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Efendimiz’in Güzel Ahlâkı Nasıldı? 
 
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) etrafındaki insanların kötü, kaba, alaycı söz 
ve davranışlarına karşı engin bir nezaket örneği göstermiş, muhataplarına yumuşaklıkla 
yaklaşmıştı. Huzurunda bulunan hiç kimse Allah’ın Elçisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
kendisine karşı kaba veya küçümseyici bir tavrını dahi hissetmemişti. O’nun ağzından kırıcı ve 
incitici sözler çıkmıyordu. İmayla dahi olsa kimseye hakaret veya küçük düşürücü ifadeler 
kullanmamıştı.  
 
“İçinizden en iyi olanınız şahsiyet ve ahlâk olarak en iyi olanınızdır.” buyuran Efendimiz, 
kişinin arkadaşlarına karşı nazik davranmasının hayırlı bir iş, her hayırlı işin de bir sadaka 
olduğunu söylüyordu. Bir defasında ashabına cennette içi dışından, dışı da içinden 
görülebilen yüksek köşkler bulunduğunu müjdelemişti. Bunu işiten bir bedevî, bu binaların 
kimler için olduğunu sorunca Peygamber Efendimiz, bunların nezaket sahibi kimseler ve tatlı 
konuşanlar için olduğunu söyledi.  
 
Hz. Âişe diyor ki: Bir gün Allah Resûlü odama girdi, kıbleye döndü ve ellerini açarak şöyle dua 
etti: “Allah’ım! Ben bir beşerim, şayet kullarından birini üzüp incitmişsem, beni bu yüzden 
cezalandırma.”  
 
Peygamberimize yakınlığıyla bilinen Enes b. Mâlik anlatıyor: “Allah Resûlü’ne on yıl hizmet 
ettim, bana hiç öf demedi. Yaptığım bir şey için “Bunu niye yaptın?” yapmadığım bir şey için 
de “Bunu niye yapmadın?” demedi.” Çünkü O, yine Enes b. Mâlik’in ifadesiyle, insanların en 
güzel ahlâklısı idi. 
 
Peygamberimiz, Gereksiz Konuşmalardan Kaçınırdı  
 
Peygamberimiz, daima güler yüzlü, iyi ve yumuşak huylu idi. Kaba ve katı yürekli değildi. 
Bağırıp çağırmaz, kötü laf etmez, başkalarını ayıplamazdı. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten 
gelirdi. Ondan bir şey uman hayal kırıklığına uğramazdı. Kendisini üç şeyden men etmişti: 
Münakaşa, mübalağa ve gereksiz konuşmalardan. Şu üç hususta da halk ile münasebeti 
kesmişti: Kimseyi ayıplamaz, başkasının kusurlarını araştırmaz, sevap ümit ettiği mevzuun 
dışında konuşmazdı. Konuştuğunda muhatapları sanki başları üzerinde kuş varmış gibi 
başlarını eğerek ve dikkatle O’nu dinlerlerdi. O konuştuğunda meclistekiler susar, O 
sustuğunda da halk konuşurdu.  
 
Resûlullah’ın huzurunda çekişilmezdi. Ashabının güldüğüne güler, hayret ettiğine de hayret 
ederdi. Yabancı birisi konuşma ve isteğinde kaba davrandığında sabır gösterirdi. Arkadaşları 
böyle bir yabancıya çıkıştıklarında kendilerine: “İhtiyaç sahibini gördüğünüz vakit ona yardım 
ediniz.” buyururdu.  
 
Kişinin Hatasını Yüzüne Vurmazdı  
 
Allah Resûlü muhatabını asla mahcup etmezdi. Bazı hatalara göz yumar, beğenilmeyen 
hareket ve davranışta bulunan olsa bile onu mahcup etmez, hatalarını yüzüne vurup 
utandırmazdı. Hiç kimseyi kusurları sebebiyle -bilhassa başkalarının yanında- küçük 



düşürmezdi. Peygamber Efendimiz muhataplarına karşı son derece yumuşak ve müsamahalı 
davranırdı.  
 
Allah Resûlü, yanında oturan bir kimsenin net olarak anlayabileceği şekilde, tane tane 
konuşurdu. Kötü söz söylemez, çirkin iş yapmazdı. Sokakta bağırmaz, kötülüğe kötülükle 
karşılık vermez, insanları rahatsız edici hâl ve tavırlarda bulunmazdı.  
 
Hediyeleşmeye Önem Verirdi  
 
Peygamberimiz, hediyeleşme üzerinde ısrarla durmuştur. Hediyeleşmenin sevgiyi artırdığına 
dikkat çeken Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hem hediye alır hem de karşılığında 
bir şeyler hediye ederdi. Hediyeleşmenin insanları nasıl birbirine yaklaştırıp sevdirdiğini 
anlatmak için de: “Hediyeleşiniz; zira hediye, kalpteki kin ve nefreti yok eder.” buyurmuştur. 
Verilen hediyenin küçük görülmemesini ve kabul edilmesini istemiştir.  
 
Peygamberimiz, hediyeye mutlaka karşılık verilmesini tavsiye etmiştir: “Kime bir hediye 
gelirse, karşılıkta bulunsun. Verecek bir şeyi olmazsa senâda bulunsun. Kim senâda bulunursa 
teşekkür etmiş olur. Kim de (senâ etmez) ketmederse nankörlük etmiş olur.”  
 
Peygamberimiz özellikle kendisine gelen heyetlere hediye vermeyi ihmal etmezdi. Bu tarz 
hediyelerin öneminden dolayı ölüm döşeğinde şu tavsiyede bulunmuştu: “Size gelecek 
heyetlere, benim yaptığım şekilde hediye verin.” Çünkü kendisi hediyeyle pek çok gönle 
girmiş ve hediyeyi İslâm’ın anlatılması ve sevdirilmesinde önemli bir vesile olarak 
kullanmıştır.  
 
Muhtaçları Sevindirirdi  
 
Hz. Bilal’i (radıyallahu anh), Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in müezzini olarak biliriz. 
Halbuki Hz. Bilal’e (radıyallahu anh) Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından verilmiş 
bir başka görev vardır ki; o da gelen ziyaretçilerle ilgilenmesidir. Hz. Peygamber (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) bir Müslüman’ı zor durumda gördükçe Hz. Bilal’i çağırır, onun yiyecek ve 
giyecek ihtiyaçlarını gidermesini emrederdi. Hz. Bilal (radıyallahu anh), ihtiyaçlarını giderecek 
bir şey bulamazsa borç bulur, bu vazifeyi ifa ederdi. O borç da sonradan ödenirdi.  
 
Bir keresinde bir muhacir kafilesi çıplak ayakla ve üstlerinde sadece yalın bir elbise olduğu 
halde Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelmişti. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi 
ve sellem) bunların hâline üzülmüş, Hz. Bilal’den (radıyallahu anh) ezan okumasını istemiş, 
cemaat toplandığında bu muhacir insanlara yardım edilmesi çağrısında bulunmuştu. 
Sahabiler de bu çağrıya kulak vermiş ve onları giydirecek para kısa sürede toplanmıştı.  
 
O, Daima Halkın İçinde Halktan Biriydi  
 
Allah Resûlü otururken, kalkarken daima Allah’ı anardı. Oturmak için belli bir yeri ve makamı 
yoktu. Halkı da böyle bir yer edinmekten men ederdi. Bir topluluğun yanına vardığında boş 
bulduğu yere oturur ve bunu emrederdi.  
 



Huzurunda oturan herkesle ilgilenirdi. Öyle ki hiçbir fert başkasına kendisinden daha çok 
iltifatta bulunduğu zannına kapılmazdı. Herhangi bir ihtiyacı için birlikte oturduğu veya 
ayakta dikildiği kimse kendiliğinden ayrılmadıkça onu bırakıp gitmezdi. İhtiyaçlarını 
iletenlerin ya isteklerini kabul edip yerine getirir, yahut tatlı sözlerle yol gösterirdi.  
 
Müsamahasına ve güzel huylarına güvenen halk O’na sığınmıştı, onların babası olmuştu. 
Herkes, hak konusunda huzurunda eşitti. Meclisi hilim, haya, sabır meclisi idi. O’nun 
bulunduğu yerde sesler yükselmez, kimsenin şerefiyle oynanmaz, kimsenin ayıbından söz 
edilmezdi. Halk eşitti, aralarındaki üstünlük takva ile idi. Ashabı alçakgönüllü idi. Yaşlıya 
hürmet, küçüğe sevgi gösterirlerdi. İhtiyaç sahiplerini nefislerine tercih eder, yabancıyı 
korurlardı. 
 



($�>7<J7



TEVAZU 
 
Tevazû, bir haldir; insanın kendi içinde kendini yenmişliğinin ifadesi ve kibirden, çalımdan; 
gururdan vazgeçmenin adıdır. Öyle ya, insanın caka yapmaya, çalım satmaya ne hakkı vardır? 
Âriye bir Ôelbise’ ile çalım satılır mı? Allah, giydirdiği o âriye elbiseyi istediği zaman geri 
alabilir. Eğer O bize, “Üzerinizde Bana ait olan şeyleri şöyle bir tarafa ayırın da, kendinize ait 
şeylerle Bana bir tekmil verin” dese, herhalde O’na gösterebilecek hiçbir şeyimiz 
kalmayacaktır. Böyle bir soruya muhatap olsam, benim diyeceğim şudur: “Ya Rabbi, ben hiç 
oğlu hiçim. O kadar ki, hiçliğimi bile Sana ait bir şeyle ifade ediyorum; çünkü bunu söyleyen 
ben, Sana aidim ve kendi adıma hiçim.” 
 
Tevazu, sürekli böyle bir idrak kuşağında yaşamanın bir diğer adıdır. Eğer insan bu idrak 
seviyesine ulaşamamış ve bunu varlığının bir buudu haline getirememişse, o takdirde, yer yer 
boynunu mütevazı bir kimseymiş gibi bükmesi, riyakârlıktan öte bir ma’nâ ifade etmez. 
 
Kısaca, tevazu ve müsamaha, Peygamberlere ait iki sıfattır. Tevazuun zıddı kibir, çalım; 
müsamahanın zıddı ise yobazlık ve bağnazlıktır. Günümüzde yobazlığın en şiddetlisi, küfür ve 
ilhad cephesinde görülmektedir. Merhum Necip Fazıl, yobazlığı müslümanlara yamamak 
isteyenlere karşı tavır alır ve onu asıl sahiplerine iade ederek, “küfür yobazı” derdi. 
 
GÖNÜLLER SULTANI’NDAN  
 
Kıyamette Üç Kişi  
 
Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: 
– Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve 
kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Allah Resûlü’nün bu sözleri 
üç defa tekrarladığını duyan Ebu Zer,  
− Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar! Kimlerdir bunlar ya 
Resûlullah, diye sordu. O zaman Efendimiz,  
− Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı kurula kurula) sürüyen, verdiğini başa kakan ve malını 
yalan yeminle pazarlayandır, buyurdu. 
 



 
EFENDİMİZ’İN TEVAZUU 
 
Allah Resûlü, fevkalade bir tevâzû insanıydı. Zaten büyüklerde, büyüklüğün alameti tevâzû; 
küçüklerde küçüklüğün âlameti ise, gurur ve tekebbürdür. O, tevâzûu nisbetinde büyüyordu. 
Evet O büyüktü, onun için de mütevâzi idi.  
“Kim tevâzû ederse, Allah (cc), onu yüceltir; kim de büyüklenirse, Allah (cc) onu zelil eder, 
alçaltır” diyor ve bunu hayatında da gösteriyordu. Herkes O’ndaki engin tevâzûya bakıyor ve 
büyüklüğün ne demek olduğunu anlıyordu. 
 
Kibirlenenleri, çalım satanları Allah (cc) hep yerin dibine batırmıştır. İşte Karun, işte Sa’lebe, 
işte Fir’avn, işte Nemrud ve işte bütün şeddatlar!. 
Tevâzû edeni, yüzünü yere koyanı da O yüceltmiştir. İşte Mûsâ (as), işte Îsa (as), işte İbrahim 
(as) ve işte Hz. Muhammed Mustafâ (sav)... 
O’nda mahviyet, bir baş döndürücü derinlikdeydi. O, Allah’ın kulu ve resulüydü. Gece, 
gündüz Rabbine kullukta bulunur, kullukta bulunurken de itidâli korur ve şöyle buyururdu: 
“İstikametten ayrılmayın, itidali koruyun ve devamlı istikamete yaklaşmaya çalışın.” 
 
İbadet de olsa, ifrat ve tefrit, Allah Resûlü’nün yolu değildi. O, tam bir itidal ve istikamet 
insanıydı. Zaten, istikamet, mü’minin beş vakit namazında, Cenâbı Hakk’tan talep ettiği yol 
değil mi? O yol ki, nebîlerin sıddîklerin ve şehidlerin yoludur. Âhirette onlarla beraber olmak 
isteyenler, dünyada onların gittiği yoldan gitmelidirler. 
Dinin ruhu, kolaylıktır. Onu ağırlaştıran, neticede kendisi mağlup olur ve dini yaşanmaz bir 
mükellefiyetler yığını hâline getirir. Halbuki, istikamet dairesinde yaşanan din, kolaylığın tâ 
kendisidir. Bu husus başka bir hadîs-i şerifte de şöyle buyrulur:“Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. 
Kim bu dîni zorlaştırırsa din ona gâlib gelir.” 
 
Allah Resûlü, dini nasıl yaşadı ve nasıl yaşanmasını istedi ise, insanın güç yetirebileceği dînî 
hayat, işte odur! "hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz.” 
Bir insan, gece gündüz ibadet etse, Esved b. Yezid en-Nehaî, Mesrûk veya Tâvûs gibi kullukta 
bulunsa, bu ameller, onun kurtuluşu için yetmeyebilir. 
Sahâbe, Allah Resulü’nden, yukardaki hadîsi duyunca, hemen akıllarına Efendimiz gelir. 
Çünkü onlar için, Allah Resûlü’nün durumu hem bir kıstas hem de emniyet ağırlıklıdır. Bu 
itibarla da, hemen O’nun akibetini sorarlar: “Sen de mi (amelinle kurtulamazsın) Yâ 
Resulallah?” 
 
İşte mahviyet, işte Allah (cc) karşısında kulun takınması gereken tavır ve kendi büyüklüğü 
ölçüsünde müthiş bir cevap: “Evet, ben de. Eğer Rabbim beni katından bir rahmet ve lütufla 
kucaklamazsa...” 
 
Mahviyet, demiştik; işte O’nda mahviyet, bu kadar derin ve bu kadar köklüydü. 
O’nun bir mahviyet örneği olduğunu bir kere daha hatırlatıp, ibadetteki derinliğine intikal 
etmek istiyorum:O, bir hadîslerinde:  “Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah 
işleyenleredir” buyururlar.Allah (cc), O’nun şefaat hakkını ötelerde böyle değerlendirecektir. 
Zaten bizim bütün ümidimiz de bu değil mi? Sonsuz günah işledik, ama, yine de 
boyunlarımızda tasma, O'nun, azât kabul etmez köleleri olduğumuzu itiraf ediyor, bizi de 
şefaatı içine almasını istiyoruz. 



 
Günahkârız, ancak başka kimseye kulluk yapmadık. Olduksa onun kapı kulları olduk ve bu 
hissimizi Mevlânâ’nın sözleriyle dile getiriyoruz: 
 
“Kul oldum, kul oldum, kul oldum! 
Ben Sana hizmette iki büklüm oldum.  
Kullar âzad olunca şâd olur;  
Ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.” 
 
Ve, inanıyoruz ki, bizim bu yalvarış ve yakarışlarımız, Cenâb-ı Hakk tarafından duyulup is’af 
buyurulduğu gibi şefaat arzumuz da mevsimi gelince, Allah Resûlü tarafından lütfedilecektir. 
Bu mülâhaza ile kapısının tokmağına bir kere daha dokunuyor ve “Şefaat Ya Resûlallah!” 
diyoruz. 
 
Allah Resûlü, büyük günah işleyenlere şefaat edecektir. Biz de, daha buradayken O’na adres 
bırakıyor, bize de şefaat etmesini istiyoruz. İçinizde, böyle bir talebi olmayacak birinin 
varlığını düşünemiyorum. Öyleyse herkes, O’na şimdiden dehalet edip, adres bırakmalıdır. Bu 
müracaatı O’nun duyacağından da kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Görmüyor 
musunuz ki, namazda “Tahiyyat” okurken doğrudan O’na hitap ediyoruz. O duymasa, O’na 
hitap edilir mi? Demek ki, duyuyor ve Cenâb-ı Hakk da bizim, namazda O’na doğrudan selâm 
vermemizi istiyor! 
 
İşte, şefaat dairesini bu kadar geniş tutan Allah Resûlü, bakın başka bir hadîsinde -ki zaten 
bizim üzerinde durmak istediğimiz hadîs de budur- önce en uzak daireden başlayıp, en yakın 
daireye kadar, kavim ve kabilesine seslenerek şöyle buyuruyor:“Ey Kâ’b b. Mürreoğulları! 
Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira ben, âhirette sizin adınıza birşey yapamam! 
 
Ey Abdimenâfoğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira ben, âhirette sizin adınıza 
birşey yapamam! 
Ey Abdülmuttalipoğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira ben, âhirette sizin 
adınıza birşey yapamam!” 
O gün, değişik kabile ve kavimler, içlerinden çıkan şair ve muhariplerle övündüğü ve bunları 
birer gurur vesilesi yaptıkları bir dönemde, Allah Resûlü’nün bu sözleri, mahviyet ve tevazu 
adına çok mühimdir. O ki, bir şair, bir muharip değildir. O, Kainatın Efendisi ve son 
peygamberdir. Buna rağmen, kavim ve kabilesine, Allah (cc) huzurunda birşey 
yapamayacağını söyleyerek, onların, “Nebî bizden çıktı”, deyip kendilerini başkalarından 
üstün görme ihtimalini, daha işin başında söküp atıyor ve onlara sorumluluklarını 
hatırlatıyordu.  
 
Kendisine en uzak kabile ve oymaktan başlayıp tedelli yoluyla en yakınlarına geldi ve:   
“Ey Allah Resûlü’nün halası, sen de nefsini Allah (cc)’tan satın almaya bak), zira âhirette senin 
adına da birşey yapamam!” buyurdu.  
O Safiyye (r.anha) ki, Hz. Hamza (ra)’nın kız kardeşiydi. Uhud’da Hamza (ra) şehid olunca, 
kardeşini görmek istemiş, Allah Resûlü de, dayanamaz diye mâni olmaya çalışmış; fakat bu 
yiğit kadın, Allah’a ulaşmış bir ruhu görmek için mi, hınçla bilenmek için mi.. gitmiş o 
paramparça olmuş cesedi doya doya seyretmişti.. evet güçlü ve iradeli bir kadındı. Ancak bir 
erkek O’nun kadar metin olabilirdi. Safiyye (r.anha) ki, Allah Resûlü’nün “Havarim” dediği 



Zübeyr (ra)’in de anasıydı. Safiyye (r.anha) ki, zâlim Haccac’a karşı Ka’be’yi müdafaa ederken, 
asılmak suretiyle şehid olan Abdullah b. Zübeyr’in babaannesiydi. Ve bütün bunlardan öte, o 
Safiyye (r.anha) ki, Allah (cc) Resûlü’nün öz halasıydı. Buna rağmen İki Cihan Serveri, ona da 
böyle diyordu...  
 
Evet, Allah Resûlü bir temkîn, tedbir ve denge insanıydı; bazı kendini bilmezlerin yaptığı gibi, 
âhirette herkese el uzatabileceğini söylemiyordu. Hatta el uzatacağını söyleyemedikleri 
arasında, kendi kızı, ciğerpâresi, peygamberlik günlerinin tek gönül meyvesi, Hz. Fatıma 
(r.anha) da vardı ve işte şimdi de ona da aynı şeyleri söylüyordu:  
“Ey Muhammed (sav)’in kızı Fatıma! (Sen de nefsini Allah (cc)’tan satın al); zira âhirette senin 
adına da birşey yapamam.” O Fatıma (r.anha) ki, gözüne ve hayaline hiçbir günah girmeden, 
Hz. Ali (ra) ile evlenmişti. Zâten yaşı 25 olmadan da vefat edip gitmişti. Arkadan gelen bütün 
evliya, asfiya onun nurlu neslinin semeresiydi... O ki, sağnak sağnak vahiy yağan Nebî evinde 
yetişmişti. O ki, Allah Resûlü, onun hakkında “Fatıma benden bir parçadır” buyurmuştu... Ve 
yine o ki, cennet kadınlarının efendisi olduğu bildiriliyordu. Ama ona da Allah Resûlü, evet bu 
Fatıma (r.anha)’ya da “Kendini Allah’tan satın almaya bak! Nefsinin ipoteğini çözdürmeye 
çalış!” diyordu. 
 
Hayatını bu ölçüler içinde geçiren, Allah (cc)’a karşı edep ve saygıda zerre kadar kusur 
etmeyen ve kendisini, büyüklüğünün alameti olarak, bir “hiç” gören ve amellerine bel 
bağlamayan bu Zahidler Zahidi, bu insanların Allah’tan en çok korkanı ve bu, âhiretin ne 
demek olduğunu herkesten iyi bilen zat, hiç imkân ve ihtimal var mı ki, günah işlesin, inhiraf 
etsin, çizgisini kaybetsin! Sonsuz defa hâşâ! 
 



BİR AN  
 
Halife Hazreti Ömer, insanları bilgilendirmek için mescide toplamıştı. Zaten Efendimiz 
döneminden itibaren mescitler, Müslümanların problemlerini çözüme kavuşturdukları 
yerlerin başında gelmekteydi. Devleti idare eden, minbere çıkar önemli olaylarla ilgili olarak 
cemaati bilgilendirirdi. Mescit her zamanki gibi dopdoluydu. İnsanlar işlerini güçlerini 
bırakmışlar, halifenin hutbesini dinlemek için gelmişlerdi. Halife Hazreti Ömer, cemaati 
bekletmeden hutbeye çıktı. Kendisi çok dakik bir insandı. İnsanların zamanlarını boşa 
harcamalarını hiç sevmezdi. Onlara önemli konularda bilgiler verdi, nasıl davranacaklarını 
anlattı. Sonra hiç konuyla ilgisi yokken bir ara durdu ve,  
– Daha dün, baban Hattab’ın develerini güden bir çobandın, dedi. Bir anda orada bulunanlar 
bakakaldı. Hutbeyi dinleyen hiç kimse, Hazreti Ömer’in neden böyle bir cümle kullandığını ve 
söylediğinin anlattığı konuyla ne ilgisi olduğunu anlayamamıştı. Hutbesini bitirip minberden 
indi. Sonra insanlar mescitten dağılmaya başladılar. Ama kafalarında hâlâ Halife’nin hutbe 
esnasında kullandığı “Daha dün, baban Hattab’ın develerini güden bir çobandın.” cümlesi 
vardı. Ama bunun cevabını Hazreti Ömer’den başka kimse de bilemezdi. Hemen onun etrafını 
sarıp sordular:  
– Ey Emirü’l-Mü’minin o sözle neyi kastettiniz?  
Koskoca coğrafyaya hükmeden halife şu cevabı verdi:  
– Konuşurken bir an aklıma ben halifeyim düşüncesi geldi. Gurura kapılmadım. Ama ya 
farkında olmadan gönlüme gurur gelmişse, diye korktum. Bu yüzden kendi kendime 
nasihatte bulunmak, geçmişimi hatırlamak için böyle bir şey söyledim. 



ÂHİRET BİZİM OLSUN  
 
Bir gün Hazreti Ömer, bazı konuları istişare etmek için Efendiler Efendisi’nin odasına gitmişti. 
Odanın bir yanında işlenmiş bir deri, bir diğer köşesinde de içinde birkaç avuç arpa bulunan 
küçük bir torba ve yatmak için kullandığı bir hasır vardı. İşte Allah Resûlü’nün odasındaki 
eşyalar bundan ibaretti. Üzerinde yattığı hasır, yanağına iz yapmıştı. Bu manzara Hazreti 
Ömer’e çok dokundu. Gözyaşlarını tutamadı. Müslümanlığı seçmeden önce ağladığı 
görülmeyen Hazreti Ömer’in, İslâm’la şereflendikten sonra kalbi o kadar hassas olmuştu ki 
artık her duygulandığında gözlerinden damlalar süzülmeye başlıyordu. Allah Resûlü niçin 
ağladığını sorunca Hazreti Ömer,  
– Ey Allah’ın Resûlü! Şu anda kisralar, krallar, saraylarında kuş tüyünden yataklarında 
yatarken sen, sadece kuru bir hasır üstünde yatıyorsun. Ve o hasır, senin mübarek yüzünde iz 
bırakıyor. Senin yanında gördüklerim beni ağlattı, cevabını verdi.  
Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, Hazreti Ömer’in yüzüne baktı ve şöyle dedi: 
 – İstemez misin, ya Ömer! Dünya onların, âhiret de bizim olsun.  
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Haram Nedir? 
 
Yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dînimizce kat'î olarak yasak edilmiş şeylere denir. İçki 
içmek, kumar oynamak, zinâ etmek, adam öldürmek, gıybet ve iftirada bulunmak gibi... 
             Haram kılınan eşya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrılmayan bir zarar, kötülük ve 
pislik sebebiyle haram kılınmış ise, buna liaynihî (bizzat) haram denir. Domuz eti ve şarap 
gibi. 
             Kendi tabiat ve vasfından dolayı değil de elde etme şekli, kazanma yolu gibi dıştan bir 
sebeble haram kılınmış ise, buna da ligayrihî (bilvasıta) haram denir. Çalınmış ekmek, 
gasbedilmiş para gibi... 
 
 
Haramın Hükmü Nedir? 
 
Haramın terkinden dolayı büyük sevab vardır. İnsanı takvâ mertebesine çıkarır. İşlenmesi 
hâlinde ise, kalblerin kararıp vicdanların paslanması, îmanın zayıflaması, huzur ve neş'enin 
gitmesi, ibadetten zevk alma duygusunun yok olması gibi zarar ve kayıpların yanısıra, âhirette 
de çetin bir azab söz konusudur. 
             Haramlığı kesin olan bir şey'i helâl kabûl etmek, Allah korusun insanı îmandan çıkarır. 
 

Câiz Nedir? 

Yapılması dînen yasak olmayan şeydir. Bu kelime, bâzan sahih, bâzan da mübah yerine 
kullanılır. 
Bâzı muameleler vardır ki, dünyevî hükümler bakımından sahih olduğu halde, uhrevî 
hükümler bakımından câiz olmaz. Cuma ezanı okunurken yapılan alış-veriş muamelesi gibi... 
Böyle bir muamele dünyevî bakımdan sahihtir; fakat mânevî mes'uliyeti de gerektirdiği için, 
dînen câiz değildir. 
 



OKUMA PARÇASI: HARAMDAN KAÇANI ALLAH KORUR 
 
 
Timur İmparatorluğu hükümdarlarından Şahıruh (H. 779-850) zamanında, Nimetullah Efendi 
adında haramdan kaçınmaktaki titizliği ile meşhur, bir mâneviyat büyüğü yaşamıştır. Aşağıda 
zikredeceğimiz hâdise, onun bu husustaki şöhretinin ne kadar yerinde olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
Şahıruh, bir gün ziyaretine gelen Nimetullah Efendi'ye mânâlı bir ifade ile takılır. 
              “İşittiğime göre gönderilen hediyelerden yiyormuşsunuz. Halbuki hediyelerin içinde 
bâzılarının haram maldan kazanılmış şeyler olma ihtimali kuvvetlidir. Bu haramlardan nasıl 
yersiniz?" der. 
Nimetullah Hazretleri şu cevabı verir: 
"Bize helâl tarafı gelir, haram yemeyiz. Allah haramdan kaçan kulunu korur, ona haram 
yedirmez. Yeter ki o kul, haram yememek azminde olsun." 
Şahıruh, Nimetullah Efendi'nin bu sözünün zayıflığını isbat etmek için adamlarına gizlice emir 
verir. Hemen koşarlar, şehrin dışında tek kuzusunu otlatan bir kadıncağız görürler. Dövme 
tehdidi ile korkuttukları kadıncağızın elinden, kuzusunu alıp saraya götürürler. 
 
Kuzu orada hemen kesilir, güzelce kebab yapılır. Ziyafete haram yemeyen Nimetullah 
Efendi'yi de dâvet ederler. 
Hazret, dâveti reddetmez, icâbet eder. Saraydakiler de az sonra mahcub olacağı düşüncesiyle 
neticeyi heyecanla beklerler. 
Şahıruh, Nimetullah Efendi'yi sofraya buyur eder. Birlikte otururlar. Vezir, vükelâ hepsi de 
önlerindeki kuzu etinden iştiha ile yerler. Tabiî ki Nimetullah Efendi de aynı iştiha ile yer, hem 
de arada sırada Allah'ın helâl nimetine şükreder. 
Yemekten kalkanlar ellerini yıkarlar, sedir üzerine oturup işin sonunu beklerken, Şahıruh 
tebessüm ederek konuşur: 
"Hazret," der, "'Allah haramdan kaçan kullarını korur, haram yedirmez' diyordunuz. Bak işte, 
haramı bal gibi sen de yedin. Allah seni korumadı. Buna ne buyrulur?" 
"Ben haram yemedim. Benim yediğim helâldı. Haramı siz yediniz." 
"Nasıl olur? Senin yediğin bu kuzuyu adamlarımız kırda bir kadının elinden zorla aldılar. 
Gasben alınan bu kuzunun haram etinden sen de bizimle birlikte yedin. Bunun te'vil, tefsir 
tarafı yok ki?" 
"Te'vil, tefsir değil, gerçeğin tâ kendisinden söz ediyorum. Bu kuzu benim için helâldı. Sizin 
için ise haram. İsterseniz, kuzuyu elinden zorla aldığınız kadını bulun ve sorun." 
Şahıruh'un adamları koşarlar, kuzusunu elinden zorla aldıkları kadıncağızı bulurlar, ondan 
kuzuyu niçin otlattığını sorarlar. 
Bir şeyden habersiz kadıncağız, aynen şu cevabı verir: 
"Burada Nimetullah Efendi adında bir büyük zâtdan bahsediyorlardı. Kuzumu ona  
götürüyordum. Fakat sizler elimden aldınız. O zâtın hakkını yediniz. Haram yemiş oldunuz." 
Haramdan kaçanı Allah'ın koruduğunu bu hâdise ile göstermiş olan Nimetullah Efendi, 
Şahıruh zamanında Kirman'da vefat etmiştir. Türbesi Mahan'dadır. Allah rahmet eylesin. 
 
 
  



Parmağını ateşe tutan öğrenci (Okuma parcasi) 
 
İstanbul'un ahşap binalarının kim bilir kaçıncı yangınını teşkil ediyordu buradaki son yangın. 
Kışın soğuğunun bile ateş gibi yaktığı bir geceydi. Sonraları ismini sokağa verecek olan müthiş 
yangın da işte böyle bir gecenin yarısından sonra iki katlı ahşap bir evde başlamıştı. Kısa 
zamanda etrafı saran ateşlerin içinden canını kurtaran kurtaranaydı. Alevlerin aydınlığında 
sokağa fırlayan genç kızcağız da bunlardan biriydi. Ne yapıp nereye gideceğini şaşırınca 
Şehzade Camii'nin medreselerinden birinin camlarından görünen bir ışık ümit vermişti. 
Dişlerini şakırdatan bu soğuğa daha fazla dayanamazdı. Bugün kız talebe yurdu yapılan 
medresenin kapısını itip içeri girdi.  
 
Gaz lâmbasının ceviz rahle üzerine serptiği ışıkta Kur'ân tefsiri mütalâa eden dalgın talebe 
başını kaldırınca bir mânâ veremedi: 
- Kimsin sen, in mi cin mi? Gecenin bu saatinde ne işin var burada? 
- Ben in, cin değilim. Din kardeşlerinden biriyim. Mahallemizde çıkan yangın bizi de alevler 
içine aldı, canımı zor kurtarıp, buraya sığındım. 
- Olmaz! Ben şu anda tefsir mütalâa eden bir talebeyim. Şaibeli hareketlerden uzak kalmam 
lâzım. Seni buralarda görürlerse dedikodunun önünü alamayız. Burasını hemen terk 
etmelisin. 
- Gecenin bu saatinde nereye çıksam donarım! 
Tefsir talebesi mırıldanarak düşünmeye başlar... 
- Hayırdır inşaallah. Herhalde bir imtihana tabi tutuluyoruz?.. 
Bir iki dakikalık sükût... 
- Öyleyse şu duvarın dibindeki kilime sarın ve köşede istirahatine bak. 
Gözlerini tekrar kitabına dikip, Beyzâvî tefsirini mütalâaya devam eden talebe, dakikalar 
ilerledikçe şeytanı ile mücadeleye başlar. 
Bir ara: 
- Hayır! diye haykırarak parmağını lâmbanın isli alevine tutar, derisi büzülünceye kadar 
ateşten çekmemekte de ısrar eder. 
 
Mücadele sabaha kadar devam eder, birkaç defa ateşe tutulan parmak iyice yanar ve ucunda 
bir yara bile meydana gelir. Şafak sökmek üzeredir.   Mezun olunca hâkim çıkacak olan talebe 
sabah ezanıyla birlikte medreseyi terk edip namaza gider. Dönüşte odasında kimsenin 
kalmadığını görünce rahat bir nefes alır. 
Ortalık aydınlanınca yangın yerine koşan kızcağız, babası ile anasının feryatlar içerisinde 
kendisini aradıklarını görünce bağırır: 
- Babacığım, anneciğim, benim için asla üzülmeyin. 
- Kızım nerede kaldın bütün gece? 
- İşte şurada, medresenin odasında, bir talebenin yanında. 
Ve kızcağız olanları anlatır. 
Bu defa Osmanlı paşası baba kızını yanına alarak Şehzade Camii'nde tefsir veren hoca 
efendinin huzuruna çıkar ve talebelerini toplamasını rica eder. 
Hoca üzgün, mollalar hayrette. Bir talebenin kızcağıza iffete aykırı bir davranışta bulunduğu 
endişesi içindeler... 
Toplanan mollaları bir bir gözden geçiren kızcağız birini işaret eder: 
- İşte babacığım, parmağının ucu sarılı olan talebe! 
Tefsir hocası hayretler içerisinde sorar: 



- Selâhaddin, senden asla ümid etmezdim, nasıl oldu da böyle bir şikâyete sebebiyet verdin? 
Selâhaddin başını önüne eğer ve hocasından utancından tek kelime bile söylemeye muktedir 
olamazken kızın babası müdahale eder: 
- Muhterem hocam, değerli talebenizi hırpalamayın. Biz onu şikâyet için değil, takdir ve 
tebrik için aramaktayız. Siz, parmağını niçin sardığını bir sorun ona! 
Ve mahcup talebe ısrara dayanamaz anlatır: 
- Şeytan bana vesvese verdikçe ben de parmağımı lâmbanın ateşine tutuyor, 'Buna 
tahammül etmeyi göze alıyor musun?' diye soruyordum. İşte bu sırada parmağım yandı, 
sarmak zorunda kaldım! 
*** 
Bir Osmanlı paşası olan baba kararını açıklar: 
- Hocam der, bu öğrencinin mezun oluncaya kadar bütün masraflarını üstlenmekle kalmıyor, 
ayrıca kızımı verip onu damat edinme şerefine de talip bulunuyorum! 
 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWN0qS5vJc4 
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Efendimiz, Adalet Sahibiydi 
 
Adalet, her şeyi tam olarak yerine getirmek, herkese hakkını vermek ve ölçülü davranmak 
demektir. Bütün bunlar, Peygamber Efendimiz’de en mükemmel şekilde mevcut. 
 
O donemdeki nüfuzlu ve zengin kimseler, toplum içinde kendilerine ayrı bir yer ayırır, 
başkalarına, özellikle kimsesiz ve fakir kimselere yaptıkları baskıların kendilerine yapılmasına 
dayanamazlar ve bir ayrıcalık beklentisi içinde olurlardı. 
 
Mahzumilerden bir kadın hırsızlık etmişti. Kureyşliler şerefli bir kabileden olan bu kadının 
cezalandırılmasını istemiyorlardı. Hz. Usame biz Zeyd’i Peygamberimiz çok seviyordu. Onu 
kırmayacağını biliyorlardı. Hz. Usame’yi araya koyarak, Peygamberimiz’in bu kadına ceza 
vermemesi için ricacı olarak gönderdiler. Peygamberimiz, Hz. Usame’ye şöyle buyurdu: 
 
“Ya Usame! Sen Allah’ın belirlemiş olduğu cezalardan birinin affı için bana gelip de nasıl 
benden yârdim isterdin?” Hz. Usame, “Özür dilerim. Benim için Allah’tan af dileyin ey Allah 
resulü!” dedi. Aksam olunca Peygamber Efendimiz (sav) kalktı; Allah’a, O’na layık pek çok 
sıfatlarla hamd u sena ettikten sonra şöyle buyurdu: 
“Sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi su idi: Aralarında nüfuz sahibi ve soylu biri 
hırsızlık yapmışsa onu serbest bırakırlardı. Hırsızlığı yapan, kimsesiz ve zayıf ise gereken 
cezayı tatbik ederlerdi. Allah’a yemin  ederim ki, eğer Muhammed’in kızı Fatıma dahi çalsaydı 
onun da cezasını verirdim.” Sonra, Resulullah o kadını getirtip hakkındaki hükmü uyguladı. 
Kadın, bundan sonra güzelce tevbe etti ve evlendi. Hazreti Aişe der ki: Bu kadın bana gelir 
giderdi. Ben de, kadının ihtiyaçlarını Resulü Ekrem’e iletirdim”. 
 
Peygamberimiz, adaleti uygularken din farkı gözetmezdi. Hak sahibi bir Yahudi de olsa, 
Müslümandan hakkını alır, ona verirdi. 
 
Sahabilerden Ebu Hadrad, bir Yahudi’den bir miktar borç almıştı. Vade dolmuş, Yahudi de 
ısrarla parasını istiyordu. Fakat Ebu Hadrad’in sırtındaki elbisesinden başka bir mali yoktu. O 
sırada Peygamberimiz Hayber Savaşı için hazırlıkta bulunuyordu. Bu sefer Yahudilerin 
üzerineydi. 
 
Mesele Peygamberimize iletildi. Ebu Hadrad, Yahudi’den biraz sure istediyse de Yahudi buna 
razı olmamıştı. Sahabiyi kolundan tutup Peygamberimiz’in huzuruna getirdi. Alacağını tahsil 
etmesini istedi. 
 
Ebu Hadrad, verecek bir şeyinin olmadığını, Hayber’in fethinden sonra eline ganimet olarak 
bir şey geçerse vereceğini söyledi, ancak Yahudi diretiyordu. Sonunda Peygamberimiz fakir 
Sahabisine sırtındaki elbisenin bir kısmını satarak borcunu ödemesini söyledi. Ebu Hadrad da 
öyle yaptı.



ALLAH’A HAMD OLSUN Kİ  
 
Musa ibn Ebu İsa anlatmıştı:  
“Hazreti Ömer (radıyallahu anh), birgün Hâriseoğullarının kuyusunun başına geldi. Burada 
Muhammed ibn Mesleme (radıyallahu anh) ile karşılaştı. Ona,  
– Muhammed, benim yönetimimi nasıl buluyorsun, diye sordu.  
Muhammed ibn Mesleme,  
– Vallahi seni, tam arzu ettiğim gibi senin iyiliğini isteyenler gibi görüyorum! Mesela seni, 
vergi toplama konusunda başarılı buluyorum. Ayrıca hazine malına göz dikmediğin gibi onu 
adaletli bir şekilde dağıtıyorsun. Eğer doğruluktan ve adaletten ayrılırsan, okun ateşe tutulup 
düzeltilmesi gibi biz de seni yola getirmeyi biliriz, dedi.  
Bunun üzerine Hazreti Ömer,  
– Yani demek sen bana, ‘Sen haktan saparsan okun ateşte tutuşturulup düzeltilmesi gibi biz 
de seni düzeltiriz!’ diyorsun öyle mi? Allah’a hamd olsun ki beni, adaletten saptığımda 
doğruya iletecek bir cemaatin başına yönetici yapmış, dedi.” 



ADALET VE TEVAZU  
 
Emevî halifelerinin büyüğü Ömer ibn Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul 
hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis 
ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, 
öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife, birden fazla gömleği 
olmayan, varlıksız biriydi.  
Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki:  
– Hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin.  
– Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi yaptırmak istemem.  
– Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım.  
– Olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz.  
Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi:  
– Ben kalkıp iş yaparken de Ömer’dim; gelip oturdum, yine aynı Ömer’im. İki buçuk yıllık 
halifelik döneminde İslâm âleminde adaleti hâkim kılmıştı. Büyük dedesi Hazreti Ömer 
(radıyallahu anh) gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu 
çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. 
Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer ibn Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet 
hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için de kaçmasını 
söylemişti. 
 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=e2enGaBOReY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7unEMRugpkU 
 


