr ve bereket ile düâ eylemifldi. Bu
düâ, ‹mâm-› a’zamda zâhir oldu. Eshâb-› kirâmdan Enes bin
Mâlik hazretlerinin ve baflka Sahâbîlerin sohbetlerine kavu-
flarak, Tâbi’înden olmakla da flereflendi.

Ebû Mutî’ diyor ki, Küfe câmi’inde ‹mâm-› a’zam›n ya-
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n›nda idim. Süfyân-› Sevrî ve imâm-› Mükâtil ve Hammâd
bin Seleme ve imâm-› Ca’fer Sâd›k ve baflka âlimler “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în“ geldiler. Din ifllerinde çok k›-
yâs yapd›¤›n› iflitdik. Bu, senin için pek zararl› olur. Çünki,
ilk k›yâs yapan ‹blîs idi dediler. ‹mâm-› Ebû Hanîfe, sabâh-
dan Cum’a namaz›na kadar bunlara cevâb verdi. Mezhebini
aç›klad›. Önce Kur’ân-› kerîmde ar›yorum. Bulamazsam, ha-
dîs-i flerîflerde ar›yorum. Yine bulamazsam, Eshâb-› kirâm›n
icmâ’lar›na bak›yorum. Burada da bulamazsam, ihtilâf et-
diklerinden birini tercîh ediyorum. Bunu da bulamazsam, k›-
yâs yap›yorum dedi. Misâller gösterdi. Hepsi kalk›p, ‹mâm›n
elini öpdü. Sen âlimlerin efendisisin. Bizi afv et! Bilmeden
seni üzdük dediler. Allahü teâlâ, beni de, sizi de afv buyur-
sun dedi.

Ey kardeflim! ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye ve Onun mez-
hebini taklîd eden f›kh âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” dil uzatmakdan kendini koru! Câhillerin sözle-
rine ve yaz›lar›na aldanma! O yüce imâm›n ahvâlini, zühdü-
nü, vera’›n› ve ibâdetlerdeki ihtiyât›n›, titizli¤ini bilmiyen
dinde reformculara uyarak, onun delîlleri za’îfdir dersen, k›-
yâmetde onlar gibi felâkete sürüklenirsin. Sen de, benim gi-
bi, Hanefî mezhebinin delîllerini incelersen, dört mezhebin
de sahîh oldu¤unu anlars›n! Mezheblerin do¤ru oldu¤unu
ö¤le güneflini görür gibi, aç›k olarak anlamak istersen, Ehlul-
lah yoluna sar›l! Tesavvuf yolunda ilerliyerek, ilminin ve
amelinin ihlâsl› olmas›na çal›fl! O zemân, islâmiyyet bilgileri-
nin kayna¤›n› görürsün. Dört mezhebin de, f›kh bilgilerini
bu kaynakdan al›p yayd›klar›n›, bu mezheblerin hiçbirinde,
islâmiyyet d›fl›nda hiçbir hükm bulunmad›¤›n› anlars›n. Mez-
heb imâmlar›na ve onlar› taklîd eden âlimlere karfl› edebli,
terbiyeli davrananlara müjdeler olsun! Allahü teâlâ, onlar›
kullar›na se’âdet yolunu göstermek için rehber, imâm eyledi.
Onlar insanlara Allahü teâlân›n büyük ihsân›d›r. Cennete gi-
den yolun öncüleridirler.

494 [m. 1101] de vefât etmifl olan Ebû Sa’d Muhammed
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Hârezmî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, imâm-› a’zam Ebû Ha-
nîfenin kabri üzerine bir türbe ile yan›nda bir medrese yap-
d›rd›. Kendisi, Sultân Melikflâh-i Selçûkînin vezîrlerinden
olup, Merv flehrinde de büyük bir medrese yapd›rm›fld›r.

‹MÂM-I MÂL‹K
“rahmetullahi aleyh”

90 [m. 708] senesinde, Medînede tevellüd ve 179 [m. 795]
da, orada vefât etdi. Yetmifl imâm flehâdet etmedikçe fetvâ
verme¤e bafllamad›m buyurdu. Hocalar›mdan pek az kimse
vard›r ki, benden fetvâ almam›fl olsun derdi. ‹mâm-› Yâfi’î
buyuruyor ki, imâm›n bu sözü ö¤ünmek için de¤ildir. Allahü
teâlân›n ni’metini bildirmek içindir. Zerkânî (Muvattâ) kitâ-
b›n› flerh ederken diyor ki, (‹mâm-› Mâlik, meflhûr mezheb
imâm›d›r. Yükseklerin yükse¤idir. Akl› kâmil, fadl› âflikâr-
d›r. Resûlullah›n hadîs-i flerîflerinin vârisidir. Allah›n kulla-
r›na, Onun dînini yayd›. Dokuzyüz âlimle sohbet ve istifâde
etdi. Kendisi yüzbin hadîs yazd›. Onyedi yafl›nda ders verme-
¤e bafllad›. Dersinde bulunanlar, hocalar›n›n derslerinde bu-
lunanlardan çok idi. Hadîs ve f›kh ö¤renmek için, kap›s›na
toplan›rlard›. Kap›c› tutmak zorunda kald›. Önce talebesine,
sonra halkdan herkese izn verilir, içeri girerlerdi. Halâya üç
günde bir giderdi. Halâda çok bulunmakdan hayâ ediyorum
derdi.

(Muvattâ) kitâb›n› yaz›nca, kendi ihlâs›ndan flübhe etdi.
Kitâb› suya koydu. (E¤er ›slan›rsa, bu kitâb bana lâz›m de-
¤ildir dedi. Hiçbir yeri ›slanmad›). Abdürrahmân bin Enes,
hadîs ilminde, flimdi yeryüzünde Mâlikden dahâ emîn kimse
yokdur. Ondan dahâ akll› bir flahs görmedim. Süfyân-› Sev-
rî, hadîsde imâmd›r. Fekat, sünnetde imâm de¤ildir. Evzâ’î,
sünnetde imâmd›r. Fekat, hadîsde imâm de¤ildir. ‹mâm-›
Mâlik, hadîsde de, sünnetde de imâmd›r derdi. Yahyâ bin
Sa’îd, imâm-› Mâlik, Allahü teâlân›n kullar›na yeryüzünde
huccetidir, derdi “rahime-hümallahü teâlâ”. ‹mâm-› fiâfi’î,
(hadîs okunan yerde, Mâlik, gökdeki y›ld›z gibidir. ‹lmi ez-
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berlemekde, anlamakda ve korumakda, hiç kimse, Mâlik gi-
bi olamad›. Allah ilminde bana Mâlik kadar kimse emîn de-
¤ildir. Allahü teâlâ ile aramda huccet, imâm-› Mâlikdir. Mâ-
lik ile Süfyân bin Uyeyne olmasalard›, Hicâzda ilm kalmaz-
d›) derdi.

Abdüllah, babas› Ahmed bin Hanbele sordu: Zehrînin ta-
lebeleri aras›nda en kuvvetli hangisidir? Mâlik, her ilmde da-
hâ kuvvetlidir buyurdu. ‹bni Veheb diyor ki, Mâlik ve Leys
olmasalard›, hepimiz sap›t›rd›k. Evzâ’î, imâm-› Mâlikin ismi-
ni iflitince, o, âlimlerin âlimi, Medînenin en büyük âlimi ve
Haremeynin müftîsidir derdi. Süfyân bin Uyeyne imâm-›
Mâlikin vefât›n› iflitince, yeryüzünde bir benzeri kalmad›.
Dünyân›n imâm› idi. Hicâz›n âlimi idi. Zemân›n›n hucceti
idi. Ümmet-i Muhammedin günefli idi. Onun yolunda bulu-
nal›m dedi. Ahmed ibni Hanbel, imâm-› Mâlikin, Süfyân-›
Sevrîden, Leysden, Hammâddan ve Evzâ’îden üstün oldu¤u-
nu söylerdi.

Süfyân bin Uyeyne diyor ki, (‹nsanlar s›k›flacak, Medîne-
deki âlimden üstün birini bulam›yacaklar) hadîs-i flerîfi,
imâm-› Mâliki haber veriyor. ‹mâm-› Mâlik diyor ki, her ge-
ce Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görüyorum.
Mus’ab diyor ki, babamdan iflitdim: Mâlik ile Mescid-i Nebe-
vîde idik. Biri gelip, Ebû Abdüllah Mâlik hanginizdir dedi.
Gösterdik. Yan›na gidip selâm verdi. Boynuna sar›l›p, aln›n-
dan öpdü. Rü’yâda Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” gördüm. Mâliki ça¤›r buyurdu. Sen geldin. Titriyor-
dun. Râhat ol yâ Ebâ Abdüllah! Otur, gö¤sünü aç buyurdu.
Aç›nca her yere güzel kokular yay›ld› dedi. ‹mâm-› Mâlik a¤-
lad› ve rü’yân›n ta’bîri ilmdir dedi.
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‹MÂM-I fiÂFÎ’Î

“rahmetullahi aleyh”

‹smi Muhammed bin ‹drîs bin Abbâs bin Osmân bin fiâ-
fi’ olup, sekizinci babas› Hâflim bin Muttalib bin Abd-i Me-
nâfd›r. Resûlullah›n dedelerinden olan Hâflim, bu Hâflimin
amcas›d›r. Beflinci babas› Sâib, Bedr gazâs›nda düflman or-
dusunda idi. Sonra o¤lu fiâfi’ ile Sahâbî oldular. Bunun için
fiâfi’î denildi. Annesi, Hazret-i Hasen soyundan olup flerîfe-
dir. ‹mâm-› fiâfi’î, 150 [m. 767] senesinde Gazzede tevellüd
ve 204 [m. 820] de M›srda vefât etdi. ‹ki yafl›nda iken Mek-
ke-i mükerremeye götürülerek orada küçük iken Kur’ân-›
kerîmi ve on yafl›nda iken, imâm-› Mâlikin (Muvattâ) hadîs
kitâb›n› ezberledi. Onbefl yafl›nda, fetvâ verme¤e bafllad›. O
sene, Medîne-i münevvereye giderek, imâm-› Mâlikden ilm
ve feyz ald›. 185 senesinde Ba¤dâda geldi. ‹ki sene sonra, hac
için Mekkeye ve 198 de Ba¤dâda, 199 da M›sra gelip yerlefl-
di. Vefât›ndan uzun zemân sonra Ba¤dâda götürülmek is-
tendi. Kabri kaz›l›rken misk kokusu yay›ld›. Bulunanlar ser-
hofl oldular. Kazmakdan vaz geçdiler. ‹lm, amel, zühd, ma’ri-
fet, zekâ, hâf›za ve neseb bak›mlar›ndan zemân›ndaki imâm-
lar›n en üstünü idi. Önce olanlar›n ço¤unun da üstünde idi.
Mezhebi her yere yay›ld›.

Haremeyn ve Erd-› Mukaddes [ya’nî Filistin] temâmen
fiâfi’î oldu. (Kureyfl âlimi yeryüzünü ilm ile doldurur) hadîs-i
flerîfi, imâm-› fiâfi’îde zuhûr eyledi. Abdüllah, babas› Ahmed
bin Hanbelin imâm-› fiafi’îye çok düâ etdi¤ini görüp sebebini
sordukda: O¤lum! ‹mâm-› fiâfi’înin insanlar aras›ndaki yeri,
gökdeki günefl gibidir. O rûhlar›n flifâs›d›r dedi. O zemânki
(Muvattâ) kitâb›nda önce dokuzbinbeflyüz hadîs vard›. Sonra
k›salt›p flimdi elde bulunan yap›ld›. Bunda binyediyüz kadar
hadîs vard›r. (Nâs›r-üs-sünne) [dînin yard›mc›s›] lakab›n› al-
d›. Dört sene gibi k›sa bir zemânda yeni bir mezheb getirme-
si, bir hârika oldu. Hâl tercemesini ve üstünlü¤ünü bildiren
k›rkdan fazla kitâb yaz›lm›fld›r.
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‹MÂM-I AHMED B‹N HANBEL
“rahmetullahi aleyh”

164 [m. 780] senesinde Ba¤dâdda tevellüd ve 241 [m. 855]
de orada vefât etdi. Hadîs ve f›kh ilmlerinde imâm idi. Sün-
netin inceliklerinde ve hakîkatinde de mâhir idi. Zühd ve ve-
ra’ ile meflhûr idi. Hadîs-i flerîf toplamak için, Kûfeye, Basra-
ya, Mekke-i mükerremeye, Medîne-i münevvereye, Yeme-
ne, fiâma ve Elcezîreye gitdi. ‹mâm-› fiâfi’îden f›kh ö¤rendi.
O da, bundan hadîs ald›. ‹brâhîm-i Harbî diyor ki, Ahmed ib-
ni Hanbeli gördüm. Allahü teâlâ her ilmi ona vermifldi. Ku-
teybe bin Sa’îd diyor ki, imâm-› Ahmed; Sevrî ve Evzâ’î ve
Mâlik ve Leys bin Sa’d zemânlar›nda bulunsayd›, hepsinden
ileride olurdu. Bir milyon hadîs-i flerîf ezberledi. ‹mâm-› fiâ-
fi’î M›srdan mektûb gönderdi. Okuyunca a¤lad›. Sebebi so-
rulunca, rü’yâda Resûlullah› görmüfl. Ebû Abdüllah Ahmed
bin Hanbele mektûb ile benden selâm yaz ve de ki, Kur’ân-›
kerîmin mahlûk oldu¤u kendisinden sorulacak. Cevâb ver-
mesin buyurmufl, dedi. Cenâzesinde sekizyüzbin erkek ve
altm›flbin kad›n bulundu. Vefât etdi¤i gün, yirmibin yehûdî
ve nasrânî ve mecûsî müslimân oldu.

Ehl-i sünnetin bu dört imâm›, hadîs-i flerîf ile medh olu-
nan, ikinci asr›n en iyileridir. Dördü de, (‹hsânda onlara
(ya’nî Eshâb-› kirâma) tâbi’ olanlardan Allahü teâlâ râz›d›r)
âyet-i kerîmesine dâhildir. Bir kimse, bu büyüklere tâbi’ ol-
may›p, zemânlar›n en kötüsünde, câhil ve alçak insanlar ara-
s›nda bulunan birisine uyarsa, bunun akl› olmad›¤› anlafl›l›r.
Allahü teâlâ, (Ülül-emre itâ’at ediniz!) buyurdu. Ülül-emr,
âlimlerdir. Yâhud âlimlerin fetvâlar›n› icrâ eden hükûmet-
lerdir. Her iki tefsîre göre, mezheb imâmlar›na uymak vâcib
olmakdad›r. Fahreddîn-i Râzî k›yâs›n delîl oldu¤unu ve mu-
kallidin, âlimleri taklîd etmesinin vâcib oldu¤unu, bu âyet-i
kerîmeden ç›karm›fld›r. Mutlak müctehid olm›yan âlimlerin
de, âmî ve mukallid olduklar›n›, üsûl âlimleri sözbirli¤i ile
bildirdiler. Müctehidlerin sözbirli¤i ile bildirdiklerinden ay-
r›lman›n harâm oldu¤u, Nisâ sûresinin yüzondördüncü âye-
tinden anlafl›lmakdad›r.
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