




DİN BİR İHTİYAÇTIR 
 
“Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O 
üstün kudret sahibidir, affı ve bağışlaması boldur.” (Mülk Sûresi, 2. âyet) 
 
Yüce Allah; insanı, bu dünyaya ebedî bir hayatı kazanması için göndermiştir. Allah, insanın 
ebedî bir ömrü, sonsuz mutluluğu, kısacası Cennet’i elde edebilmesi için tek Yaratıcı olarak 
kendisine inanmasını ve ibadet etmesini istemektedir. Cenâb-ı Allah, bu ebedî hayata 
kavuşmanın yollarını ve in- sanların dünya ve âhiret mutluluğunu yakalayabilmeleri için 
uymaları gereken kuralları, gönderdiği peygamberler ve kutsal kitaplar ile bildirmiştir. İşte 
peygamberler ve kutsal kitaplarla insanlara bildirilen bu ilâhî emir ve kuralların hepsine 
birden din denir. Bizim dinimiz İslâm, son gönderilen din olup Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed de (sallallahu aleyhi ve sellem) bu son dinin peygamberidir. Dinimiz İslâm, en 
kapsamlı din olmasının yanında kendinden önce gelen bütün dinleri de tamamlama özelliğine 
sahiptir. İman, bir şeyi tasdik etmek ve hiçbir şüpheye kapılmadan bir şeye inanmak 
demektir. Dinî yönden iman ise Allah Teâlâ’nın, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve 
sellem) ile biz insanlara bildirdiği her şeyin doğru olduğuna kesin bir şekilde kalpten inanmak 
demektir. Dinin iki ana kaynağı olan “Kur’ân-ı Kerîm” ve kısaca “sünnet-i seniyye” diye tabir 
edilen Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bize din adına öğrettiği şeylerin 
tamamına iman etmek Müslüman olmak için yeterlidir. İmanın makbul olması için önemli 
olan, dil ile söylenenleri kalp ile tasdik etmektir. 
   
İLK MÜSLÜMAN ÇOCUK 
Yüce Mevlâ, vahiy meleği Hazreti Cebrâil aracılığıyla Peygamber Efendimiz’e peygamberlik 
vazifesini tebliğ etmiş, O’nun hak din İslâm’a davetine ilk uyan da mübarek eşi Hazreti Hadîce 
olmuştu. Aradan fazla zaman geçmemişti ki Allah Resûlü, Mekke’nin yakınında yüksek bir 
yerde bulunuyorken Cebrâil Aleyhisselâm bir anda yanında beliriverdi. Vahiy meleği, 
Peygamber Efendimiz’in yanına bu sefer insan şeklinde gelmişti. Topuğuyla yere vurur 
vurmaz vurduğu yerden hemen su fışkırmaya başladı. Sonra Peygamberimiz’in önünde 
abdest aldı. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de onun yaptıklarını tekrar etti. Daha 
sonra da Efendimiz Aleyhisselâm’a namazı nasıl kılacağını öğretti. Peygamberimiz de yine 
onun yaptıklarını tekrar etti. Hazreti Cebrâil, oradan ayrılınca Allah Resûlü de hemen evine 
döndü. Cebrâil Aleyhisselâm’dan öğrendiklerini tek tek Hazreti Hadîce’ye de öğretti ve 
birlikte abdest alıp namaz kıldılar. Böylece İslâm dininde Peygamberimiz’den sonra ilk abdest 
alan, ilk namaz kılan ve O’na ilk cemaat olan Hazreti Hadîce oldu. Allah Resûlü ile Hazreti 
Hadîce’nin namaz kıldıklarını, Peygamberimiz’in amcasının oğlu Hazreti Ali de görmüş ve 
meraklı bakışlarla onları bir süre izlemişti. Henüz on yaşlarındaydı. Efendiler Efendisin’in 
yanına gitti ve yaptıkları hareketin ne olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz, onu dizine 
oturtup ilk vahiy geldiği zaman Hira’da başından geçenleri bir bir anlattı ve sonra şefkat dolu 
bir sesle şöyle dedi: 
– O, bir ve tek olan Allah’tır. O’nun orta- ğı olamaz. Varlığı O yaratmış, rızkını da O 
vermektedir. Öldüren de yaşatan da O’dur ve O, herşeye kadirdir. 
Hazreti Ali, Efendiler Efendisi’ni hem çok sevi- yor hem de O’na çok güveniyordu. Ancak 
böylesine önemli bir konuda babası Ebû Talib’e danışması gerektiğini düşündü. Allah Resûlü 
de ona, 
– Ya Ali! Sana söylediğimi yaparsan yap! Yapmayacaksan bu işi gizli tut, dedi. 



Hazreti Ali, o gece hiç uyuyamadı. Uzun uzun Peygamber Efendimiz’in söylediklerini 
düşündü. Sonra da bu konuyu babasına sormaktan vazgeçti. Sabah olur olmaz Allah 
Resûlü’nün yanına geldi ve, 
– Dün sen bana neler anlatmıştın, diye sordu. 
Allah Resûlü’nün yüzüne tatlı bir tebessüm yayılmıştı. Onu yanına oturttu ve şehadete davet 
etti. Böylece on yaşındaki Küçük Ali, Hazreti Hadîce’den sonra ilk defa kelime-i tevhidi 
söyleme şerefine erişti. 
 



İMANIN TADI 
Peygamberimiz buyurdular ki: 
– Üç özellik vardır ki bunlar kimde varsa o kimse imanın tadını duyar: Allah ve Resûlü’nü, bu 
ikisi dışında kalan her şeyden daha çok sevmek. Bir kulu sırf Allah rızası için sevmek. Allah, 
imansızlıktan kurtarıp İslâm’ı 
nasip ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmek- ten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi 
korkmak! 
 
DİNİNİZİ ÖĞRETMEK ÜZERE GELDİ 
Hazreti Ömer (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Bir gün biz Allah Resûlü’nün yanında iken birden elbisesi bembeyaz, sakalının kılları ile 
saçları kapkara, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen, hiçbirimizin tanımadığı bir adam geli- 
verdi. Peygamberimiz’in yanına oturdu. Diz kapaklarını O’nun diz kapaklarına dayadı. Ellerini 
dizlerine koydu ve, 
– Ey Muhammed! Bana İslâm’dan haber verir misin, dedi. 
Bunun üzerine Resûlullah, 
– İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed Aleyhisselâm’ın Allah’ın Resûlü 
olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan ayında oruç tutman, yol 
bakımından gücün yettiği takdirde haccetmenden ibaret- tir, buyurdu. 
Adam, 
– Doğru söyledin, dedi. 
Biz buna hayret ettik. Hem soruyor hem de Peygamberimiz’i tasdik ediyordu. 
Adam devam ederek, 
– Bana iman nedir anlatır mısın, dedi. 
Allah Resûlü de, 
– İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kaderin, 
hayır ile şerrin Allah’ın takdiri ile olduğuna inanmandan ibarettir, diye 
cevap verdi. Adam yine, 
– Doğru söyledin, dedi ve bu sefer, – İhsan nedir, diye sordu. 
  Peygamberimiz, 
– İhsan, Allah’ı görür gibi kendisine ibadet etmendir. Çünkü sen, O’nu görmesen de O seni 
görür, buyurdu. 
Adam, 
– Kıyamet ne zaman kopacak, deyince Allah Resûlü, 
– Bu konuda kendisine sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir, dedi. 
Adam son olarak, 
– Kıyametin alâmetlerinden bana haber verir misin, deyin- ce Resûlullah: 
– Hizmetçinin efendisini doğurması; yalın ayaklılar, fakirler ve koyun çobanlarını, yaptıkları 
yüksek binalarla övünür ve yarış eder oldukları hâlde görmendir, buyurdu. 
Sonra bu adam gitti. Biraz sonra Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), 
– Ey Ömer, soranın kim olduğunu biliyor musun, deyince ben, 
– Allah ve Resûlü en iyi bilir, dedim. 
Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, 
– O, Cebrâil’dir. Dininizi öğretmek üzere size geldi, buyurdu.” 
İslâm dini öğretilirken bu hadis-i şerifle de öğretilen altısı imanın, beşi İslâm’ın şartı olmak 
üzere bu on bir temel konuya öncelik verilmiştir. Fakat esas olarak İslâm’a girmek ve 



Müslüman olmak, Kur’ân-ı Kerîm’in tamamına inanmakla mümkündür. Bir kimse, iman ve 
İslâm’ın bu on bir şartına inandığı hâlde Kur’ân’ın 
bir âyetini veya birkaç kelimesini inkâr edip inanmazsa bu kişi Müslüman sayılmaz. 
 



TEVHİD 
Yaratılış üzerine birtakım varsayımlar yapmaya ne dersiniz? İsterseniz işe tabiatla başlayalım. 
Bildiğiniz gibi toprak, su, hava, deniz ve dağ gibi çevremizdeki şuursuz varlıkların hepsine 
birden tabiat deniyor. Yer- yüzünde gördüğümüz varlıkları tabiat yaratıyor diye varsayalım. O 
zaman her bir bitki için ayrı ayrı fabrikalar, makineler ve boyama atölyeleri bulunması 
gerekirdi. Bir saksıya farklı çiçek tohumları eksek, her tohum- dan ayrı bir çiçek çıkar. Saksı 
içinde ayrı ayrı makineler, ayrı ayrı kalıplar bulunmalı ki çiçekler farklı desende ve renklerde 
olsun. Hâlbuki tohumlar birbirine benzer maddelerden meydana gelmiştir. Toprağın 
düşünme yeteneği, gücü, kuvveti ve imalat atölyeleri olmadığına göre bu çiçekler nasıl ortaya 
çıkmaktadır? O hâlde bütün bu harika varlıkları bir plana göre yapan ilmi ve kudreti sonsuz 
bir yaratıcı vardır. Acaba rüzgâr, yağmur, sıcaklık, ışık gibi sebepler, topraktaki maddeleri 
birleştirip bitki, hayvan ve insanları yaratabilir mi? 
 
İlaç üretilen bir eczane düşünelim: Bu eczanede- ki rafların bir yanında içlerinde ilaç ham 
maddeleri bulunan yüzlerce şişe bulunmaktadır. Bir yanında da daha küçük şişeler içinde 
dizilmiş ilaçlar vardır. İlaçlar bu şişelerdeki maddelerin hassas ölçülerle karıştırılmasıyla 
üretilir. Maddelerin birinden bir iki gram az veya fazla bir karışım ilaç değil, belki zehir 
olacaktır. Şimdi biri dese: “Fırtınalı bir havada rüzgârın kapıyı, pencereyi çarpmasıyla şişeler 
devrildi. Dökülen maddeler bir araya geldi ve bu ilaçları meydana getirdi.” Acaba bundan 
daha anlamsız bir şey olabilir mi? Bitkiler, hayvanlar bir ilaçtan çok daha karmaşık ve çok 
daha hassas bir yapıya sahiptir. Hele insan, manevî yanı bir tarafa sadece bedeniyle bile 
mucizevî bir varlıktır. Bu harikulâde varlıkların, sebeplerin tesadüf eseri bir araya gelmesiyle 
meydana geldiğini düşünmek, eczanedeki şişelerin rüzgârla devrilip ilaçları meydana 
getirdiğini iddia etmekten çok daha gülünçtür. Öyleyse canlı ve cansız bütün varlıkları, hassas 
ölçülerle tasarlayıp planlayan ve meydana getiren bir yaratıcı vardır. O da ancak yerlerin ve 
göklerin sahibi Yüce Allah’tır. Harika bir eser tabiattaki maddelerin kendi kendilerine bir ara- 
ya gelmesiyle oluşabilir mi? Bir caminin taşlarını bir plana göre üst üste dizen ve kubbeyi 
oluşturan bir usta vardır. Eğer ustayı kabul etmezsek taşların kendi kendilerine üst üste 
dizildiklerini ve baş başa vererek kubbeyi mey- dana getirdiklerini kabul etmemiz gerekir. 
Bunu aklı olan hiç kimse kabul etmez. İşte bunun gibi vücudumuzda- ki her bir organ, 
hücrelerin harika bir şekilde dizilmesiyle meydana gelmiştir. Bu hücreler binadaki taşlar gibi 
bir araya gelip göz, kulak, dil veya el gibi organlarımızı meydana getirmektedir. 
Aklı, gücü ve kuvveti olma- yan hücrecikler, kendi kendilerine toplanıp bir insan vücudunu 
meydana getiremezler. Bu da bize gösteriyor ki vücut sarayının bir mimarı ve yaratıcısı vardır. 
Bütün varlıkları bir düzen içeri- sinde yaşatan ve işleten tek güç Allah’tır. 



 KUR’ÂN-I KERÎM’DEN 
 
“Allah katında hak din İslâm’dır. O ehl-i kitabın ihtilafları kendilerine gerçeği bildiren ilim 
geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah’ın âyetlerini inkâr 
edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür.” (Âl-i İmrân Sûresi, 19. âyet) 
“İman edip imanlarının gerektirdiği istika- mette sağlam, doğru, yerinde ve ıslaha yönelik 
işler yapanlar ise onlar Cennet’in yâranı ve yoldaşlarıdır. Onlar da orada sonsuzca 
kalacaklardır.” (Bakara Sûresi, 82. âyet) 
 
 
GÖNÜLLER SULTANI’NDAN 
 
İslâm Cerir (radıyallahu anh) anlatmıştı: “Bedevînin biri Allah Resûlü’ne geldi ve, 
– Bana İslâmiyeti öğret, dedi. 
Resûlü Kibriyâ şöyle buyurdu: 
– İslâm; Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 
şehadet getirmen, iman etmen, namazı doğru dürüst kılman, malının zekâtını vermen, 
Ramazan orucunu tutman, hacca gitmen, kendin için istediğini başkaları için de arzu etmen, 
kendin için istemediğini başkaları için de arzu etmemendir.” 
 
 
NURLAR 
 

• İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır (Şualar) 
• İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan 

okuyabilir ve imanın kuvve- tine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir. 
• İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. 

(Sözler) 
• İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi, 

iman ve duadır. Küfür, insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder. (Sözler) 
• Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. 

(Sözler) 
• İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir. (Sözler) 
• İman ve tevhidle bakan, âlemi nurlu görür ve illâ âlemi zulümat içerisinde görecektir. 

(Mesnevî-i Nuriye) 
• Allah’ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla 

ve manevî sürurla doludur. (Lem’alar) 
• İman, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen 

ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hâsıl olan bir nurdur. (İşarat-ül İ’caz) 
• Selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır. (Sözler) 
• Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi ervah-ı sâfileden tefrik eder. (Sözler) 

İslâmiyet mazi ile istikbali kanatları altına almış, gölgelendirerek istirahat-ı umumiyeyi 
temin ediyor. (İşarat-ül İ’caz) 

• Âhiret gibi, dünya saadeti dahi, ibadette ve Allah’a asker olmaktadır. (Sözler) 
• Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. (Sözler) 

 



DİN HUZUR VE MUTLULUK KAYNAĞIDIR 
 
İnsanlar, Allah’ın emirlerini yerine getirdiklerinde yasaklarından kaçındıklarında ve 
kendilerine gönderilen peygambere uyduklarında mutlu olmuşlardır. Allah’ı, peygamberi 
tanıma- yan insanlar arasında ise huzursuzluk arttıkça artmıştır. Çünkü uyulacak bir kural ve 
kanun olmayınca herkes kendi isteğine göre hareket edecektir. Böyle olunca da güçlünün 
zayıfı ezmesi gibi arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkacak, insanlar birlikte yaşayamaz hâle 
gelecektir. Dünyanın yaşanabilir bir yer olması için insanoğlunun her zaman dine ihtiyacı 
vardır. Bu ihtiyacı ezelden bilen Cenâb-ı Allah, ilk insan olarak yarattığı Hazreti Âdem’i 
yeryüzüne, aynı zamanda bir peygamber olarak göndermiştir. 
 
Her toplumun, her bireyin dine ihtiyacı vardır. Din; Allah’ı tanımamızı, nereden gelip nereye 
gideceğimizi bilmemizi ve sonumuzun ne olacağını açıklar. Aklımız ve sezgilerimizle cevabını 
bulamayacağımız bütün sorularımıza en doğru cevabı din verir. 
Din sayesinde Cenâb-ı Allah’ın emrettiklerini yapar, yasaklarından kaçınırız. Ayrıca 
yaşadığımız bazı olaylar karşısında bunalıma düşmekten, kendimizi başı ve sonu bilinmeyen 
korkunç bir tünelin içindeymiş gibi görmekten kurtuluruz. 
 
Din sayesinde daima bizi ve her şeyi görüp gözeten, her şeyi merhametiyle kuşatan, bizler 
için Cennet’te ebedî bir hayatı hazırlayan Zat’ın varlığından haberdar oluruz. Bunun yanında 
Cenâb-ı Allah’ın değer verdiği kulları olduğumuzun şuurunda olarak sıkıntılı anlarımızda bile 
gönlümüzün derinliklerinde sürekli bir mutluluk hissederiz. Din sayesinde çektiğimiz 
sıkıntıların günahlarımıza kefaret sayıldığını ve onları sildirdiğini öğrenir, iyiliklerimize de 
duruma göre bire on, bire yüz, bire milyon olarak mükâfat verileceği müjdesini alırız. 
Şüphesiz hepimizin içinde sonsuza dek mutlu ve en güzel şekilde yaşama arzusu vardır. Bu 
arzuyu bize veren Allah’tır. İşte din sayesinde Allah’ın, bizleri öldükten sonra yok olmaktan 
kurtaracağını, sevdiklerimizle Cennet’te ebediyen mutlu olarak yaşatacağını öğrenir ve âhiret 
hayatında çok merak ettiğimiz Yüce Yaratıcımızı göreceğimizi biliriz. 
 
Allah Katında Hak Din İslâm’dır 
 
Allah katında hak din İslâm’dır ve İslâm, esasları Allah’ın mesajlarına dayanan ve Peygamber 
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve yaşatılan 
semavî dinin unvanıdır. İslâm; kulun Allah’a teslim olması, O’nun buyruklarına uyması, salim 
ve emin bir yola girerek selâmete yürümesi, herkese hatta her şeye güven vaat etmesi, 
elinden-dilinden kimsenin rahatsız olmaması manalarına gelir. 
 
İslâm dini, ilâhî dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muhafaza eden yegâne dindir. İslâm’ı 
tebliğ ve temsil eden Muhammed Mustafa Aleyhisselâm da peygamberliğin son halkasıdır. 
Peygamber Efendimiz din adına son sözü söylemiştir. Peygamberliği yalnızca belli bir toplum 
ve millet için olmayıp bütün insanlık âlemi içindir. Önceki peygamberler sadece gönderil- 
dikleri topluma hitap ederek “Ey kavmim, ey kavmim.” demişlerdir. Peygamber Efendimiz ise 
Kur’ân’da birçok yerde geçtiği üzere “Ey insanlar!” şeklinde bütün insanlığa hitap etmiştir. 
 



BÜTÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN 
Vahşi, Uhud Savaşı’nda Efendimiz’in amcası Hazreti Hamza’yı şehit ettikten sonra Mekke’ye 
dönmüştü. Mekke fethedilince de Taif’e kaçtı. Taifliler de İslâm’a girmek için Resûlullah’ın 
yanına gidiyorlardı. Artık Vahşi’nin kaçacak yeri kalmamıştı. 
Kâinatın Efendisi, Vahşi’yi İslâm’a davet için haber gön- derdi. Vahşi ise Resûlullah’a şu cevabı 
iletti: 
– Ya Muhammed! Beni nasıl İslâm’a çağırırsın? Allah’a şirk koşanlar, Allah’ın muhterem 
kıldığı bir canı haksız yere öldürenler, zina edenler günahlarının cezasını çekerler. Kıyamette, 
o büyük duruşma gününde cezaları katmerli olur ve azapta zillet içinde ebedî kalırlar. Hâlbuki 
ben bunların hepsini yaptım. Daha benim bir kurtuluşum olur mu? 
 
Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk, şu âyeti inzâl buyurdu:  
“Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan 
müstesnadır. Allah onların kötülük- lerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir.” (Furkan Sûresi, 70. âyet) Peygamber Efendimiz de bu âyetleri Vahşi’ye 
gönderdi. 
Bunun üzerine Vahşi, 
– Ya Muhammed! Dönüş yapıp iman etme, güzel ve makbul işler işleme çok çetin bir şarttır. 
Bana kalırsa ben bu işin altından kalkamam, diye haber gönderdi. 
Hemen ardından şu âyet nâzil oldu:  
“Şurası muhakkak ki Allah, Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer 
günahları dilediği kimse hakkında affeder.” (Nisâ Sûresi, 48. âyet) Efendimiz Aleyhisselâm, 
Vahşi’ye bu âyeti de yolladı. 
Vahşi tekrar, 
– Ya Muhammed! Bu konuda görüşün nedir? Bu affetme işi, Allah’ın hikmet ve iradesine 
bağlıdır. Bilmiyorum, beni bağışlar mı bağışlamaz mı, diye haber yolladı. 
Akabinde hemen şu âyet nâzil oldu:  
“Ey şanlı Nebî, sen şunu tebliğ et: ‘Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede 
ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah, dilerse bütün günahları 
mağfiret eder. Çünkü O, gafur ve rahîmdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.’ ” 
(Zümer Sûresi, 53. âyet) 
Peygamberimiz kendisine bu âyeti haber verince Vahşi, derhâl Müslüman oldu. Bazı insanlar 
dediler ki: 
– Ya Resûlullah! Biz de Vahşi’nin yaptığı gibi yapmıştık. Aynı şartlar bizim için de geçerli mi? 
Allah Resûlü, 
– Bu şartlar bütün Müslümanlar için geçerlidir, buyurdular. 
 



Okuma Parçası 
 
SAMİMİYETLE SÖYLEDİYSE 
Üsâme ibn Zeyd (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Allah Resûlü, İslâm’ı tanıtmak için bir seriyye hâlinde bizi bazı kabilelere gönderdi. Biz de 
onlara İslâm’ı anlattık. Bazıları İslâm’ı kabul etmediler. Bizi Medine’de yaşatmayacaklarını 
söyleyip kaçıştılar. Biz de o kaçanlardan birisine yetiştik. Onu yakalayınca adam ‘La ilâhe 
illallah.’ deyiverdi. Fakat biz kendisini öldüresiye dövdük. Medine’ye dönünce bu olayı 
Resûlullah’a anlattım. Allah Resûlü, 
– Kıyamet gününde bu tevhid kelimesi karşılığında sana kim yardımcı olacak, dedi. 
Ben, 
– Ey Allah’ın Resûlü! O adam bunu silâhtan korktuğu için söyledi, diye cevap verdim. 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), 
– Kalbini açıp da mı baktın? Ya gerçekten samimiyetle söylediyse! Kıyamet gününde ‘La ilâhe 
illallah’ karşısında kim senin yardımcın olacak, buyurdu. 
Bu sözü o kadar tekrar etti ki Müslümanlığa o günden evvel girmemiş olmayı arzu ettim.” 
 
DÜNYA DOLUSU SADAKA VE ZEKÂT 
Bir savaşta Hazreti Ali bir kâfirle çarpışıyor ve kâfir, usta bir savaşçı olduğu için onu bir türlü 
yenemiyordu. Tam karşı karşıya geldikleri bir sırada Hazreti Ali, “Ya Allah!” diyerek kâfirin 
üzerine hücum edip onu yere yatırdı. Çıkıp göğsü üzerine oturduktan sonra hançerini çıkarıp 
onu öldüreceği sırada kâfir, Hazreti Ali’nin yüzüne tükürdü. Kâfir, bunu Hazreti Ali gazaba 
gelsin de kendisini daha çabuk öldürsün diye yapmıştı. Ancak Hazreti Ali, hemen kâfirin 
üzerinden kalktı ve onun da ayağa kalkmasına müsaade etti. Kâfir şaşırmıştı: 
– Ya Ali! Ben seni kızdırmak için yüzüne tükürdüm, sense beni tam öldüreceğin sırada serbest 
bıraktın. Bunun sebebi nedir, diye sordu. 
Hazreti Ali kâfire şu cevabı verdi: 
– Ben, bu savaş meydanında Allah rızası için çarpışıyorum. Sen yüzüme tükürdüğün zaman 
içimde sana karşı bir nefret hissi belirdi. Seni öldürmüş olsaydım Allah için değil de nefsime 
yapılan hakaretten dolayı öldürmüş olacaktım. Bundan dolayı seni öldürmekten vazgeçtim. 
Kâfir, Hazreti Ali’nin bu sözüne hayran kalarak İslâmiyeti kabul edeceğini söyledi ve Hazreti 
Ali’den kendisine İslâm dinini tarif etmesini istedi. Hazreti Ali de ona İslâm’ı anlattı ve adam 
şehadet getirip Müslüman oldu. Zira Allah Resûlü şöyle buyurmuştu: 
– Senin elinde bir kişinin İslâm’ı kabul etmesi, dünya dolusu verilen sadaka ve zekâttan daha 
hayırlıdır. 
 
 MANASTIRDAKİ PAPAZ 
Hazreti Ömer, bazı sahabîlerle birlikte bir manastırın önün- den geçtiği bir gün orada 
bembeyaz sakalı göbeğine kadar uzamış, beli iki büklüm olmuş, saçları ağarmış bir papaz 
görmüştü. Birden Halife’nin dizlerinin bağı çözülüverdi. Bulunduğu yere oturup hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya başladı. Yanındaki sahabîler çok şaşırmıştı. Birbirlerine, 
– Ne oldu, diye soruyorlar, ama hiçbiri bu sorunun cevabını bilmiyordu. 
İçlerinden biri halife Hazreti Ömer’e sordu: 
– Ey Emirü’l-Mü’minin hangi şey sizi bu kadar çok ağlattı? 
Hazreti Ömer yanındakilere manastırdaki papazı göstererek, 
– Neredeyse ömrünün sonuna gelmiş. Fakat ne yazık ki hâlâ insanlığın kurtuluşa ermesine 
vesile olan Kâinatın Sultanı’nı tanıyıp O’nun yoluna tabi olamamış. İşte bu yaşlı zat için 



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



İMAN VE KÜFÜR 
 
“Birbirine en uzak şeyler nelerdir?” denilirse küfür ve iman diyebilirsiniz; neticeleri itibarıyla 
böyledir. Fakat hayat içinde yaşadığınız şeyler itibarıyla; hisleriniz, hevesleriniz veya 
vicdanınız, şuurunuz ve latife-i Rabbaniyeniz açısından bakınca birbirine en yakın şeyler de 
küfür ve imandır. Aralarında incecik bir perde vardır. Onun için perdenin öte tarafına 
yuvarlanıp düşenlerin dedikodusunu edip “Nasıl oldu da düştüler?” falan deme yerine “Allah 
bizi düşürmesin.” diye Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edip yalvarmak lazımdır. Devamlı surette, 
“Allah’ım hidayet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma.” demek gerekir. 
 
Bütün kardeşlerimiz için de aynı duayı yapmalıyız. Çünkü hiç umulmadık kimseler 
kaybedebilir. Vahye kâtiplik yapan insan vardır ki kaybetmiştir. İster tahribatın kolay 
olmasına, ister şeytanî meselelerin insana daha cazip daha hoş gelmesine, isterseniz de her 
zaman tetikte yaşayamamaya. Neye verirseniz veriniz, hiç beklenmedik anda kayabilir ve 
devrilirsiniz. Bundan dolayı, insan kendine hiç güvenmemeli, O’na tutunmalı ve bu şekilde 
ayakta durmaya çalışmalı.. kendini çok küçük görmeli.. her gece bin rekat namaz kılsa, başını 
yerden kaldırmasa da kulluğunu yapamadığı inancında olmalı. Senenin her gününü ibadetle 
dopdolu yaşayan bir kul “Rabb’ime şu kadar ibadet ettim, şu meselede şöyle bir mazhariyete 
erdim.” şeklinde aklının köşesinden geçirse, kendisini bir paye ve makam sahibi zannetse, 
onun bu mülahazayla tükettiği o anlar, hayatının en karanlık dilimleridir. Oysa dikkatli bir kul, 
mazhariyetlerine bir mekr olabileceği endişesiyle bakmalı ve Allah’ın rızasından başka bütün 
taleplere kapanmalıdır. “Ben bir köleyim. Kölenin hiç sermayesi olmaz; o ne kazanırsa 
kazansın kâr efendiye aittir.” şuurunda olmalı, ibadet ve hizmetleri karşılığında bir mükâfat 
ve bedel beklememelidir. Kaldı ki Yirmi Dördüncü Söz’de ifade edildiği gibi: “Ubudiyyet, 
mukaddeme-i mükâfât-ı lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır. Evet, biz, mükâfatımızı 
almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyyetle muvazzafız.” Öyleyse mesele, makam elde etmek, 
bir pâyeyle bilinmek değildir; verilmiş bir pâyenin hakkını eda etmek, nimetlere şükürle 
mukabelede bulunmaktır. 
 



MÜSLÜMAN SAATİ 
 
İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin 
hayatımıza girişi oldu. ‘Saat’ten kastımız zamanı ölçen alet değil, fakat bizzat zamandır. 
Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve kendimize göre, dinden, 
ırktan ve ananeden hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi, bu hayat üslubuna göre de 
‘saat’larımız ve ‘gün’lerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve 
sonunu akşamın ışıkları tayin ederdi. Madenden sağlam kapaklar altında saklı tutulan eski 
masum saatlerin yel kovanları, yorgun böcek ayakları tarzında, güneşin sema üzerindeki 
hareketiyle az çok ilgili bir hesaba uyarak minenin rakamları üzerinde yürürler ve sahiplerini, 
zamandan aşağı yukarı bir doğrulukla haberdar ederlerdi.  
 
Zaman, sonsuz bahçe ve saatler, orada açan, kah sağa kah sola meyleden güneşten 
rengarenk çiçeklerdi. Yabancı saat alışkanlığından bu iklim- de, iki ucu gecelerin karanlığıyla 
simsiyah olan ve sırtı, çeşitli vakitlerin kırmızı, sarı ve lacivert ateşleriyle yol yol boyalı büyük 
bir canavar hâlinde, bir gece yarısından diğer gece yarı- sına kadar uzanan yirmi dört saatlik 
‘gün’ tanınmazdı. Işıkta başlayıp ışıkta biten on iki saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay bir 
günümüz vardı. Müslüman’ın mesut olduğu günler işte bu günlerdi; şerefli günlerin olaylarını 
bu saatlerle ölçtüler. Gerçi astronomi hesaplarına göre bu, ‘saat’ ilkel ve hatalı bir saati. Fakat 
bu saat, hatıraların kutsî saatiydi. Alafranga saatin adetlerimiz ve işlerimizde kabulü ve 
alaturka saatin geri safa düşüp camilere, türbelere ve muvakkithanelere bırakılmış battal bir 
‘eski saat’ hâline gelişi, hayata bakış tarzımız üzerinde korkunç bir tesire sahip olmamış 
değildir. Giden saatler babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, 
kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlerine girdiği saatlerdi.  
 
Bunlar hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, kayıtsız dostlardı. Gelen yabancılar ise 
hayatımızı bozup onu meçhul bir düstura göre yeniden tanzim ettiler ve ruhlarımız için onu 
tanınmaz bir hâle getirdiler. Yeni ‘ölçü’ bir zelzele gibi zaman manzaralarını etrafımızda alt 
üst ederek eski günün bütün setlerini harap etti ve geceyi gündüze katarak saadeti az, 
meşakkati çok, uzun, bulanık renkte bir yeni ‘gün’ meydana getirdi. Bu Müslüman’ın eski 
mesut günü değil, sarhoşları, ev- sizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yeraltında mümkün 
olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve sonu gelmez 
günüydü. Unutulan eski saatler içinde eksikliği en çok hasretle hatırlanan saat, akşamın on 
ikisidir. Artık ‘on iki’, solgun yeşil sema altında, ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara hitap 
ettiği, sokakların lacivert bir sisle kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve 
yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o tesirli ve titrek saat değildir.  
 
Akşam telakkisinden koparak, kah öğlenin sıcağında ve kah gece yarılarının karanlığında 
mevcut olmayan bir zamanı bil- diren bu saat, şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir 
noktadır. Yeni saat, Müslüman akşamının yüzünü ve şaşaalı dakikasını dağıttığı gibi, yirmi 
dört saatlik yabancı ‘gün’ün getirdiği geçim şekli de bizi fecir âleminden uzak bıraktı. Başka 
memleketlerde fecri, yalnız kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin ahmak gözleriyle, 
ızdırap çekenlerin şişkin kapaklar içinden bakan kırmızı ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar 
için fecrin parıltıları yeniden  boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınla- tan 
bir ışıktır. Hâlbuki fecir saati, Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, 
neşe ve ümidin başlangıcıdır. Müslüman yüzü kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi fecrin en güzel 
tecellilerindendir. Kubbe ve minareleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, taşa en ilahî 



manayı veren o akılları hayrette bırakan mimariyi anlamış değillerdir. Siyah camiler, fecirden 
itibaren semavî bir altın ve semavî bir çini ile kaplanır ve İslâm ustalarını tamamlanmamış 
eserleri o saatte tamamlanır.  
 
Bütün mabedler içinde güneşten ilk ışık alan camidir. Bakır oklu minareler, güneşi en evvel 
görmek için havalarda yükselir. Şimdi heyhat, eski saatle beraber akşam da fecir de bitti. Bir 
çoklarımız için fecir artık gecedir. Ve bir çoklarımızı güneş, yeni ve acayip bir uykunun 
ateşlerinden, eller kilitli, ağzı çarpılmış, bacaklar bozuk, çarşaflara dolaşmış, kıvranırken 
buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde 
çömelmiş, kin, arzu, hırs ve hased sürülerinin bize ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. 
Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlarımıza bıraktık. Şimdi Müslüman 
evindeki saat, başka bir âlemin vakitlerini gösterir gibi, bizim için gece olan saatleri gündüz ve 
gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman 
içinde kaybolmuş kimseleriz. 
 



EĞER IŞKI SEVERSEN 
Eğer ışkı seversen cân olasın  
Gönüller tahtına sultân olasın 
Seversin dünyayı mihnet bulasın  
Erenler sırrını kaçan tuyasın 
Diken olma gül ol eren yolında 
 Diken olurısan odan yanasın 
Niyaz içün buyurdı Hak namâzı  
Niyazdan vay sana gafil olasın 
Erenler nefesin asâ idin sen  
Eğer nefsüne uyarsan fenâsın 
İbâdetler başıdur terk-i dünyâ  
Eğer mü’minsen ana inanasın 
Atan anan hakın yitürdünise  
Yeşil tonlar geyesin tonanasın 
Eğer konşı hakkı boynundayısa  
Cehennemden yarın bâkî kalasın 
Yûnus bu sözleri erenden aldı  
Sana dahı gerekise alasın 
Gönüle gireni gönendi dirler  
Gönüle sen de gir kim gönenesin 
Yunus EMRE 
gönenmek: nimete, feraha kavuşmak, sevinmek, mesut olmak. 
ışk: aşk, candan sevme, sevgi. tuymak: duymak, işitmek.   
 
PIRILTILAR  
• Din hiçbir karşılığa kurban edilemeyecek fakat uğrunda her şey kurban edilebilecek bir 

müessesedir. 
• Sağlam bir itikatla Allah’a sığınınca hallolmayacak hiçbir mesele yoktur. 
• Esas hürriyet Allah’a kul olmaktır. 
• Allah’ın rızasını istemede ve O’nun adını dünyanın her yerine duyurmada hırslı olmak 

gerekir. 
• Allah’ı bilmemek demek, hiçbir şey bilmemek demektir. 
• Hiç kimseye köle olmamanın tek yolu Allah’a halis-muhlis kul olmaktır. 
• Allah’la irtibatı olmayan her sohbet ebterdir. 
• Doğrular yalanlarla temsil edilemez. Onun için ne kadar yüce hakikatleri temsil ettiğimizin 

ve davranışlarımızın da ne ölçüde müstakim olduğunun farkında olmalıyız. 
• Hakikî bir Müslüman hiç kimseyi aldatmayacağı gibi aldatmayı da düşünmez. 
• Kendi yaptığı işi beğenme bir münafıklık alâmetidir. 
• İmanlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi söz konusu olamaz. 
• Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevek- kül etmenin unvanıdır. 
• Allah’a talip olanlar, O’nun bilmesini ve takdirini yeterli bulmalı; başkaları tarafından 

bilinme ve takdir edilme beklen- tilerinden azade kalmalıdırlar. 
• Hemen herkes için en dokunaklı ses insanın kendi sesidir. Dileyenler, gecelerin ıssız 

koylarında, ahengini bulmuş bir sesle Allah’ı zikrederek bunu deneyebilirler. 
• Günümüzde ancak, sağlam, konumunun hakkını verebilen, ismet ve iffet sahibi, prensip 

insanları tesirli olabilirler. 



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

 





ALLAH’A İMAN MÜSLÜMAN OLMANIN İLK ŞARTIDIR 
 
Allah’a iman, Müslüman olmanın ilk şartıdır. Allah’a tam ve kâmil bir şekilde iman etmek; 
O’nu tanımakla, O’nu sıfatları ile bilmekle, Kur’ân-ı Kerîm’de kendisini tanıttığı şekilde O’na 
inanmakla mümkündür. Allah’ı tanıyıp O’na iyi bir kul olmak için O’nun bize gönderdiği 
mesajları, istekleri ve Zatıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Kur’ân-ı Kerîm’i okumamız, öğrenmemiz, 
onu çok önemsememiz gerekir. Allah’ı tanıyıp sevebilmemiz ve mutlu olabilmemiz O’nun 
bildirdiklerini önemseyerek öğrenmemize bağlıdır. 
 
Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabb’imiz kendisini bize şöyle anlatmaktadır: 
“(Ey Resûlüm) İnsanlara de ki: O, Allah’tır, gerçek ilahtır ve tektir. Allah Samed’dir. (Hiçbir 
şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.) O doğurmamış ve doğrulmamıştır, 
yaratılmamıştır. O’nun dengi, benzeri, eşi ve ortağı yoktur.” (İhlâs Sûresi 1–4. âyetler) 
 
İnsan, kendisini Allah’ın varlığını inkâr etmeye şartlandırmazsa kendi varlığına inandığından 
daha fazla, Allah’ın varlığını da aklı ile kavrayabilir. Üstelik bunu başarmak insan için hiç zor 
değil, aksine çok kolaydır. Dinî eserlerimizde Allah Teâlâ’nın varlığı ve sıfatları, en güzel 
şekilde anlatılmıştır. Bu bilgiler, karanlık yerlerde yol alırken elimizdeki fener gibidir. Önemli 
olan feneri bulup onu doğru kullanmaktır. 
 
Her Eserin Bir Ustası Vardır 
Kesinlikle biliyoruz ki var olan her şeyin bir sanatkârı, ustası vardır. Bir kurşun kalemin, bir 
tebeşirin veya küçücük bir iğnenin dahi bir ustası, bir sanatkârı vardır. Hiç kimse, böyle basit 
şeylerin bile ustasız, sanatkârsız, işçisiz, tesadüfen, kendi kendine meydana geldiğini, 
gelebileceğini söyleyemez. Peki, insanların ve hayvanların bedenleri, organları, çiçekler, 
ağaçlar; kalemden, iğneden daha mı basit? Bir kaşığın ustası, sanatkârı olur da gözümüzün,  
kulağımızın, kafamızın sanatkârı, sahibi, ustası olmaz mı? Elbette olur. Birer sanat harikası 
olan organlarımız, biz görmesek bile onları yaratan ilmi ve kudreti sonsuz bir Zat’ın varlığına 
işaret etmektedir.  
 
Hiçbir Şey Tesadüf Eseri Olamaz.  
Hepimiz biliyoruz ki bir ilaç, farklı farklı kimyasal maddelerin çok hassas ölçüler içinde bir 
araya getirilmesiyle meydana gelir. “Bu kimyasal maddeler bir rastlantı sonucu, tesadüf eseri 
birleşerek bir kimyasal bileşik meydana getirdi ve bu faydalı ilaç ortaya çıktı.” diyebilir miyiz? 
Kesinlikle diyemeyiz. İlaçların her birini; yıllarca emek vererek aklını kullanarak çok ince ve 
hassas hesaplarla değişik kimyasal maddelerden bir araya getirip yapan bir kimyager vardır. 
Bu ilaçlar bir kimyageri gösterir. Bunun gibi insanların ve diğer canlıların bir ilaçtan çok daha 
karmaşık ve uyumlu olan vücutları, topraktaki elementlerin rastlantılar sonucu gelişigüzel bir 
araya gelerek meydana getirmesi mümkün değildir. Bu misalleri akıl ve mantığımızla 
çoğaltarak, geliştirerek düşündüğümüzde şu sonuca varırız: Kâinat içindeki varlıklar kendi 
kendilerine, rastgele, tesadüfen oluşup ortaya çıkmış olamaz. Ben görmesem bile mutlaka 
her şeyi gören, bilen, kudreti sonsuz ve hükmü her şeye yeten biri var.  
 
Hücrelerimiz Tesadüf Eseri Ortaya Çıkmış Olamaz.  
Geniş bir salonda elli tane sandalyeyi karmakarışık bir hâlde gördüğümüzde “Bunları rastgele 
atmışlar, her biri düştüğü yerde kalmış, karmakarışık görünüyorlar.” diye düşünürüz. Fakat o 
sandalyeler belli bir hesap, plan ve ölçüye göre salonda dizilmiş olarak duruyorsa ortada bir 



güzellik, nizam, intizam görülür. O zaman, “Bunları akıllı, hesap kitap bilen, zevk sahibi biri, 
emek çekerek belli bir şekle sokmuş. Kimin yaptığını görmedik, ama mutlaka bunları 
düzenleyen biri olmuş.” deriz. Bir binanın yapısındaki taşların, tuğlaların tesadüfen bir araya 
gelerek kendi kendilerine o güzel nizam ve intizamı sağlayarak omuz omuza vererek düzgün 
bir duvar meydana getirmelerini kabul etmek mi, yoksa bir usta ve sanatkâr tarafından o 
taşların ve tuğlaların bir araya getirilip duvar örüldüğünü kabul etmek mi daha mantıklıdır? 
Bir usta ta- rafından duvarın örüldüğü kabul edilmediği takdirde her bir tuğlanın hem 
yöneten hem yönetilen hem de maharetli bir sanatkâr olduğunu kabul etmek gerekir.  
 
Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre vardır. Hücreler, insan vücudunu 
meydana getiren en küçük yapı taşlarıdır. Küçük bir tavuk kümesindeki 500 tuğla bile 
rastgele, kendi kendilerine o küçük yapıyı meydana getiremez. Öyleyse trilyonlarca akılsız, 
bilgisiz hücrenin tesadüfler sonucunda veya kafa kafaya vererek birlik ve beraberlik içinde 
hareket ederek insan vücudunu mey- dana getirmesi mümkün müdür? Kuklaların gerisinde 
onları hareket ettiren, görünmeyen insan elinin varlığını düşünürüz, biliriz ve aklımızla 
anlarız. İnsanın; aynen kuklaları hareket ettiren, oynatan bir elin varlığını kabul ettiği gibi 
kâinattaki canlı-cansız her varlığı da yaratan, yöneten, sonsuz ilim ve kudret sahibi bir 
yaratıcının var olduğunu akıl gözüyle görüp inanması gerekir. İşte aklın yaratılış sebebi budur. 
Aksi takdirde insan, aklı olduğu hâlde akılsız gibi davranırsa insanlığının bir anlamı kalmaz. 
 



Okuma Parçası 
 
KULLARINA KARŞI 
Peygamberimiz’e bir kısım esirler getirilmişti. Aralarında bir kadın esir, bir şeyi arar hâlde 
telâş içerisinde koşuyordu. Esirlerin arasında bir çocuğu bulur bulmaz onu bağrına bastı ve 
hemen emzirmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü, 
– Bu kadının evlâdını ateşe atmasını düşünebilir misiniz, diye sordu. 
Sahabe, 
– Hayır, vallahi, atmamaya gücü yettikçe atmaz, dedi. 
Peygamber Efendimiz, 
– İşte, Allah Teâlâ, kullarına karşı bu kadının çocuğuna karşı olan merhametinden daha 
merhametlidir, buyurdu. 
 
SEN BİZİ KİMİNLE SANIYORSUN 
Yavuz Sultan Selim Han, son günlerinde yanından ayırmadığı dostu Hasan Can’a hasta 
yatağın- da bulunduğu bir sırada, 
– Hasan, beni nasıl görüyorsun, diye sordu. 
Hasan Can, 
– Sultanım Allah’a kavuşmak zamanıdır. O’na yöneliniz, dedi. 
Yavuz Sultan Selim, 
– Ya Hasan, bunca zamandır sen bizi kiminle sanıyorsun? Allah’a karşı bir kusurumuz mu var, 
deyince Hasan Can, 
– Sultanım hiçbir zaman sizin için öyle düşünmedim ve düşünmem. Yalnız şu var ki her 
zaman- ki hâlinizle şimdiki hâliniz mukayese edilemez. Ben bu bakımdan size hatırlatmak 
istedim, demişti ki Yavuz’un son defa “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” dediği 
duyuldu. 
Yavuz Sultan Selim Han, şehadet getirerek ruhunu sahibine teslim etti. 
 
ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın güzel isimlerini tek tek saydı ve 
şöyle buyurdu: 
– Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennet’e girer. Kim o isimleri 
sayarsa Cennet’e girer. Allah tektir, teki sever. Kim ismi Azamla dua ederse Allah ona icabet 
eder, Kim onunla talepte bulunursa ona dilediğini mutlaka verir. 
 
SENİ KÜRSÜDEN İNDİRMEKLE MEŞGUL 
İmam-ı Azam Ebû Hanife Hazretleri delikanlı yaşlarındayken Basra şehrine tüccarlık sebebiyle 
bir Mecusî gelmişti. Adam, “Ben ateşe Allah diye tapıyorum. Var ki tapıyorum, sizin taptığınız 
Allah’ı bana gösterin, bak gösteremiyorsunuz. Yok ki gösterebilesiniz, hocalarınızı getirin 
ispat edeyim.” diye halkı tahrik ediyordu. 
Halk Mecusî’ye, 
– Ebû Hanife ile tartışmanda onu yenersen hocalarımızı çağırabiliriz, diye karşılık verdi. 
Ebû Hanife’nin genç bir delikanlı olduğunu öğrenen Mecusî, “Benim çocukla işim yok.” 
deyince halk ısrarcı oldu ve ertesi gün mescitte buluşmak üzere ayrıldılar. 
Ertesi gün buluşma vakti geldiğinde Mecusî kürsüde, halk da mescide toplanmış Ebû 
Hanife’yi beklemeye başladılar. Ebû Hanife biraz gecikmişti. Mecusî bu durumu fırsat bilerek, 



– Gördünüz mü? Sizin delikanlı korktu, gelemiyor. Benim çoluk çocukla işim yok. Âlimlerinizi 
çağırın bana, dedi. 
Bu arada halk da tedirgin olmuştu. 
Biraz sonra Ebû Hanife, kan ter içinde nefes nefese mescide girerek, 
– Ağalar, beyler, geciktim özür dilerim. Nehrin öbür ta- rafındaydım. Bu tarafa geçecek bir 
vasıta bulamadım. Nehrin kıyısındaki ağaçlara, “Ağaçlar! Derhâl sandal gemi olun, köprü olun 
da karşıya geçeyim.” dedim. Onlar da hemen sandal, köprü oldular, ben de bu tarafa geçtim. 
Bu sebeple geciktim. Kusura bakmayın, dedi. 
Kürsüde oturan Mecusî bir kahkaha patlatarak, 
– Gördünüz mü sizin deli çocuğun dediğini! Hiç ağaçlar, kendi kendine sandal, köprü olur mu, 
deyince genç delikanlı Ebû Hanife, 
– Ağaçlar kendi kendine gemi, köprü olamaz da şu koskoca kâinat ustasız, kendi kendine olur 
mu, diye karşılık verdi. 
Cemaat da büyük bir sevinçle tekbir getirdi. Mecusî, kürsüden, 
– O zaman sizin Allah’ınız niçin görünmüyor? Var olan şeyler görünür, yok ki görünsün, 
deyince Ebû Hanife Mecusî’ye, 
– Sizin aklınız var mı, diye sordu. 
Adam, 
– Tabii ki var, deyince Ebû Hanife, 
– Gösterin bakalım, dedi. 
Mecusî, 
– Onu gösteremem, deyince Ebû Hanife, 
– Yok mu acaba, deyip ekledi. İşte ruh ve akıl gibi şeylerin de varlığı bilinir ama kendileri 
gösterilemez. Demek ki her var olan şey görünmez. 
Onun bu sözlerinin ardından cemaat tekrar tekbir getirdi. Mecusî biraz sinirlenmişti. Bu sefer, 
– Sizin Allah’ınız şu anda ne ile meşguldür, diye sorunca Ebû Hanife, 
– Sen kürsüden in, ben çıkayım oraya. Ondan sonra cevap vereyim, dedi. 
Kürsüye çıktıktan sonra da: 
– Şimdi Allah, senin gibi cahil birisini kürsüden indirip benim gibi bir çocuğu ibret alınması 
için kürsüye çıkarmakla meşguldür, dedi. 
Mecusî, Ebû Hanife’nin parlak ve pratik zekâsı karşısında mağlup olmuştu. Ona teşekkür etti 
ve hemen oracıkta kelime-i şehadet getirerek cemaatin tekbirleri arasında Müslüman 
oluverdi. 
 
 



HEPİNİZ TRİLYONERSİNİZ 
 
Hepiniz trilyonersiniz. “Ben de mi?” diyorsanız “Evet! Siz de!” 
Sahip olduğunuz nimetlere biraz dikkat edecek ve onlar üzerinde düşünecek olursanız, 
masallardaki Ali Baba’nın hazinelerinden çok daha fazlasının elinizde bulunduğunu hayretle 
göreceksiniz. 
İki gözünüzü bir milyar dolara satar mısınız? Veya ayaklarınızı kaç milyara verirsiniz? 
Ya ellerinizi, işitme duyunuzu? 
Hangi hazinelere değişirsiniz gözünüzü? 
Dünyanın bütün altınlarını, dolarlarını, petrollerini önünüze koysalar ve beyninizi isteseler 
sizden verir misiniz? 
Verirsiniz değil mi? 
Ne, hayır mı? Yoksa siz de mi hayır diyorsunuz? Peki, hiçbir organınızı dünya malına 
değişmediğinize göre, nasıl 
zengin olmadığınızı düşünebilirsiniz? 
Ne yazık ki pek çok kimse, parayla ölçülemeyecek kadar zengin olduğunun farkında değil. Bu 
nimetlerin kıymetini bilip nimetleri verene gerektiği 
gibi şükredebiliyor muyuz? 
İnsan, hep elinde olmayanları düşünür, sahip olduklarını ise çok seyrek düşünür. 
Şükretmek için bu kadar nimet az mı? Şükretmemiz gere- kirken neden hep sızlanırız. 
Rabb’imiz bunu iyi bilir ve biz kullarına “Ne kadar az şükrediyorsunuz?” diye hatırlatmada 
bulunur. 
Öyleyse dünyanın bütün hazinelerinden daha kıymetli olan bu organlarımız için en güzel 
şekilde Rabb’imize şükretmeye çalışalım. Tabii her nimetin şükrü de kendi cinsinden olur. Bu 
nimetlerin şükrü ise onları; iyi, doğru, helâl yolda, Allah için kullanarak yapılır. 
 
KUR’ÂN-I KERÎM’DEN 
“O’dur Allah. O’ndan başka yoktur ilah. Başta da sonda da dünyada da âhirette de bütün 
hamdler güzel övgüler O’na’dır. Hüküm yetkisi O’nundur. Sonunda varacağınız yer de O’nun 
huzurudur.” (Bakara Sûresi, 163. âyet) 
 
“Allah O’dur ki gökleri sizin de görüp duyduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da Arşının 
üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri 
belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Âyetleri size açıklar ki Rabb’inize 
kavuşacağınıza iman edesiniz.” (Ra’d Sûresi, 2. âyet) 
 
“Sizin ilahınız yalnız Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.” (Taha 
Sûresi, 98. âyet) 
 
  



 GÖNÜLLER SULTANI’NDAN 
Rıza 
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: 
– Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek “Lâ ilâhe illallah” diyen kimseye, ateşi haram 
etmiştir. 
 
İmanın Tadı 
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: 
– Şu üç şeyi kendinde bulunduran imanın tadını alır: Allah ve Resûlü’nü her şeyden fazla 
sevmek. Bir kulu, başka bir maksatla değil de sadece Allah için sevmek. Allah tarafından 
küfürden kurtarıldıktan sonra, tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çir- kin ve korkunç 
görmek.  
 
 AĞLAMA KIZIM 
Herhangi bir seferden döndüğünde Peygamber Efendimiz’in ilk işi; mescide girip iki 
rekât namaz kılmak, sonra kızı Fatıma’ya uğrayıp 
hâl hatır sormak, sonra da hanımlarının yanına varmak olurdu. Yine bir kere seferden 
döndüğünde mescide girip iki rekât namaz kıldı, sonra da kızı Fatıma’nın yanına geldi. Hazreti 
Fatıma, O’nu kapıda karşılamıştı. Hazreti Fatıma, 
babasının yüzünü gözünü öpüp ağlamaya başlayınca Allah Resûlü kızına, 
– Neden ağlıyorsun, diye sordu. Hazreti Fatıma, 
– Ya Resûlullah! Görüyorum ki rengin solmuş, elbiselerin de eskimiş, dedi. 
Allah Resûlü şöyle cevap verdi: 
– Kızım, ağlama! Allah, babanı öyle bir dava ile göndermiştir ki bu dava, yeryüzünde gecenin 
olduğu her yere, her kıtaya, 
her kente, her köye, her ova ve obaya ulaşacak. Onlar bu dava sebebiyle ya iman edecek, aziz 
olacaklar ya da 
inkâr edip alçalacaklar. 
 



MEKKE’NİN EN YAKIŞIKLISI – Okuma Parçası 
Mus’ab ibn Umeyr, dünya nimetleri içinde yüzerken inancı uğruna her şeyini terk etmiş bir 
sahabî idi. Uhud sonrası defni sırasında onu kefenleyecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Bir 
zamanlar, zenginlik ve debdebe içinde yaşayan bu değerli insan, eski bir hırkanın içinde 
yatıyordu! Saçları dağılmış, kılıç ve mızrak darbeleriyle vücudu parça parçaydı. Üzerindeki 
hırkayla başı örtüldüğünde ayakları, ayakları kapatıldığında ise başı açıkta kalıyordu. 
Durumdan Resûlullah haberdar edilince Allah Resûlü, hır- kayla başının örtülmesini ve 
ayaklarının da izhir otuyla kapatılıp mezarına öyle konulmasını emretti. Sonra şefkat ve 
merhametle uzun uzun süzdü onu. Ardından, “Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki Allah’a 
verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi, üzerine düşeni eda 
edip yiğitçe gitti, kimi de o anı intizar etmekte. Onlar, verdikleri sözde zerre miktar inhiraf 
yaşamadılar.” (Ahzâb Sûresi, 23. âyet) mealindeki âyeti okudu. 
 
Hazreti Mus’ab için dedikleri yerine getirilince Efendimiz, onun başucunda durdu ve yarı ot 
yarı hırka kefenine uzun uzadıya baktıktan sonra dudaklarından şu cümleler döküldü: 
– Seni Mekke’de ilk gördüğümde, üzerinde paha biçilemez ne kıymetli elbiseler vardı. Senden 
daha güzel giyinen yoktu Mekke’de! Şimdi ise sen, saçların dağılmış ve sadece eski bir 
hırkanın içinde, başın bile dışarıda, açıkta yatıyorsun! 
Sonra da Uhud meydanına döndü ve şöyle buyurdu: 
– Allah’ın Resûlü şehadet ediyor ki kıyamet gününde sizler, Allah katında da şehitlersiniz. 
Sonra insanlara döndü ve herkesin kulağına küpe olacak şu cümleleri sıraladı: 
– Ey insanlar! Onları ziyaret edin ve gelin buralara! Onlara selâm verin. Nefsim yed-i 
kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki bunlar, kıyamet gününe kadar kendilerine selâm 
veren her bir Müslüman’ın selâmını alır ve onlara bu selâmı iade ederler. 
 
 
ON İKİ EVLÂT – Okuma Parçası 
Fatih Sultan Mehmed’in de hocası olan Akşemseddin Hazretleri’nin on iki oğlu 
vardı. Bir gün on iki oğlunu da yanına toplayıp uzun uzun onları seyrettikten sonra, “Allah’ım 
sana hamd ü senalar olsun.” diye dua etti. Akşemseddin Hazretleri’nin oğulları, babalarının 
kendilerini verdiği için Allah’a hamd ettiğini sandılar. 
Akşemseddin Hazretleri’nin yanında ahlâklı, ileri görüşlü bir öğrencisi vardı. Hocasına, 
– Ben senin niçin hamd ettiğini biliyorum, dedi. Akşemseddin, 
– Neden, diye sorduğunda da şöyle cevap verdi: 
– Sen, Allah sana on iki evlât verdiği hâlde hiçbirisinin sevgisi senin kalbini Allah’a olan 
muhabbetinden ayırmadığı için hamd ediyorsun. 
 
       



NURLAR 
• Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; 

biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur? 
(Sözler) 

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

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

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

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

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

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

• Bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zer- reye Rab olamaz. (Sözler) 
• Bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir 

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

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

• Sivrisineğin gözünü yaratan, güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, 
güneş sistemini de o tanzim etmiştir. (Mesnevî-i Nuriye) 

 
  



HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ 
 
Vücudumuz yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan harika bir sanat eseridir. Vücudu meydana 
getiren organlarımız, aynı görevi üstlenmiş farklı sayıda ve değişik yapıdaki hücrelerden 
oluşur. Elbette aklı olmayan trilyonlarca hücre, hiçbir karışık- lığa yol açmadan kendi 
aralarında görev paylaşımı yapıp organlarımızı meydana getiremez. Nasıl ki her şeyin bir 
ustası, bir yapanı varsa bu kadar çok hücreyi de yoktan var edip onları, organlar şeklinde 
tanzim eden bir Yaratıcı elbette vardır. 
 
Vücudumuzdaki organların çalışmasını düzenleyip hareketlerini kontrol eden sinir sistemimiz, 
80– 90 milyar sinir hücresinden meydana gelen mükemmel bir yapıdır. Bu hücrelerin yaklaşık 
30 milyarı beynimizde bulunur. Sinir hücrelerinin hepsi aynı uzunlukta değildir, bazılarının 
boyu 1 metreyi aşabilir. Sinir hücrelerinin uç uca eklendiğini düşünürsek yaklaşık 760 bin 
kilometre uzunluğa erişilir. Bu uzunluk hemen hemen Ay’a gidiş geliş mesafesine eşittir. 
Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre olduğuna göre vücudumuzdaki sinir hücreleri uç 
uca geldiğinde dünyanın çevresinde 19 tur atabilir. 
 
Sinir hücrelerinin diğer vücut hücrelerinden farklı bir özelliği vardır: Vücut hücreleri bölünüp 
çoğalabildiği hâlde sinir hücreleri bölünüp çoğalamaz. Yani sinir hücrelerinden mey- dana 
gelen beynimiz günden güne büyüyüp gelişmez. Eğer bu hücrelerin çoğalma yeteneği olsaydı 
başımız, gövdemiz kadar büyük olabilirdi! Veya beyin hücreleri sürekli çoğalıp kafatası içinde 
sıkışacak ve bir süre sonra iş yapamaz duruma gelecekti. Bununla birlikte bölünme geçiren 
sinir hücrelerinin yapacağı işlemler karışacak, vücudumuzun dengesi bozulacak ve yaşamak 
mümkün olmayacaktı. Ama her organı belli ölçülerle, belli görevlerle yaratan Allah, onları en 
güzel şekilde tasarlamış ve onların büyüyüp biçimsiz bir hâl almasını istememiştir. 
 
Organlarımızın düzenli olarak çalışmasını sağlayan kas sayısı 340 kadardır. Bazı kaslar, birkaç 
farklı iş yapabildiği için kaslarımız toplam 510 farklı iş görebilir. Kol ve bacak kaslarımız, 
kırmızı renkli kaslardan meydana gelir. Kırmızı kasları- mızı isteğimizle hareket ettirebiliriz. 
Fakat mide, bağırsaklar, damarlar, akciğer ve böbrek gibi iç organlarımız beyaz kaslıdır. Bu 
kaslarımız, kırmızı renkli kasların tersine, isteğimiz dışında otomatiğe bağlanmış olarak çalışır. 
Acaba iç organlarımızın çalışması bize bırakılmış olsaydı ne olurdu; bunu hiç düşündünüz mü? 
Kanımızı vücudumuzda nasıl dolaştırırdık? Yediklerimizi nasıl sindirir ve kana geçmesini nasıl 
sağlardık? Böbreklerimizi nasıl çalıştırır, nasıl soluk alıp verirdik? 
 
Oksijen olmazsa hücrelerimiz çalışamaz. İşte akciğerlerimiz, içimize çektiğimiz havadaki 
oksijenin kana geçmesini sağla- yan organımızdır. Akciğerler, alveol adı verilen ve etrafı kılcal 
damarlarla sarılı çok küçük keseciklerle doludur. İçimize çektiğimiz hava, soluk borusundan 
geçer ve bu kesecikleri doldurur. Havadaki oksijen kılcal damarlardan kana geçerken kandaki 
karbon dioksit dışarı çıkar. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin oksijen ihtiyacını karşılamak 
için akciğerlerimizin içi, büyük miktarda gaz alış verişinin yapılabileceği genişlikte ol- malıdır. 
Bundan dolayı alveol keselerinin iç yüzeyi toplam 55 -100 metrekarelik bir alana sahiptir. 
Fakat akciğerlerimizin, bizim oksijen alıp karbon dioksit vereceğimizi ve kendi iç yüzeyini bu 
şekilde geniş tutması gerektiğini bilmesi imkânsızdır. Ancak sonsuz bir ilim sahibi ve her şeye 
gücü yeten Allah, insanın ihtiyaçlarını bilip küçük bir yere çok büyük bir alanı sıkıştırmış ve 
ihtiyacımızı en kolay şekilde karşılamamızı sağlamıştır. 



Havadan aldığımız oksijen ve sindirdiğimiz besinlerin hücrelere ulaşması için kanın 
vücudumuzda düzenli olarak dolaşması gerekir. İşte kalbimiz, kasılıp gevşeme hareketleri 
yaparak bir pompa gibi çalışır ve mucize bir sıvı olan kanın vücudu- muzda dolaşmasını 
sağlar. Yetişkin bir kişinin kalbi dakikada 70– 80 kez atar. İnsan ömrünü yaklaşık 70 yıl kabul 
edersek kalp bir ömürde yaklaşık iki milyar beş yüz milyon kez çarpar. Kalbimiz durmak nedir 
bilmez; dakikada 5, saatte 300 litre ve bir günde ise yaklaşık 7 tonluk bir tankeri dolduracak 
kadar kan pompalar. 
 
Kalbimizin kırmızı kaslardan yapılı olması onun ilginç özelliklerinden biridir. Fakat bütün 
kırmızı kaslar isteğimizle çalış- tığı hâlde kalp isteğimiz dışında çalışır. Yani kalbimizin 
çalışması bize bırakılmamış ve otomatik bir sisteme bağlanmıştır. Şöyle bir düşünülelim: 
Kalbimizi kendimiz yönetecek olsaydık, nasıl yaşardık? Onu sürekli nasıl kontrol edebilirdik? 
Gece vakti nasıl uyur, çarpma hızını nasıl artırıp azaltabilirdik? 
 
Burada sadece birkaçından bahsettiğimiz organlarımızın daha pek çok özelliği vardır. Ama bu 
anlatılanlar bile insan vücudunun ne kadar mükemmel bir tasarıma sahip olduğunu çok açık 
bir şekilde göstermektedir. Allah, insanı her yönüyle en güzel yapılarla donatmış ve onun 
ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar plânlamıştır. Nasıl ki insan özenerek hazırladığı bir eseri 
en çok sever, aynen öyle de Allah her yönüyle bir sanat eseri gibi inşa ettiği insanı en çok 
sever. Onu başıboş bırakmaz. Kendine muhatap alır ve ona ebedî bir ömür verir. 
   
 
PIRILTILAR 
• Her şey Allah katında ne ifade ediyorsa o kadar kıymete sahip demektir. Önemli olan 

Allah’ın değer vermesidir. 
• Allah güzeli güzellerden ayırmaz. 
• Cenâb-ı Hakkla sağlam bir irtibat tesis edemeyenler, insanlarla da iyi bir münasebet 

ortaya koyamazlar. 
• Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman uzaklık rüzgârları eser. 
• Biz Rabb’imizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle bizi muvaffak eder. 
• Güzel söz salih amelle gerçek değerini bulur. 
• İyiliklerde esas olan gizli tutulmalıdır, belki başkalarını teşvik amacıyla izhar edilebilirler. 
• Cenâb-ı Hakk’ta mütekabiliyet ahlakı var. O (celle celâlühû), “Siz Beni anın, Ben de sizi 

anayım; Siz dua edin, Ben icabette bulunayım!” buyuruyor. İnanan gönüllere düşen böyle 
bir tenezzül-ü ilahînin hakkını vermeye çalışmaktır. 

• Allah’ı anmamız O’nun tarafından anılmamız için bir çağrıdır. 
• Kendini yeterli görmeme bir fazilet ifadesidir. 
• Kusura mazeret arama kusuru katlama demektir. 
• Üstad Bediüzzaman eserleriyle taklide bir neşter vurmuştur. 
• Allah için olamayacaksak olmanın hiçbir anlamı yoktur; öylesi anlamsız bir mevcudiyettir. 
• Zat-ı Ulûhiyet’i iyi tanıyıp gönülden sevmemiz O’nun hakkı bizim de en önemli 

vazifemizdir. 
• Allah’tan yine Allah istenmeli; O’nun rızası talep edilmelidir. Bu itibarla da, hakiki bir 

mü’min, yürekten “Allah’ım, Sen benden razı ol, yeter!” diyebilendir. 
• İşlenen her bir günah insan sarayının bir tarafını yıkar. 
• Yakarışınıza icabetin alâmeti olarak, avuçlarınızda bir karıncalanma hissedene kadar dua 

edin; zannediyorum, işte o zaman Allah Teâlâ kömürü bile elmasa çevirecektir. 





  
ALLAH MELEKLERİ NURDAN YARATMIŞTIR 
 
Dinimizin bize bildirdiğine göre Allah Teâlâ melekleri nurdan yaratmıştır. Onlar, yemez, 
içmez, evlenmez, doğmaz, doğurmazlar. Erkeklik ve dişilik durumları, yani cinsiyetleri yoktur. 
Melekler için, uyuma, yorulma, hastalanma gibi hâller söz konusu değildir. Değişik şekillere 
girebilirler. Yüce Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. Görevlerini emredildikleri şekilde 
aynen yaparlar. 
 
Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde meleklerle ilgili ge- niş bilgi verilmiştir. Bir âyet-i 
kerimede onların sayılarını ancak Cenâb-ı Hakk’ın bildiği beyan edilmiştir. Melekler, gözle 
görülmezler. Onlara, görmeden iman etmemiz istenmiştir. Bu, bizim için Cenâb-ı Allah’a 
inancımızın ve güvenimizin imtihanıdır. Nitekim bize hayat bahşedilmiş olması da bu imtihan 
sırrı sebebiyledir. 
 
Yüce Rabb’imiz, Kur’ân-ı Kerîm’de, “Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için 
ölümü ve hayatı yara- tan O’dur. O üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.” (Mülk 
Sûresi, 2. âyet) buyurmuştur. Mü’minler, meleklerin varlığına iman etmekle mesuldürler. 
Onların varlığı, bütün peygamberler ve onlara verilen kitaplar tarafından bildirilmiştir. Bu 
durumda meleklerin varlığını inkâr etmek, bütün peygamberleri ve kitapları inkâr etmek 
sayılacağından onları inkâr asla caiz olmaz. İyi bir mü’min, Kur’ân’da haber verilen her şeye 
iman ederek bu imtihanı kazanır. İnanmanın bize getireceği hiçbir külfet, zorluk yoktur. 
Meleklere iman etmekle birlikte cin ve şeytanın varlığına iman etmemiz de şarttır. Çünkü 
Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk cinleri ve şeytanı da zikretmektedir. 
 
Allah Teâlâ Melekleri Niçin Yaratmıştır? 
Meleklerin yaratılışındaki hikmeti tamamıyla ancak Yüce Allah bilir. Biz şunu söyleyebiliriz: 
Yüce Allah, kudret ve hikmetine son olmayan bir Yaratıcıdır. Kendi varlığını bilsinler ve 
kendine ibadet etsinler diye insanları ve cinleri yarattığı gibi melekleri de yaratmıştır. Bunlara 
da birtakım görevler yüklemiştir. 
 
Allah Teâlâ her şeyi sebeplere bağlı olarak yaratmaktadır. Mesela yağmuru yaratan Allah’tır. 
Fakat yağmurun yağmasına bulutları sebep yapıyor ve görünüşte yağmuru bulut 
yağdırıyormuş gibi oluyor. Bütün meyveleri, sebzeleri, bitkileri Allah yaratıyor. Toprağı ise 
bunların yaratılmasına sebep yapmış. İşte nasıl ki toprak, bizimle bitkiler arasında Cenâb-ı 
Hakk’ın yaratmasına bir sebep, perde oluyorsa; aynı şekilde melekler de Cenâb-ı Allah ile 
toprak arasında bir perdedir. Yüce Mevlâ’nın icraatlarına birer sebep olarak yaratılmışlardır. 
Melekler, Cenâb-ı Hakk’ın ortağı ve yardımcısı değillerdir. O’nun, meleklere asla ihtiyacı 
yoktur. Sadece hikmeti ve iradesi melekleri yaratmayı uygun görmüştür. 
 
Kâinatta meydana gelen en basit olaydan en büyük olaya kadar her olay ve her şeyle ilgili 
görevli melekler bulunmaktadır. Allah Teâlâ’nın; yağmurun yağdırılması, rüzgârların esmesi, 
havanın soğuk ya da sıcak olması, peygamberlere vahiylerin bildirilmesi gibi vazifelerle ile 
ilgili yaratmış olduğu melekler vardır. Görevleri sadece Cenâb-ı Allah’a ibadet etmek olan 
melekler de vardır. İnsanları, hayvanları başlarına gelecek kötülüklerden Allah’ın bileceği 
şekilde koruyan melekler vardır. Bunların yanında sayısını ve görevlerini yalnızca Cenâb-ı 
Allah’ın bildiği yüzlerce, binlerce, belki de milyonlarca farklı işlerle ilgili melekler vardır. 



Melekleri Niçin Göremiyoruz? 
Kur’ân-ı Kerîm’de mü’minlerin sıfatları anlatılırken şöyle buyrulmaktadır:  
“...Onlar gayba (dinin haber verdiği, var olup da görünmeyen âlemlere, varlıklara) inanırlar.” 
(Bakara Sûresi, 3. âyet) 
Yukarıdaki âyet mealinden de anlaşıldığı gibi dinimizin haber verdiği fakat görünmeyen 
varlıklara iman etmek, inanmak çok önemli görülmüştür. Çünkü gayba iman etmek, Allah’a 
iman etmenin de önemli bir göstergesidir. Nitekim insan bu konuda imtihan vermektedir. 
Nasıl namaz kılmak, oruç tutmak, dürüst olmak gibi ibadet ve davranışlar, bu imtihanının bir 
parçası ise meleklere ve diğer görünmeyen varlıklara iman etmek de bu imtihanın diğer bir 
parçasıdır. 
 
Bizim görme yeteneğimiz, melekleri görebilecek şekilde yaratılmamıştır. Ancak Cenâb-ı Hakk; 
peygamberlerine, melekleri görme yeteneği verdiğinden onlardan bazıları melekleri hakikî 
şekilleri ile görebilmişlerdir. Melekleri göremememiz ve duyu organlarımızla 
hissedemeyişimiz, onların var olmadığını göstermez. Duyu organlarımızın, dünyada dahi 
hissedemediği pek çok şey vardır. Kulağımız, işitme sınırının altındaki ve üstündeki sesleri 
işitmez. Bugün varlığı âletlerle tespit edilen ışık dalgalarını, röntgen ve ültraviyole ışınlarını 
gözümüzle göremiyoruz. Demek ki bir şeyi gözle görememek, o şeyin yok olduğuna delil 
olamaz. 
 
Melekler ve Görevleri 
Cebrâil (Cibril) Aleyhisselâm: Yüce Allah’ın kitaplarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle 
görevlidir. Vahiy meleğidir. 
Mikâil Aleyhisselâm: Yeryüzündeki rüzgâr, yağmur ve ben- zeri tabiat olaylarının meydana 
gelmesi için görevlendirilmiştir. 
Azrâil Aleyhisselâm: İnsanların ölme (ecel) vakitleri gelin- ce ruhlarını almakla görevlidir. 
İsrâfil Aleyhisselâm: Kıyametin kopması ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesi 
için Sûr’a üflemekle görevlidir. 
Sorgu melekleri: Ölen kimseye kabirde soru sormakla görevlidirler. 
Hafaza melekleri: Bunlardan her insanın yanında iki melek bulunur. Bu meleklerden biri 
insanın yapmış olduğu güzel işleri, diğeri insanın yapmış olduğu kötü işleri yazar. Bunlara 
Kirâmen Kâtibîn de denir. Bu şekilde insanın amel defterini meydana getirirler. 
İyi-kötü, küçük-büyük yapmış olduğumuz her işin melekler tarafından yazılıp kaydedildiği 
hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. 
          
  



BİN MELEKLE YARDIM – Okuma Parçası 
 
Hazreti Ömer (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Bedir gününde Allah’ın Resûlü müşriklere baktı. Onlar bin kişiydi, bizler üç yüz on dokuz 
kişiden ibarettik. 
Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselâm, kıbleye döndü ve ellerini kaldırıp şöyle dua etmeye 
başladı: 
– Ey Allah’ım, bana olan vaadini yerine getir! Ey Allah’ım, bana vaad ettiğini ver! Ey Allah’ım, 
Müslüman halkından bu küçük topluluk helâk olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse 
kalmaz! 
Allah’ın Resûlü ellerini uzatmış, kıbleye dönmüş olarak Rabb’ine yalvarmaya devam ediyordu. 
Cübbesi omuzlarından düşmüştü. Ebû Bekir geldi, cübbe- sini omuzlarına kaldırdıktan sonra, 
arkasından tutup Resûlullah’ı kendi göğsüne dayadı ve, 
– Ey Allah’ın Peygamberi, yeter Rabbine yalvardın. O sana olan vaadini yerine getirecektir, 
dedi. 
Bu sırada Yüce Allah, Peygamberimiz’e indirdiği âyette şöyle buyurdu: 
– Hani, siz Rabb’inizden yardım istiyordunuz da O da “Muhakkak ki Ben, size meleklerden 
birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim!” diyerek duanızı kabul etmişti. (Enfal Sûresi, 9. 
âyet) 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sadık dostuna şöyle dedi: 
– Müjde! Ey Ebû Bekir! Allah’ın yardımı geldi! İşte şu Cebrâil! Nak yokuşunda, atının gemini 
tutmuş, silâhı ve zırhı üzerinde! Hücuma hazır! 
Sonra da meleklerin yardıma geldiklerini, Müslüman savaşçılara da müjdeledi. Müşriklerle 
yapılan bu savaşta Müslümanlar, parlak bir zafer kazandılar ve din düşmanlarını darmadağın 
ettiler. 
     
 
BAŞIMI GÖĞE KALDIRINCA 
Sahabeden Üseyd bin Hudayr (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Bir gece, hurma harmanında iken Kur’ân’dan Bakara Sûresi’ni okuyordum. Hemen yakında 
da atım bağlı idi. Birden bire at şahlandı. Bunun üzerine susarak okumayı bıraktım. At da 
sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Susunca at da sakinleşti. Az sonra yine 
okumaya başlayınca at da şahlanmaya başladı. Oğlum Yahya, ata yakındı. Çocuğa bir zarar 
gelmesin diye onu atın uzağına götürmek için çocuğun yanına gitmiştim. Bir ara başımı göğe 
kaldırınca bir de ne göreyim! Aman Yarabbi! Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde 
kandilimsi ışık saçan nesneler var. 
Sabah olunca koşup gördüklerimi Allah Resûlü’ne anlattım. Resûlullah bana, 
– O gördüklerin neydi bilir misin, diye sordu. 
Benim “Hayır!” cevabım üzerine şöyle buyurdu: 
– Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen, okumaya devam etseydin onlar seni sabaha 
kadar bıkma- dan, usanmadan dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes, onları 
seyredebilecekti çünkü halktan gizlenmeyeceklerdi. 
   
  



KESİNTİSİZ TEMİZLİK 
 
Gözümüz önünde bize sonsuzmuş gibi görünen muhteşem bir kâinat var. Bilimsel 
incelemelere göre de yıldızlar, gezegenler varlıklarını milyarlarca yıldan beri sürdürmektedir. 
Güneş, yaklaşık olarak Dünya’nın bir milyon katı büyüklüğe sahiptir. Bugün için kâinattaki 
yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız vb. sayısını kesin olarak tahmin etmek imkânsız gibi 
görünüyor; hele bir de yeni doğan yıldızları düşünürsek. 
Kâinattaki akıl almaz sayıdaki gök cisimleri, bir taraftan ısı ve ışık verirken diğer taraftan da 
yörüngelerinde milyarlarca yıldır yol almaktadır. Çok çok büyük olan bu gök cisimlerin- den, 
yolculukları sırasında ne duman çıkıyor ne de bu dev cisimler, geride rahatsız edici atık bir 
madde bırakıyor. 
 
Şimdi bir de üzerinde yaşadığımız Dünya’ya bakalım: 
İnsanın yeryüzündeki en akıllı varlık olduğu ortada. Fakat yaşadığı çevreye bir göz attığımızda 
çöp, is, katı ve sıvı atıklar- dan geçilmediğini görüyoruz. Üstelik de temizlik görevlileri olduğu 
hâlde. İnsanın yaşadığı çevre böyle. İnsanoğlu, temiz bir çevrede yaşamayı ne kadar çok arzu 
etse de bunu bir türlü başaramıyor. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamak ve para kazanmak için 
fabrikalar, çeşitli tesisler kurması, yolculuklarını çeşitli ulaşım araçları ile yapması gerekiyor. 
Bütün bunları da yapmaya çalıştığında ister istemez çevresini kirletiyor. İnsanın etrafını temiz 
tutmaya çalışması ise bir istekten öteye geçemiyor. Çünkü o, karnını doyurmak, bir yerden 
bir yere gitmek, tarlasını sürmek, evini yapmak, köprüsünü kurmak zorunda. Bunları 
yaparken de bir taraftan çevreyi kirletiyor. Bir de buna insanoğlunun ihmalkârlığı eklenince 
gökyüzü, sisten dumandan; deniz, petrol ve pet şişeden, karpuz kabuklarından görünmez 
oluyor. Pikniğe gidecek olsanız  kendinizin ya da başkalarının bıraktığı çöplerden oturacak yer 
bulamıyorsunuz. Hatta bir piknik için onlarca kilometre uzağa gitmek zorunda kalıyorsunuz. 
Bir de insanoğlunun girmediği, elinin değmediği ormanlara gidelim. Her yıl binlerce ağaç 
yıkılıp çürüdüğü, milyonlarca hatta milyarlarca küçüklü büyüklü canlı öldüğü hâlde, gözünüzü 
rahatsız edecek kalıcı bir kirlilik meydana gelmiyor. Çünkü dökülen yapraklar, yıkılan ağaçlar 
bakteriler tarafından çürütülerek toprağa karışıyor. Bunlar yeni yetişecek bitkiler için bir 
besin kaynağı oluyor. Aynı şekilde ölen hayvanlar, kurtçuklar bakteriler tarafından 
parçalanıyor ve toprağa karışıyor. Böylece geriye gözümüzü rahatsız edecek, midemizi 
bulandıracak en ufak bir çirkinlik kalmıyor. 
 
Zaman zaman aklınıza “Fare, domuz, sırtlan, akbaba, leş kargaları gibi canlılar acaba niçin 
yaratıldı? Bunların ne gibi görevleri var?” şeklinde sorular gelebilir. Ancak kâinatta hiçbir 
canlı boş yere yaratılmamıştır. Onların çirkinmiş gibi görünen şekillerinin ardında nice 
güzellikler vardır. Bu tür hayvanlar, ölen canlıların artıklarını yiyerek çevrenin temiz kalmasını 
sağlar. Böylece bulaşıcı hastalıkların yayılması engellenir, çevre çirkin görüntülerden 
korunmuş olur. 
Bu temizlik işlemi sadece ormanlarda veya yeryüzünde olmuyor. Gökyüzünde, atmosferde, 
soluduğumuz havada; denizlerin, okyanusların sularında ve diplerinde kesintisiz bir 
temizlenme işi sürmektedir. 
İşte bütün bunlar, bize kâinatta mükemmel bir temizleme siteminin olduğunu anlatmaktadır. 
İnsan, dikkatli bir gözle baksa kâinatın atık bırakmayan harika bir fabrika gibi işlediğini 
görecektir. Bu da bize Allah’ın, Kuddüs isminin kâinatta en parlak şe- kilde tecelli ettiğini 
göstermektedir. 
  



CUMA GÜNLERİ 
Nebiler Nebisi buyurdular ki: 
– Cuma günleri bana çokça salâvat getirin. Zira o, meleklerin hazır bulundukları gündür. 
 
İYİLİK VE KÖTÜLÜK 
Peygamber Efendimiz buyurdular ki: 
– Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın 
işi; kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek, hakkı yalanlamak ve 
haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi ise hak ve hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten 
uzaklaştırmaktır. Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki bu, 
Allah’tandır. Hemen Allah Teâlâ’ya hamd etsin. Kim de içinde kötülük ve inkâra çağıran bir 
fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah’a sığınsın. 
 
KUR’ÂN-I KERÎM’DEN 
“Peygamber Rabb’i tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, mü’minler de! 
Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. ‘O’nun 
resûllerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler: ‘İşittik ve itaat ettik ya 
Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır.’ (Bakara Sûresi, 285. âyet) 
 
“Allah’tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten 
ayrıl- mayan ilim sahipleri de bu gerçeğe aziz ve hâkim Allah’tan başka ilah olmadığına 
şahittirler.” (Al-i İmran Sûresi, 18. âyet) 
 
GÖNÜLLER SULTANI’NDAN 
Ancak Allah Bilir 
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Her bir yağmur ve kar tanesini yeryüzüne indiren ve bir daha görevi olmayan melek vardır. 
Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur. Her tarafta Allah’a secde için alnını 
koymuş bir melek vardır. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. 
 
Sekine İner 
Allah Resûlü buyurdular ki: 
– Bir grup, Allah’ın Kitabı’nı okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah’ın evlerinden 
birinde toplanırsa üzerlerine mutlaka sekine (rahmet, huzur, güven, itminan) iner ve onları 
rahmet kaplar, melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb meleklere 
anar. 
 
YERYÜZÜNDE BİR HALİFE 
Yüce Allah meleklere, 
– Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dediği vakit onlar, 
– Oradaki düzeni bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın? Oysa 
biz sana devamlı hamd ve ibadet etmekte, adını anmaktayız, dediler. 
Allah Teâlâ, 
– Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim, buyurdu. 
Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Bunun arkasından önce onları meleklere göstererek, 
– İddianızda tutarlı iseniz haydi Bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım, dedi. 
Melekler de, 



– Sen bütün noksanlıklardan uzaksın ya Rabbi! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz. 
Her şeyi hakkıyla bilen ve hikmetle yapan Sensin, dediler. 
Bundan sonra Yüce Allah, Hazreti Âdem’e eşyanın isimlerini meleklere söylemesini istedi. O 
da isimleriyle tek tek onları bildirince Allah Teâlâ da şöyle buyurdu: 
– Ben size demedim mi ki göklerin ve yerin sırlarını Ben bilirim ve Ben sizin gizli açık yap- 
makta olduğunuz her şeyi de bilirim. Bu anda Allah Teâlâ meleklere, 
– Âdem için secde edin, diye emretti. 
Bütün melekler de Hazreti Âdem Aleyhisselâm’a secde edip saygı duydular. İblis bunu 
yapmadı, kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu. (Bakara Sûresi, 30– 34. âyetler) 
 
  



MİRAÇ’TAKİ MELEKLER 
 
Yüce Allah, Cebrâil Aleyhisselâm’a buyurdu: 
– Habibim Taif’te çok üzüldü. Vücudu yaralı, kalbi kırık. Ama o hâlde dahi düşündüğü tek şey 
Benim rızam. Bu sebeple git Habibim’i bana getir. Yolunda olanlara hazırladığım Cennet 
nimetlerini ve kendisine düşmanlık edenleri bekleyen azapları görsün. O’nu bizzat Ben teselli 
edecek ve kırık kalbini kendim tedavi edeceğim. 
 
Cebrâil Aleyhisselâm, Cennet’e giderek kırk bin yıldır bu anı bekleyen Burak isimli Cennet 
atını buldu. Beyaz renkteki Burak’ın alnında kelime-i tevhid yazılı idi. Hayvanı alan bü- yük 
melek, Efendimiz’in yanına geldi ve şöyle dedi: 
– Ey Nebîler Nebîsi! Ey Allah’ın Sevgilisi, ziyaretimden dolayı endişeye kapılma! Hak Teâlâ’nın 
selâmı var. Seni davet ediyor. Bu, öyle emsalsiz bir nimet ki daha evvel hiç bir peygambere 
nasip olmadı. Lütfen kalk gidelim. Allah Resûlü, kalkıp abdest aldı sonra da Cebrâil 
Aleyhisselâm ile birlikte miraca adım attılar. Yükselmeye başladılar. Resûlullah’ın sağında 
seksen bin, solunda seksen bin olmak üzere yüz altmış bin melek, ellerinde yeryüzü 
nurundan meşaleler olduğu hâlde ilâhî yolculuğa eşlik ediyorlardı. 
 
Peygamberimiz, birinci kat gökte Âdem Aleyhisselâm’ı gördü. İlk Peygamber, son peygamberi 
sevgi ile selâmladı ve hayır dualar etti. Ayrıca birinci kat gökte, ayakta huşu içinde duran ve 
“Sübbûhun kuddusün rabbil melâiketi verrûh” diyerek Cenâb-ı Hakk’ı anan melekler vardı. 
Peygamber Efendimiz Cebrâil Aleyhisselâm’a, 
– Bunların ibadeti bu şekilde mi, diye sordu. 
Hazreti Cebrâil de, 
– Evet. Bu melekler yaratıldıkları andan beri bu hâl üzeredirler ve kıyamet kopuncaya kadar 
da böyle ayakta kalacaklardır, dedi ve şöyle devam etti: 
– Hak Teâlâ’dan bu ibadeti ümmetin için de dilemeni tavsiye ederim. 
Allah Resûlü, o ibadetten ümmeti için de isteyince bu nimet bizlere namazda ayakta duruş 
olarak nasip oldu. 
 
Peygamberimiz, birinci gökte bazı insanlar gördü ki suçunun ağırlığına göre çeşitli biçimlerde 
ceza görüyorlardı. Hâllerini merak edip Cebrâil Aleyhisselâm’a sorunca bunların; namazda 
rükû ve secdeleri tam yapmayanlar, cuma namazını ve cemaatle namazı terk edenler, zekât 
vermeyenler, fakirlere acımayanlar, haram yiyenler, emanete hıyanet edenler, gıybet 
edenler, içki içenler, yalancı şahitlik yapanlar, faiz yiyenler, zina edenler, babasına karşı 
gelenler olduğunu öğrendi. 
 
Diğer katlarda bir grup melek rükû hâlinde ibadet ediyor ve sürekli o hâlde bulunuyorlardı. 
Hazreti Cebrâil, bu melekleri işaret ederek, 
– Bunların ibadeti bu şekildedir. Kıyamete kadar böyle devam edecektir. Sen de Yüce 
Allah’tan ümmetin için bu ibadetten iste, dedi. Böylece bu meleklerin bu ibadeti, bize 
namazda rükû olarak nasip oldu. Diğer katlarda da secdeye kapanmış öylece tesbih eden 
melekler vardı. Cebrâil Aleyhisselâm Efendimiz’e yine hatırlattı “Aman bu ibadeti dilemeyi 
unutma.” Efendimiz buna dua edince de namazlardaki secde lütfedildi. 
Efendimiz, burada bir kürsü üzerinde bir melek gördü. Meleğin sağında nuranî melekler, 
solunda zulmanî melekler bulunuyor ve harıl harıl çalışıyorlardı. Cebrâil Aleyhisselâm 
Efendimiz’e, 



– İşte Azrâil budur, dedi. 
Büyük meleğin yanına vardılar. Cebrâil Aleyhisselâm, Azrâil Aleyhisselâm’ı Allah’ın Habibine 
takdim etti. Hazreti Azrâil, yüzünde gülücükler açarak kalkıp Peygamberimiz’i saygıyla 
selâmladı ve O’nu övdü: 
– Ey kendisinden daha üstün biri yaratılmamış olan büyük Peygamber merhaba! Hiç şüphe 
yok ki senin ümmetin de diğer ümmetlerden daha seçkindir. Hatırın için onlara öz anne 
babalarından bile fazla acıyarak yumuşak davranıyorum. 
– Evet, dedi Resûlullah. Ben de senden bunu rica edecektim. Ümmetim zayıftır, kendilerine 
güler yüzle görünmeni ve ruhlarını incitmeden yumuşaklıkla almanı istiyorum. 
Büyük melek, yaptığı açıklama ile kıymetli misafiri rahatlattı. Daha sonra Peygamber 
Efendimiz ile Cebrâil Aleyhisselâm beraber Beytül Mamur denen kızıl yakuttan yapılmış 
binaya gittiler. Efendimiz, Cebrâil Aleyhisselâm’ın teklif ve ricası ile imam oldu, yedi kat 
göğün melekleri de tabi oldular; iki rekât namaz kılındı. Kalabalık cemaati görünce Sevgili 
Peygamberimiz, kalbinden “Keşke ümmetim de böyle büyük cemaatlerle namaz kılabilseler.” 
diye düşündü. Allah Teâlâ, bu düşünceyi bir dua olarak kabul buyurdu ve Müslümanlara 
cuma namazı nasip oldu. 
 
Peygamberimiz’i beşinci kat gökte Harun Aleyhisselâm karşıladı, selâmlaştılar. Buradaki 
melekler, huşu ile ayakta durmuş sadece ayak parmaklarına bakıyorlardı. Bu ibadet de 
Resûlullah’ın aşkına namazda mü’minlere nasip oldu. 
 Cebrâil Aleyhisselâm, Allah Resûlü’nü Sidretül Münteha’ya götürünce: 
– Vazifem şimdilik buraya kadar. Daha ileriye gidemem. Buradan öteye bir adım atarsam 
yanar kül olurum, dedi ve altı yüz kanadını açarak eski hâline döndü. 
Bu bölgede Refref adındaki yeşil renkli Cennet yaygısı göründü. Refref’in ışığı, güneşten daha 
fazlaydı ve sürekli olarak ilâhî zikir ile meşguldü. Efendimiz’i selâmladı. Refref’e binen 
Peygamberimiz, bu binek ile yetmiş bin hicap perdesini ve dolayısıyla Kürsi, Arş ve Ruh 
âlemlerini geçtiler. Her perde geri- de kalırken Resûlullah: 
– Korkma ya Muhammed, yaklaş, hitabını işitiyordu. 
Kâbekavseyn Makamı’na yaklaşırken Refref de daha öteye gidemeyip kayboldu ve inciden bir 
at geldi. Sevgili Peygamberimiz basamakları bununla geçti. Şanlı Peygamber, Rabb’inin 
huzuruna kavuşunca O’nu şu şekilde selâmladı: 
– Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibât. (Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler 
Allah içindir.) 
Her türlü övgüye layık olan yüce Allah, sevgilisinin selâmını şu karşılıkla kabul buyurdu: 
– Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. (Ey Nebî! Allah’ın selâmı, 
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun!) 
Bunun üzerine Peygamberimiz cevap verdi: 
– Esselâmü aleyna ve ala ibadillahis salihiyn. (Allah’ın selâmı bize ve Allah’ın salih kullarına 
olsun!) 
Ve yedi kat gökte bulunan melekler bir ağızdan tekrarladılar: Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh. (Şehadet ederiz ki Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve resûlüdür.) 
Böylece mü’minler, namazlarda Ettehiyyatü duasını oku- makla şereflendiler ve namaz 
mü’minin miracı oldu. 



NURLAR 
 
• Şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zîşuur ve 

zevi’l-idrak mahlûklarla doludur. Onlar dahi, ins ve cin gibi, şu âlem sarayının seyircileri ve 
şu kâinat kitabının mütalâacıları ve şu saltanat ı Rububiyetin dellâllarıdırlar. (Sözler) 

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

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

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

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

• Meleklerin hiçbir cihette hilâf-ı emir haraketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir 
icad ve emirsiz hiçbir müdahale, hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. (Şualar) 

 



ÇİMENTEPE’DE – Okuma Parçası 
 
Yaşları yirmi ile yirmi beş arasında altı arkadaştılar. Vatanın, kendi hayatını devam ettirmek 
için evladının hayatını sancak altına, silah başına davet ettiği tehlike gününde devam ettikleri 
okulları terk ederek subay adayı olmaya koşmuşlardı. Yakacık’ta, Maltepe’de, Erenköy’de 
belli olan eğitim ve öğrenme devrelerini tamamladılar. Ve Çanakkale’ye gittiler. 
İstanbul’u dünyaya azap veren baskısına boyun eğdirmek isteyen bencil İngiltere, her tahrip 
ve yok etme vasıtasını bu mübarek başkentin kapılarına göndermişti. Günün birinde 
Çimentepe önünde yirmi İngiliz zırhlısı geldi ve dakikada bin üç yüz altmış mermi serpen iki 
yüz kırk topunu saatlerce buraya çevirdi. Mahkûm ettiği ülkelerin ufuklarından bir dakika 
güneş eksilmeyen İngiltere, mağrur ve inatçı kinine bu küçük tepeyi hedef etmiş, ta ufuktan 
başlayarak sahile ve karaya kadar uzanan bir daireden devamlı ateş ve ölüm yağdırıyordu. 
Hücumu, korumaya ve korunmaya imkân vermeyen her şeyi üstümüze musallat eden bu 
aman vermez sindirme önünde, Türk’ün savaş azmiyle hayatını koruma duygusu, birkaç 
dakika mücadele eder gibi oldu. Tepeye adım adım ilerlemekte olan düşmanı, her ne şekilde 
olursa olsun eski mevzilerine atmak lazımdı ve bir an kararsızlık, Türk’ün bu tarihî başkentini 
bu İslâm tahtını –Allah korusun- devirebilirdi. Bölgenin kumandanı en tehlikeli noktada 
bulunan bir alayın siperlerine doğru ilerledi ve hem rica ve hem emreden bir sesle, ‘Bu alayı 
yerinden oynatıp düşmanın üstüne atacak subaylarınız yok mu?’ diye bağırdı. 
Vatanın kendi hayatını devam ettirmek için evladının haya- tını sancak altına, silah başına 
davet ettiği tehlike gününde su- bay adayı olmaya koşmuş olan bu altı genç, vicdanlarından 
çıkan bir padişah emriyle artık şehid adaylığına kendilerini yükseltmek istiyorlardı. Bir akşam 
önce yazıp bestelemiş oldukları şarkıya... 
 
Bu toprağı Türkün kanı yoğurdu, Annem beni bu gün için doğurdu 
Şarkısına bir ağızdan başlayarak siperlerden dışarı fırladılar. Bu işaret o askerin zaten 
heyecanlanmaya hazır olan doğuştan gelen kahramanlığını coşturmaya yetmişti. Hepsi 
birden bire ve beraberce hücum ettiler ve o altı gencin mübarek naaşları üstünden –evet, 
altısı da şehit olmuştu- ettikleri hücumla İngilizlerin elin- deki mevzileri geri aldılar. 
Öğretmen Seracettin Bey’in olayların şahitlerinden bizzat dinleyip hayran olarak ve ağlayarak 
anlattığı bu kahramanlık hikâyesi önünde idrakim, muhakemem, hissim, hayalim titreme- ye 
tutulduğu dakikadan beri hiçbir şeyi imkânsız görmüyor, hiçbir iddiayı reddetmiyor, 
yalanlayamıyordum. Katil insanlık zekâsıyla binlerce yıl ve asır içinde icat ve tamamlanan her 
saldırı silahının Çanakkale’deki askerlerimizin göğüsleri üzerinde kırıldığını gördüğüm ve 
işittiğim günden itibaren bir matematik kitabının sayfalarıyla bir mitoloji risalesinin satırları 
kanaatime aynı itaati emrediyor. Türk ırkının Osmanlı vatanının Muhammed ümmetinin bu 
altı seçkin şehidiyle onların ölen ve kalan arkadaşları gözlerimizin önünde bir mitoloji tarihi... 
doğru bir mitoloji tarihi yaşattılar ve bundan şahsi fedakarlar değildirler. Maceraları da tek 
olaylardan olmadığı gibi. 
Ölüme karşı gururlu bir alın, gururlu bir göğüsle şarkılar söyleyerek ilerleyen bu torunlarının 
kahramanlık destanı altı yüz yıl önce Süleyman Paşa ile birlikte o ellere, ilk defa ayak basmış 
olan Türk yiğitlerinin gurur verici ruhlarına nelere ilham ve hediye etti, bilmem. Fakat dünya 
ile âhiret arasında eğer bir hissetme bağı varsa o toprakların altındaki zaferin çığlığı, 
üstündeki kin ve lanet feryadına elbette ve elbette üstün gelmiştir!... 
 
Ey vatandaş, ey kardeş! Çimentepe’yi unutma! Çimentepe’ye, ömrün oldukça birkaç dua 
ziyareti borcun olsun... Çimentepe’nin hatırlatan susuşu, ebedî olarak susmuş, o pek aziz 



şehitlerin ölürken söyledikleri şarkıyı kulaklarına ve vicdanlarında daima tekrar edecektir. 
Ben bile bu satırları yazarken: 
– Başşehrimiz emin olsun, biz Çimentepe’nin ebedî bekçileriyiz! 
   Diyen sesleri işitiyorum. 
Süleyman NAZIF 
 
  



MİKRO KÜTÜPHANEDE MAKRO BİLGİLER 
 
Şöyle bir bilgi topluluğu düşünün: “1 milyon ansiklopedi sayfasını ya da her biri, bin sayfadan 
oluşan 1000 kitabı doldurabiliyor. Bu kitapları üst üste koysanız kitapların yüksekliği 70 
metreye erişiyor. Kitaplardaki bu bilgileri alt alta kâğıtlara yaz- sanız, kâğıtların uzunluğu 
Kuzey Kutbu’ndan ekvatora kadar uzanıyor. Okuması ve yazması bu kadar zor olan bu 
bilgilerin her birini ezberlesem deseniz tamamını bitirmek için 100 yıl gerekiyor.” 
 
Hayal etmesi bile çok zor olan böyle bir bilgi topluluğu var mıdır? Varsa nerededir ve bizimle 
ilgisi nedir? Belki şaşıracaksınız ama bu bilgi topluluğu bizim çok yakınımızda bulunmak- ta. 
Hatta o kadar yakın ki içimizde! Üstelik yetişkin bir in- sanda bu bilgi topluluğundan 100 
trilyon kadar vardır. Nerede mi? Evet bu kadar çok bilgi, ancak elektron mikroskobuyla ve 
binlerce kez büyütülerek görülebilen DNA’da saklıdır. DNA, mükemmel bir yapıya sahiptir ve 
kusursuz bir yaratılışla hücre çekirdeğine yerleştirilmiştir. DNA’yı bir kütüphane gibi 
düşünürsek yetişkin bir insanda yaklaşık 100 trilyon kütüphane var demektir. 
 
Peki, bu küçücük alana sığdırılan bu kadar çok bilgi bizim için ne ifade ediyor? Hücrelerimizin 
canlılık faaliyetlerinin programı, hep bu küçücük fakat içinde bulunan bilgiler yönüyle dev 
kütüphanede saklıdır. Ayrıca DNA kütüphanesinin sayfalarında burnumuzun, kulağımızın 
şekli; saçımızın, gözümüzün, kaşımızın rengi gibi vücudumuzun her kısmına ait yüzlerce şifre 
bulunur. Bir başka deyişle bizi biz yapan bütün özellikler DNA şifrelerinde gizlidir. Bu kadar 
çok hayatî bilginin, bu kadar küçük alana sığması her şeyden bir şey yapabilen ilâhî bir iradeyi 
göstermektedir. 
 
DNA şifrelerinin en önemli özelliği içindeki hayatî bilgilerin sadece bize has olmasıdır. Dünya 
yaratıldığından beri dün- yaya gelen milyarlarca insanın hiçbiri bir diğerine benzemez. Yani 
tamamen aynı görünen, aynı düşünen, aynı davranan hiç kimse yoktur. Bu durum, birbirine 
en çok benzeyen aynı yumurta ikizleri için bile geçerlidir. 
İnsanlar arasındaki benzerlikleri meydana getiren, herkesin DNA şifrelerindeki yaklaşık 
%99.9’luk bilginin aynı olmasıdır. Sadece binde birlik kısmı farklıdır. İşte bu küçücük fark, 
genel olarak birbirine çok benzeyen insanların farklı olmasını sağlamaktadır. Her insan 
mükemmel bir donanımla yaratılmıştır. Çok küçük bir farkla milyarlarca mükemmel yapıda 
insan yaratmak, ancak gücü her şeye yeten ve ilmi sonsuz olan Cenâb-ı Hakk’a mahsustur. 
 
 



PIRILTILAR 
• Din hiçbir şeye kurban edilmeyecek kadar ulu, uğruna kurban olunacak kadar ulvîdir. 
• İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşünceler- den dolayı bile kendilerini sorgular 

ve kat’iyen tavır yalanına girmezler. 
• Mülahazalarını İslâm’ın varlığına bağlayan ruh, kâmil ruhtur.  
• Nârı nur söndürür. 
• Bir insana bir şey okumadan evvel yapılması gerekli olan iş o insanı iyi okumaktır. 
• İmanın, insanın sinesine tastamam yerleşmesi ancak amelle mümkün olur. Salih amelle 

beslenmeyen imanın solması hatta sönmesi her zaman muhtemeldir. 
• Tefekkür, zatında çok kıymetli bir ibadet olmakla beraber, ona asıl derinliğini kazandıran, 

tefekkürde bulunulan mevzuun ehemmiyeti ve kıymetidir. 
• Şefkat en paslı kilitleri açan bir anahtar ve ölmüş ruhları bile diriltebilecek bir yed-i 

Mesîh’tir. 
• İnsan, Allah’a yürekten ihtiyaç hissetmeli, acz u fakrıyla Allah’a yönelmeli ki Cenâb-ı Hakk 

da ona icabet et- sin. Cenâb-ı Allah, Zâtına karşı müstağni davrananlara teveccühte 
bulunmaz. 

• Kimde olursa olsun, azıcık samimiyet bir başarı vesilesi olabilir. 
• Allah’ın bir kuluna lütfettiği en büyük nimet ihlâstır.  
• Haklı olmak sert olmayı gerektirmez, yumuşak bir üslup haklılığa ayrı bir güzellik ve 

derinlik katar. 
• İnsan işlediği günahın affedileceğini bilse bile o günahından dolayı hep Allah’tan hayâ 

etmelidir. 
• Ne kadar çok uyursanız hafızanız o kadar çok kapanır.  
• Ciddî olmayla somurtmayı birbirine karıştırmamak gerekir; Resûl-ü Ekrem Efendimiz ciddî 

olduğu kadar da mütebessimdi. 
• Hâl ile hâllolmayacak mesele yoktur. Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu 

meydana getiren her ferde bir emanettir. 
• İrade, Allah’ın insana en büyük ihsanlarındandır. 
• İman toprak gibidir; tohumun atılmasından hasad zamanına kadar her seviyede toprak ile 

sıkı irtibat lazımdır. 
• İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşünceler- den dolayı bile kendilerini sorgular 

ve kat’iyen tavır yalanına girmezler. 
• Zaaflar, insan tabiatının açık olduğu boşluklardır; şey- tan da işte o boşlukları kullanır. 





İLÂHÎ KİTAPLAR ALLAH’IN KİTAPLARIDIR 
 
Yüce Allah, insanlara yine insanlardan peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir 
kısmına da Kendi emirlerini ve yasaklarını, Kendisine ibadet şekillerini öğreten kitaplar 
indirmiştir. Bu kitaplar, Hazreti Cebrâil Aleyhisselâm aracılığı ile peygamberlere 
gönderilmiştir. Allah Teâlâ’nın Cebrâil Aleyhisselâm ile peygamberlerine kitaplarını, yani 
dinini göndermesine vahiy denir. Bu kitaplara da Allah’ın kitapları manasında İlâhî Kitaplar 
denir. Ayrıca bunlara Semavî Kitaplar, Mukaddes Kitaplar adı da verilir. İlâhî kitaplar, 
sahifeler ve kitaplar olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Efendimiz Aleyhisselâm; Hazreti 
Âdem’e on, Hazreti Şit’e elli, Hazreti İdris’e otuz, Hazreti İbrahim’e on sahife verildiğini 
bildirmiştir. Sahifelere göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan, evrensel mesajlar ihtiva eden 
ve özel bir isimle zikredilen kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân olmak üzere dört 
tanedir: 
1. Tevrat: Hazreti Musa Aleyhisselâm ile İsrailoğullarına gönderilmiştir. Tevrat’ın aslı 
değiştirilmiştir. Tevrat’ın aslının, insanlar tarafından bir kısım ilaveler ve çıkarmalar yapılarak 
değiştirildiği Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilmektedir. 
 
2. Zebur: Hazreti Davut Aleyhisselâm’a gön- derilmiştir. Bu ilâhî kitabın ismini de Kur’ân-ı 
Kerîm’den öğreniyoruz: “Şu kesindir ki Biz Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da ‘Dünyaya 
salih kullarım varis olacaklar. Dünya onlara kalacak.’ diye yazmışızdır.” (Enbiya Sûresi, 105. 
âyet). Bu kitabın da aslı, zamanımıza ulaşamamıştır. 
 
3. İncil: Hazreti İsa Aleyhisselâm’a gönderilmiştir. İncil’in de insanlar tarafından ilaveler ve 
çıkarmalar yapılarak aslının değiştirildiği Kur’ân-ı Kerîm’de haber verilmektedir. 
 
4. Kur’ân-ı Kerîm: Cenâb-ı Hakk’ın, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm 
ile insanlara gönderdiği son ilâhî kitaptır. 
 
Yüce Allah, “Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu kıyamete kadar Biz koruyacağız.” (Hicr Sûresi, 9. 
âyet) buyurarak Kur’ân-ı Kerîm’in bir kelimesinin bile değiştirilmesinin mümkün olmadığını 
bildirmektedir. Kur’ân-ı Kerîm, indirildiğinde yüzlerce hafız tarafından ezberlenmiş ve yazılı 
kayda geçirilmiştir. Yazılan ilk Kur’ân-ı Kerîm’lerden biri de Topkapı Sarayı’nda 
bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm, bir anda değil de yaklaşık 23 yılda tedricî olarak indirilip 
tamamlanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de 114 sûre vardır. Sûreler, Kur’ân–ı Kerîm’in ana 
bölümleridir. Sûreler de âyetlerden meydana gelir. 
 
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve onu 
başkalarına öğretendir.” buyurmaktadır. İnsanların en hayırlılarından olmak istiyorsak 
Kur’ân’ı anlayıp anlatmaya çalışmalıyız. Emir ve yasakları konusunda duyarlı olmalıyız. 
Bizler, Müslüman bir insan olarak Kur’ân-ı Kerîm’i, bu eşsiz ilahî mesajı, öğrenmek için çalış- 
malıyız. Onu anlamalı ve anlatmalıyız. Dünya ve âhirette mutlu olmanın yolu, Kur’ân-ı Kerîm’i 
kendimize rehber etmekten geçer. 
 



İLK VAHİY 
Kâinatın Efendisi 610 yılının Ramazan ayında Hira mağarasına çekilmiş ve tefekküre dalmıştı. 
Ramazan’ın on yedinci gecesi, gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işitti. 
Başını kaldırıp etrafa baktığında her tarafı birdenbire bir nurun kapladığını gördü. Sonra 
Cebrâil Aleyhisselâm karşısına geldi ve, 
– Oku, dedi. 
Efendimiz, 
– Ben, okuma bilmem, dedi. 
O zaman melek, Efendiler Efendisi’ni kucaklayıp kuvvetlice sıktı ve bıraktı. 
Sonra tekrar, 
– Oku, dedi. 
Peygamber Efendimiz yine, 
– Ben okuma bilmem, dedi. 
Melek O’nu yeniden kucakladı, kuvvetle sıkıp bıraktı ve tekrar, 
– Oku, dedi. 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, 
– Ne okuyayım, diye sordu. 
Cebrâil Aleyhisselâm da Alâk Sûresi’nin ilk beş âyetini okudu: “Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla 
oku! O, insanı anne rahmine tutunmuş bir hücreden yarattı. Oku! Rabb’in sonsuz kerem 
sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.” 
Sonra Peygamber Efendimiz’in yanından ayrılıp gitti. Vahiy meleğinin Rabb’inden getirdiği 
âyetler, Peygamber Efendimiz’in kalbine satır satır yazılmıştı. Yaşadıkları karşısında ürperen 
Efendimiz, heyecanla Hira’dan çıkıp Nur Dağı’ndan aşağıya doğru inmeye başladı. Dağın 
ortasına geldiği sırada, gökten tekrar bir ses işitti. Cebrâil Aleyhisselâm, 
– Ya Muhammed! Sen, Allah’ın Resûlü’sün! Ben de Cebrâil’im, diyordu. 
    
SİZİN EN HAYIRLINIZ 
Gönüller Sultanı buyurdular: 
– Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen ve öğretendir. Kur’ân okunan evin iyiliği artar. 
Böyle evlere melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. İçinde Kur’ân okunmayan evlerin, iyiliği ve 
bereketi az olur. 
 
BİTİRDİKÇE YENİDEN BAŞLAR 
Sevgili Peygamberimiz’e bir gün bir adam, 
– Ey Allah’ın Resûlü! Allah’a hangi amel daha sevimlidir, diye sordu. 
Peygamber Efendimiz, 
– Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan, cevabını verdi. 
Adam, 
– Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir, diye ikinci sefer sorunca Allah Resûlü, 
– Kur’ân’ı başından sonuna okur, bitirdikçe yeniden başlar, cevabını verdi. 
 



ARADAKİ FARK – Okuma Parçası 
 
Bir gün Halife Me’mun, sohbet meclisinde bir Yahudi ilim adamına şöyle bir soru sordu: 
– Madem olayları bu kadar akılcı bir anlayışla inceleyebiliyorsun da neden Müslüman 
olmuyorsun? Kur’ân’la, İncil ve Tevrat arasındaki farkı bilmiyor musun? 
Yahudi şöyle cevap verdi: 
– Bu konuda çalışma yapıyorum. Çalışmam bitince vardığım kararı size bildiririm. 
Me’mun Yahudi’ye baskı yapmayı düşünmedi. Çünkü biliyordu ki baskıyla imana gelinmez, 
korkuyla Müslüman olunmazdı. Yahudi’yi kendi hâline bırakan Me’mun, ona bir daha bu 
konuda soru sormadı. 
 
Aradan bir sene geçmiş ve Yahudi yine Me’mun’un meclisindeki ilim adamlarıyla sohbete 
başlamıştı. Ancak bu Yahudi, bir sene önceki Yahudi değildi. Bu defa İslâm’ı bütünüyle 
benimsemiş, Kur’ân’ın hükümlerini tamamıyla kabullenmişti. Halife Me’mun buna şaştı: 
– Hayırdır inşallah. Bir sene önceki Kur’ân’la bir sene sonraki Kur’ân arasında ne fark var ki o 
zaman iman et- mediniz de bu sene İslâm’a girdiniz, diye sordu. 
Adam şöyle izah etti: 
– Efendim, şüphesiz bir sene önceki Kur’ân’la bir sene sonraki Kur’ân arasında hiçbir fark 
yoktur. Beni İslâm’a yaklaştırıp iman etmeme vesile olan da budur zaten. 
– Nedir, Kur’ân’ın değişmezliği mi? 
– Evet. Bakın çalışmalarım nasıl cereyan etti ve ben nasıl bir sonuçla Müslüman oldum, onu 
arz edeyim sizle- re, dedi ve şöyle devam etti: 
– Önce evime çekildim. Günlerce İncil yazmaya koyuldum. Üç tane İncil nüshası yazdım. 
Birincide birkaç satırı eksik bıraktım. Ötekinde hiçbir eksik yoktu. Üçüncüsünde ise birkaç 
satır fazlaydı. Kendimden yapmıştım ilaveyi. Ben bu üç İncil’i de alıp kiliseye gittim. Papaza 
gösterdim. Papaz efendi üçünü de inceledi, tahkik etti. Sonunda satın aldı ve yaptığım 
hizmetten dolayı da beni tebrik etti. Dönüp geldim, aynı şekilde üç Tevrat nüshası yazdım. 
Bunun da birincisinde bazı âyetleri yazmadım, eksik kaleme aldım. İkincisi noksansızdı. 
Üçüncüsünde de kendim birkaç satır ilave ederek olmayanları da var gösterdim. Bunu da 
hahama gösterdim. Haham inceledi, üçünü de beğendi, parasını vererek satın aldı, teşekkür 
etti. 
 
Bu defa sıra Kur’ân’daydı. Kur’ân büyüktü. Tamamını yazamazdım. Sadece üç cüz yazabildim. 
Birinci cüzünde birkaç satırını eksik bıraktım. İkinci cüzü tamam yazdım. Üçüncü cüzünü de 
birkaç satır ilave ile olmayanı var göstererek yazdım. 
Büyük bir araştırmayla bütün din adamlarını gezdim. Hepsine de yazdığım Kur’ân cüzlerini 
gösterdim, almalarını söyledim. Hepsi de önceden memnuniyetle alacaklarını söylediler. Ama 
şöyle bir bakıp inceleyince hepsi de aynı yerleri yakaladılar ve şöyle dediler: 
– Bu cüzde şu şu satırlar eksik, bu cüz ise tamam. Şu cüzde ise şu şu satırlar ilave edilmiş, 
fazla yazılmış. Kur’ân’ın aslında böyle bir kelime yoktur. 
Hepsi de benim yazdığım cüzleri ezberlerinden eksiksiz okudular, tashih ettiler. Ben anladım 
ki Kur’ân nasıl nazil olmuşsa aynen korunmuş, aynı tazelik ve sağlamlığını da muhafaza 
etmektedir. Kur’ân’da ilave ya da noksan söz konusu değildir. Nazil olduğu şekli aynen 
koruyan en son kitaptır. Bundan sonra Müslüman oldum. İşte İslâm’a girmeme vesile olan 
araştırmam böyle oldu. 
         



NEŞELİ ÇALIŞKAN ARI – Okuma Parçası 
 
Bir gün daha bitmiş ve akşam olmuştu. Hava serinlemiş ve gün, yeryüzünü karanlık perdesiyle 
örtmüştü. Kovanın girişin- de birkaç arkadaşla birlikte nöbet tutuyorduk. Ağustos 
böceklerinin cırıltıları gecenin sessizliğine neşeli bir armoni katıyordu. Dışarıdan yasemin 
çiçeğinin kokusu geliyordu. Gecenin bir vaktinde çiçeklerin koku salgılaması ne kadar da 
ilginçti! Ama onları ziyaret için vakit uygun değildi. Ancak, sabah nöbetini bir arkadaşa 
devrettiğimde yanlarına gidebilirdim. Kovanda bulunan arıların çoğu benim gibi işçi arıydı. 
Bizler; yavru arı larvalarını besleme, bal özü denilen nektar ve çiçek tozu denilen polen 
toplama, petek yapma, kovanı havalandırma ve su getirme işlerinden sorumlu arılardık. 
Kovanımızdaki kraliçe arı, bütün arıların başıydı ve bir günde 1500’den fazla yumurta yapardı. 
Bir de kraliçe arıya yardımcı olan erkek arılar vardı. 
 
Kovanda o sırada yumurtadan yeni çıkmış yavru arılar da bulunuyordu. Yavru arıların 
beslenmeleri, günbegün büyüyüp gelişmeleri, bana kendi küçüklüğümüzü hatırlattı. Yumurta 
hâlinden larvaya, oradan ergin bir arıya dönüşmek ne müthiş bir şeydi! Şöyle durup 
düşündüm de hepimiz bu gelişim basamaklarını yapımıza yerleştirilen bir programla 
gerçekleştiriyorduk. 
Hele yeterince büyüyüp geliştikten sonra o ilk uçuş heyecanını hatırlıyorum da... O ana kadar 
hiç uçmadığım için çok korkmuştum... Diğer arkadaşlarıma bakarak bırakıvermiştim kendimi 
kovandan dışarı. Kanatlarım havayla karşılaşınca usta pilotlar gibi uçmaya başlamıştım. O ilk 
uçuşum boyunca, “Böyle uçmayı ben nereden öğrendim?” sorusuna cevap aradım durdum... 
 
Yaratıcımız’ın bize verdiği görme sistemiyle ultraviyole ışınlarını çok iyi görebiliyor ve böylece 
çiçekleri tanıyabiliyorduk. Diğer arkadaşlarım çiçeklerin üzerine konmuş ve onlardan bir 
şeyler alıyorlardı. Sarı renkli bir çiçeğe yaklaştım. Diğer arılar gibi ben de hortumumu 
uzatarak bir miktar bal özünü içime çektim. Bu arada ayağıma ve sırtıma polenler yapıştı. 
Onları ağzım ve kollarımla toplayıp arka ayaklarımda biriktirdim. Oradan ayrılıp pembe bir 
çiçeğe kondum. Ondan da bir miktar bal özü ve polen aldım. Bizler bal özü alırken çiçekler 
hiçbir zorluk çıkarmıyordu. Etrafıma baktığımda kovandan bir hayli uzaklaştığımı fark ettim. 
Hemen kovana doğru uçmaya başladım. Güneşin konumundan, yerkürenin manyetik 
alanından faydalanarak elimle koymuş gibi tekrar kovanımı buldum. Bu, bana çok ilginç geldi. 
Demek ki içime mükemmel bir yön bulma yeteneği de yerleştirilmişti! 
 
Kovana gelip bacaklarımdaki polenleri boşalttığım sıra- da bazı arkadaşlarımın kovana su 
getirdiğini gördüm. Bunlar, peteklere su damlatarak kovanı ıslatıyor ve peteklerin nemli 
kalmasını sağlıyorlardı. Bazı arı kardeşlerim ise kanatlarını çırparak kovanı havalandırıyordu. 
Bir tarafta da yeni petekler hazırlamakla meşgul işçi arı kardeşlerim vardı. Yedikleri baldan bir 
miktar bal mumu üretip bunlardan bal mumu pulcukları yapıyorlardı. Yaratıcımız’ın 
bahşettiği bir yetenekle, bu pulcukları üst üste dizerek altıgen şekildeki bal petekleri inşa 
edeceklerdi. Ne muhteşem bir mimarlıktı bu iş! Her işçi arı sanki usta bir mimardı! 
Tam petek yapan arıları izlerken kovana yeni giren arılar dikkatimi çekti. Bunlar, peteklerin 
yanına gelerek dans etme- ye başladılar. Dairesel şekildeki bu dansla yaklaşık 100 metre 
uzakta bulunan çiçek ve polenleri haber veriyordu. İşçi arı kardeşlerimin bir kısmı besin 
kaynağına doğru hemen yola çıktı. Bol miktarda bal özü ve polen toplayarak kısa sürede geri 
döndüler. Ama gelenler sadece kovandan besin toplamaya giden arı kardeşlerim değildi. 
Onları arkalarından takip eden bazı yabancı arılar bedava bal ve polen için kovana saldırdı. 



Kovan kapısında yer alan nöbetçi arılar, alarm dansı yaparak diğer işçi arıları harekete geçirdi. 
Hep beraber yabancı arılara saldırdık. Testere dişli, ucu kanca şeklindeki iğnelerimizle 
yabancı arıları korkuttuk ve kaçırdık. Biz arılar, ancak tehlike anında iğnemizi kullanır ve 
kovandaki kraliçe arıyı, larvaları ve balı koruruz. Savaşırken arı kardeşlerimizin bazılarının 
iğneleri kırılmıştı. Kopan iğneyle birlikte iç organlarından bazılarını da kaybettikleri için birkaç 
saate kadar hepsi ölecekti. Ölen arıları kokuşup mikrop üretmemeleri için kovandan 
uzaklaştıracaktık. İşte ilk uçuş günüme ait aklımda kalan hatıralar bunlar. 
 
Aslında bizim her günümüz çok yoğun geçer. Çünkü kısa- cık ömrümüzde yapacak çok işimiz 
vardır. Biz arılar büyük bir dayanışma içinde çalışırız. 1 kg bal üretebilmek için yaklaşık 10 
milyon çiçekten nektar toplarız. Topladığımız nektarların bir kısmını kendimiz kullanır bir 
kısmını da ağzımızda yoğurup bala çevirir ve bunları peteklere doldururuz. Peteklerin 
üzerlerini bal mumu ile kaplayıp insanlara sunarız. Hazırladığımız ballar nefis bir tada sahiptir. 
Düzenli olarak yenildiğinde güç ve kuvvet verdiği gibi hastalanmayı da önler. Gerçek bir şifa 
kaynağıdır. 
 
Bizim, bal üretmek için yaptığımız bütün işlemler aslında kendi irademizle yapacağımız şeyler 
değildir. Bilim adamlarını hayran bırakan uçma tekniğini, çiçeklerden nektar toplamayı, 
kimyagerleri hayran bırakan bal yapmayı; mühendisleri şaşır- tan petek inşa etmeyi biz 
nereden bilebiliriz ki? En küçük şeyi görebilen, gücü her şeye yeten, sonsuz ilim sahibi 
Rabb’imizin bize ilhamlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Bizimle ilgili olarak Cenâb-ı Allah,  
 
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: 
“Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları 
çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabb’inin 
sana yayılman için belirlediği yolları tut! Onların karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir şerbet 
çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.” 
(Nahl Sûresi, 68-69. âyetler) 
  



KUR’ÂN-I KERÎM’DEN 
“İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! O müttakîler ki görünmeyen âleme 
inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır 
yolunda harcarlar. Hem sana indirilen kitabı hem de senden önce indirilen kitapları tasdik 
ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola 
ulaştıranlar ve işte bunlardır felah bulanlar.” (Bakara Sûresi, 2. ve 5. âyetler) 
 
“Ey iman edenler! Allah’a, Resûlü’ne, gerek Resûlü’ne indirdiği gerek daha önce indirdiği 
kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve âhiret 
gününü inkar ederse hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.” (Nisa 
Sûresi, 136. âyet) 
 
GÖNÜLLER SULTANI’NDAN 
En Güzel Söz 
Nebîler Nebîsi Kur’ân-ı Kerîm hakkında şöyle buyurdu: 
– Muhakkak ki en güzel söz Allah’ın Kitabıdır. En güzel yol da Muhammed Aleyhisselâm’ın 
yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır. Size söz verilen 
mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah’ı aciz bırakamazsınız. 
 
Mucize 
Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
– Her Peygambere Yüce Allah mucize vermiştir. Mucize olarak bana verilen ise ancak Allah’ın 
bana vahyettiği Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bunun için kıyamet gününde en çok ümmeti bulunan 
peygamberin ben olacağımı umuyorum. 
 



HİDAYET REHBERİ 
 
Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü 
Vesselâma yirmi üç seneye yakın bir zamanda kademe kademe indirilmiş, günümüze kadar 
tevatür yoluyla, aslının değiştirilmesi mümkün olmayan bir şekilde gelen ve okunması ibadet 
olan bir kitaptır. 
 
Kur’ân-ı Kerîm, insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun maddî ve manevî bütün 
özelliklerini göz önünde tutarak yüksekler yükseğinden gelip insanlığın ufkunda doğan ve en 
mükemmel mesajlarıyla insanlığı aydın- latan ilahî kanunlar bütünüdür. 
 
Kur’ân-ı Kerîm vahiydir, yani Allah kelâmıdır. Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’i insanları 
karanlıklardan nura çıkarsın, cehaletten kurtarsın, zulümden adalete erdirsin, eğri yollardan 
kurtarıp sırat– ı mustakime (dosdoğru olan Allah yoluna) iletsin diye indirmiştir. 
 
Kur’ân, ebedî ve değişmeyen ilâhî prensipleriyle topyekun insanlığı mutluluğa ulaştıran en 
kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak eşi ve benzeri bulunmayan tek kitaptır. İnsana 
insan olmanın gereklerini, hakkı, hikmeti, Allah’ın zât, sıfat ve isimlerini en hassas ölçülerle 
öğreten kitap Kur’ân’dır. Bu sahada ona denk ikinci bir kitap göstermek mümkün değildir. 
 
Hakiki adaleti, gerçek hürriyeti ve eşitliği, hayrı, namusu ve fazileti hatta hayvanlara varınca- 
ya kadar bütün varlıklara şefkat ve sevgiyi, çalışmayı, ilerlemeyi emreden Kur’ân-ı Kerîm’dir. 
Zulmü, haksızlığı, cehaleti, rüşveti, faizi, yalanı, yalancı şahitliği, tembelliği açıkça yasaklayan 
biricik kitap Kur’ân’dır. Yetimi, fakiri, haksızlığa uğrayanları koruyup kollamayı en tesirli ve en 
veciz şekilde öğütleyen yegâne kitap Kur’ânı Kerim’dir.  
 
İnsanlık için en mükemmel hayat, Kur’ân’ın solukladığı hayattır. Hatta denilebilir ki bugün 
dünyanın dört bir yanında takdirle karşılanan, alkışlanan medeniyetin bir kısım güzellikleri de 
tamamen Kur’ân’ın yüzlerce yıl önce teşvik ettiği şeylerden farklı değildir. Kur’ân; kâinatın 
yaratıcısı yüce Allah hakkında yeterli bilgi veren ve O’nu tanıtan, Allah’ın bir olduğunu, 
O’ndan başka ilâh olmadığını, yani tevhid gerçeğini güneş gibi gösteren mukaddes bir 
kitaptır. Kur’ân, kâinatta olup biten hâdiseleri yorumlayarak onları bize apaçık bir şekilde 
anlatan, geçmişte yaşanmış bazı ibretli olayları anlatarak onlardan ders çıkarmamızı sağlayan 
ve Allah’ın rızasını kazanmaya götüren biricik kutsal kaynaktır. 
 
  
 



KUR’ÂN DİNLEYENLER – Okuma Parçası  
 
İslâm’ın ilk yıllarıydı. Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), gündüzleri türlü 
zorluklara katlanırken geceleri herkesin uyuduğu saatlerde Kâbe’ye gidiyor ve orada namaz 
kılıp dua ediyordu. Geceleri, Allah Resûlü’nün evinde ise bir başka güzellik yaşanıyordu. 
Nebîler Nebîsi, kendisine indirilen âyetleri o güzel sesiyle açıktan okuyordu. O’nun geceleri 
Kur’ân okuduğunu bilen çoğu Mekkeli, iman etmese de gizlice Resûlullah’ın evinin önüne 
kadar gelip okunan Kur’ân’ı dinlemekten kendini alamıyordu. O’nu bir kere dinleyen, bir 
daha dinlemek istiyordu. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil ve Ahnes, gizlice Kur’ân 
dinleyenlerden birkaçıydı. Kur’ân dinlemeyi gururlarına yediremeyen bu kişiler, gece 
evlerinden çıkıp kimseye görünmemeye çalışarak Resûlullah’ın evinin önüne geliyorlardı.  
 
Efendimiz’in evinin birer köşesinde birbirlerinden habersiz gizlice ilâhi kelâmı dinliyorlardı. 
Bazen evlerine dönerken yolda karşılaşıyorlar, ama birbirlerini görmezden gelip hiçbir şey 
söyleyemeden ora- dan sessizce uzaklaşıyorlardı. Fakat bu üç beş İslâm düşmanı, her ne 
kadar duyduklarından etkilenseler de iman etmediler. Nefislerine uyup üstünlük tasladılar, 
diğer müşriklerin onları ayıplamalarından çekindiler ya da bunlar gibi başka boş düşüncelere 
kapıldılar. Ve başkalarına da mani olup halkın da Kur’ân dinlemesini yasakladılar. Ancak din 
düşmanları ne yaparlarsa yapsın Müslümanlar, İslâm’ı anlatmaktan da Kur’ân okumaktan da 
vazgeçmediler. Tebliğin devam ettiği bugünlerde bir gece Peygamber Efendimiz, Kâbe’de el- 
Hakka Sûresi’ni okumuş ve o sırada orada bulunan Ömer ibn Hattab da O’nu dinlemişti.  
 
Mekke’nin ileri gelenlerinden olan Ömer; iyi bir savaşçı, çok cesur ve korkusuz bir kişiydi. O 
da Câhiliyye âdetlerine göre yaşayıp Peygamberimiz’in çağrısını anlamsız bulanlardandı. Bir 
kenarda okunan âyetleri dinlemeye başladı. Efendimiz’in okuduğu Kur’ân âyetlerinden 
etkilenmişti. Bu ilâhi sözlere karşı hayranlık duymaktan kendini alamadı ve “Evet herhâlde 
söylenenler doğru. O, arkadaşlarımın söylediği gibi etkileyici bir şair. Bu olağanüstü güzel 
cümleler, yalnızca bir şairin dudaklarından dökülebilir.” diye düşündü. Bu sırada Allah Resûlü, 
sûrenin kırk ve kırk birinci âyetlerindeydi: 
– Hiç şüphesiz Kur’ân çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az 
inanıyorsunuz! 
 
Ömer irkildi. Çünkü Allah Resûlü, onun az önce düşündüklerini bir anda cevaplayıvermişti. 
“Tamam. Zihnimden geçenleri bildiğine göre aynı zamanda bir kâhin O.” dedi ken- di 
kendine. Efendimiz, okumaya devam etti: 
– O, bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! O, Âlemlerin Rabb’i tarafından 
indirilmiştir. Eğer Muhammed, Bizim adımıza, ona bazı sözler katmış olsaydı, elbette O’nu 
kıskıvrak yakalardık. Sonra O’nun can damarını koparırdık. O vakit sizden hiç kimse buna 
engel olamazdı. Doğrusu Kur’ân, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. İçinizde onu 
yalan sayanların bulunduğunu elbette biliyoruz. Kuşkusuz bu Kur’ân, kâfirler için bir 
pişmanlık vesilesidir. Ve o, gerçekten kesin bilginin ta kendisidir. Öyleyse yüce Rabb’inin adını 
tesbih et. 
 
Ömer, çok duygulanmıştı. Gözlerinden yaşların dökülmesine engel olamadı. Sonra birden 
aklına puttan ilâhları geldi. Tanrılarını nasıl yok sayardı! Yıllardır içinde bulunduğu din- den 
bir anda nasıl vazgeçecekti? Duyduğu sözlerin tesirinden kurtulmalıydı. Bunun için hemen 
oradan ayrıldı. İslâm’a bu kadar yaklaşmışken bir anda tekrar inançsızlığın karanlığına 



gömüldü Hattab oğlu Ömer. Ama duyduğu güzel sözler, İslâm ile şereflenene kadar hep 
kulaklarında çınlamaya devam etti. Daha önce birçok şairi dinlemiş, hiçbirinden buna benzer 
bir şey işitmemişti 
 



HAZRETİ ÖMER’İN YOLCULUĞU 
Ömer ibn Hattab belinde kılıç Mekke sokaklarında hızla ilerliyordu. Peygamber Efendimiz’in 
tebliğ ettiği dine katılanların sayısının her geçen gün hızla arttığını düşündükçe âdeta kan 
beynine sıçrıyordu. Bir yandan koşar adımlarla yürüyor, bir yandan da “Ben sana yapacağımı 
biliyorum.” diye söyleniyordu. Yolda bu şekilde ilerlerken bir adamla karşılaştı. Bu adamın adı 
Nuaym’dı. Müslüman olduğu hâlde imanını gizleyen sahabîlerden olan Nuaym, Ömer’i hızla 
gidiyor görünce, 
– Ömer nedir bu telâş? Nereye gidiyorsun, diye seslendi. 
Ömer, Nuaym’a sert bir şekilde baktıktan sonra cevap verdi: 
– Muhammed’i öldürmeye! 
– Neden? 
– Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, insanlar da O’na inanıp etrafında toplanıyorlar. 
Anlattıklarıyla insanları putlarımızdan uzaklaştırıyor. Üstelik sayıları da gittikçe çoğalıyor. Bu 
olayı kökünden çözmeden bize rahat yok. 
Ömer’in bu sözleri karşısında Nuaym irkilmişti. Efendiler Efendisi’ni çok seviyordu ve ona bir 
zarar verilmesine gönlü asla razı olmazdı. Ömer’i bu fikrinden döndürmeliydi. Fakat Ömer, o 
kadar kızgın ve kararlı bir hâldeydi ki onu ikna etmek pek mümkün gözükmüyordu. O hâlde 
zaman kazanmalıydı. Bu sebeple önce şöyle dedi: 
– Eğer sen, Muhammed’i öldürürsen O’nun kabilesi olan Haşim oğulları da seni yaşatmaz. 
Hattab oğlu Ömer, Nuaym’ın bu sözünden hiç etkilenmedi. Çünkü o bunları göze alarak yola 
çıkmıştı. Nuaym, en azından vakit kazanarak durumu Peygamber Efendimiz’e haber vermek 
istiyordu. Vakit kazanmak için Ömer’e söylediği şey çok etkili olmalıydı ki Ömer’i 
oyalayabilsin. Bu düşünceyle ona şöyle dedi: 
– Duydum ki senin kız kardeşin ve enişten de onlara katılıp Müslüman olmuş. Bence sen, 
Muhammed’den önce kardeşini ve enişteni yola getirsen iyi olur. 
Ömer duyduklarına inanmamıştı: 
– Hayır inanmıyorum. Sen uydurdun bunu, diye bağırdı. 
Nuaym, 
– İnanmıyorsan evlerine gidip kendilerine sor, deyince Hattab oğlu Ömer, 
– Gidiyorum ama eğer söylediklerin yalansa bunun cezasını çekersin, dedi ve Nuaym’ın 
yanından hızla uzaklaştı. 
Yolunu değiştirip kız kardeşi Fatıma ile eniştesinin evine gitmeye karar verdi. Hızla giderken 
“Ya adamın dedikleri doğru ise ...” diye düşünmekten kendini alamıyordu. Arkadaşları, 
kardeşinin de Müslüman olduğunu duyarsa onun hakkında neler söylemezlerdi ki... 
Bu arada Nuaym, hiç vakit kaybetmeden doğruca Erkam’ın evine geldi. O sırada Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem) sahabîleriyle sohbet ediyordu. Nuaym, yolda karşılaştığı şeyleri 
Efendimiz’e tek tek anlattı. 
Bu sırada Ömer ise hızlı adımlarla yoluna devam ediyor, kızgınlığından yanından geçen 
insanları bile görmüyordu. Sonunda eniştesiyle kız kardeşinin evine ulaştı. Evin dışından 
sesler geliyordu. Evde eniştesi Said ibn Amr, kız kardeşi Fatıma ve Müslümanlardan Habbab 
vardı. O sırada Habbab, Tâhâ Sûresi’nin “Muhakkak ki Ben, Allah’ım; Ben’den başka tanrı 
yoktur. Yalnız Bana kulluk et ve Ben’i anmak için namaz kıl.” âyetlerini okuyordu.  
Ömer bu seslerin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Pencerenin kenarına iyice yaklaştı. Sesleri 
şimdi daha iyi duyabiliyordu. Bu duyduğu şeyler, Ömer’e Kâbe’de Kur’ân dinlediği geceyi 
hatırlattı. Yine etkilenmeye başlamıştı. Ama o sinirli hâli doğru düşünmesine engel oluyordu. 
Kapıya yaklaşarak sertçe vurmaya başladı. Evdekiler kapıya vuruşundan Ömer’in geldiğini 
anlamışlardı. Habbab hemen evde bir yere saklandı. Eniştesi ve kardeşi, okudukları Kur’ân 



âyetlerinin yazılı olduğu sayfaları saklamak istiyorlardı. Çünkü onları gördüğü takdirde 
Ömer’in çok kızacağını biliyorlardı. Fatıma telâşla,  
– Bunları hemen saklayalım. Ömer, bunları görürse bize çok kızar, dedi. Sonra sayfaları, 
Ömer’in göremeyeceği bir yere sakladılar. Bu arada sesler kesilmişti. Ömer, bir yandan 
şiddetle kapıyı çalmaya devam ediyor, bir yandan da,  
– Ben Ömer, çabuk açın kapıyı, diye bağırıyordu. Ömer’in kız kardeşi Fatıma korka korka 
kapıyı açtı. Ömer, hızla içeri girerek eniştesinin yanına yaklaştı. Eniştesine,  
– Siz dininizi mi değiştirdiniz? Muhammed’in getirdiği dine mi girdiniz, dedi. Okuduklarını 
Ömer’in duyduğunu anlayan eniştesi,  
– Belki bizim seçtiğimiz din, sizinkinden daha iyidir, deyince Ömer çok kızdı. Hemen 
eniştesinin üzerine atlayarak onu tekmelemeye başladı. Bunu gören kız kardeşi aralarına girip 
onları ayırmaya çalıştı. Bu arada Ömer, kız kardeşini de tokatlayarak yüzünü kanattı. Kanlar 
içinde kalan Fatıma, düştüğü yerden doğrularak kararlı bir şekilde,  
– Ey Ömer! Doğru olan senin inandığın putlar değil, Muhammed’in Allah’tan getirdiğidir, 
dedi. 
 
Ömer, kız kardeşinin ve eniştesinin çok kararlı olduğunu görünce ne yaparsa yapsın onları 
inandıklarından vazgeçiremeyeceğini anlamıştı. O arada aklına, dışarıdayken duyduğu ilginç 
sözler geldi. Fatıma’ya dönerek,  
– Ne okuyordunuz bana gösterin, dedi. Kardeşi ve eniştesi birbirlerine baktılar. Fatıma 
tereddüt ederek,  
– Ona bir kötülük yapmandan endişe ediyoruz, dedi.  
– Korkma, dedi Ömer, sayfaya hiçbir zarar vermeyeceğim. Sonra Fatıma, Kur’ân sayfalarını 
sakladıkları yerden çıkardı. Hazreti Ömer, kız kardeşinin öğrettiği şekilde guslettikten sonra 
sayfaları eline aldı. Sayfalarda Taha Sûresi yazılıydı. Hazreti Ömer sûreyi okumaya başladı. 
Biraz okuduktan sonra sakinleşmiş, kalbinde bir huzur hissetmişti. Kardeşine ve eniştesine,  
– Bunlar ne şiire ne de insan sözüne benziyor, dedi. Okuduklarından etkilenmiş görünüyordu. 
Kardeşiyle eniştesi gördüklerine inanamıyorlardı. Ömer’in sinirli hâli gitmişti. Sakin sakin 
sayfaları okuyordu. Bitirdikten sonra,  
– Beni Muhammed’e götürün, dedi. Eniştesi şaşkın şaşkın,  
– Muhammed’in yanına niçin gitmek istiyorsun? Yoksa O’na bir kötülük mü yapacaksın, 
deyince Hazreti Ömer,  
– Buraya gelene kadar O’nu öldürmek istiyordum. Ama az önce verdiğiniz sayfaları okuyunca 
O’nun anlattıklarını dinlemek istedim, dedi. Saklandığı yerden olanları izleyen Habbab, 
Ömer’in bu sözlerini duyunca çok heyecanlandı. Hemen ortaya çıktı. Ömer onu görünce çok 
şaşırdı. Çünkü onun evde olduğunu bilmiyordu. Habbab’ın Müslüman olduğunu önceden 
duymuştu.  
 
Ondan Hazreti Muhammed ve tebliğ ettiği din hakkında bilgi alabileceğini düşünerek,  
– Bana Muhammed’i ve getirdiği dini anlat, dedi. Habbab anlatmaya başladı. Hazreti Ömer, 
dinlediği şeylerden etkileniyor ve duyduklarının doğru olduğunu tasdik ederek kafasını 
sallıyordu. Aniden durup dikkatle Habbab’ın yüzüne baktı. Sonra da,  
– Ben de sizin dininize girmek istiyorum. Haydi, beni Muhammed’e götür, dedi. Habbab çok 
heyecanlanmıştı. Ona dönerek şöyle dedi:  
– Müjde ey Ömer, işte şimdi doğru yolu buldun. Vallahi ben, senin Allah Resûlü’nün duasına 
mazhar olduğunu umuyorum! Heybetli Ömer artık iki büklümdü. Eve gelirken hissettiği 
duygularla, o anda hissettiği duygular çok farklıydı. Eve gelirken büyük bir kızgınlık içindeydi. 



Oysa artık kalbindeki kızgınlık gitmiş, yerine huzur dolmuştu. Bir an önce Efendimiz’in yanına 
gitmek istiyordu. Habbab’a dönerek bir defa daha,  
– Ey Habbab! Beni O’nun yanına götür, dedi. Habbab sevinç ve heyecanla,  
– Tamam, hemen gidelim, dedi. Hazreti Ömer ile Habbab birlikte yola çıktılar. Erkam’ın evine 
gidiyorlardı. Eve yaklaştıklarında Peygamberimiz’in arkadaşları, Hattab oğlu Ömer’in geldiğini 
karşıdan görmüşlerdi. Onun Müslümanlara karşı yaptıklarına şahit olanlar, çok 
endişelenmişlerdi. Efendiler Efendisi’ne zarar vermesinden korkuyorlardı. Hemen 
Peygamberimiz’e haber vererek ne yapmaları gerektiğini sordular. Allah Resûlü gayet sakin 
bir şekilde,  
– Bırakın gelsin, dedi Sahabîler,  
– Tamam ya Resûlullah, dediler ama hâlâ çekiniyorlardı. “Ya Ömer kötü niyetle gelmişse...” 
diye düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. Sonunda kahramanlığıyla ün salmış Hazreti 
Hamza,  
– Merak etmeyin. Ömer, iyi niyetle geliyorsa ne iyi! Fakat kötü bir amaçla geliyorsa onu kendi 
kılıcıyla öldürürüm, dedi. Hazreti Hamza’nın bu sözü üzerine kapı açıldı. Habbab’la Hattab 
oğlu Ömer içeri girdiler. Selâm verdiler. Hattab oğlu Ömer; doğruca gidip Peygamber 
Efendimiz’in önüne oturdu ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Daha sonra Allah Resûlü ile 
birlikte,  
– Ben şahitlik ediyorum ki Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed de O’nun kulu ve 
Peygamberidir, diyerek Müslüman oldu. Sahabe bu olaya o kadar çok sevindi ki hep birlikte 
“Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek tekbir getirdiler. Çünkü Hattab oğlu Ömer, o çevredeki 
en kuvvetli, en yiğit, en cesur ve en zeki kişilerden biriydi. Böyle birinin Müslüman olması 
Müslümanların gücüne güç katacaktı. Ömer’i Peygamberimiz’i öldürmeye götüren yol, 
aniden değişmiş ve onu aydınlığın membaına ulaştırmıştı. Yüce Mevlâ, Peygamberimiz’in 
dualarını kabul etmişti. Çünkü Peygamberimiz “Allah’ım! İslâm’ı Ömer ibn Hattab veya Amr 
ibn Hişam’dan (Ebu Cehil) Senin nazarında sevimli olanı ile güçlendir.” diye dua etmişti. 
Hazreti Ömer’in Müslüman oluşu, Allah’ın lütfu ve Peygamber Efendimiz’in duasının 
bereketiydi.  
 
 
     
 
 
 
  



ÖNEMLİ GÖREV 
Yüce Allah, Peygamber Efendimiz’e Kur’ân âyetlerini dört büyük melekten biri olan Cebrâil 
Aleyhisselâm vasıtasıyla göndermişti. Hazreti Cebrâil getirdiği bu âyetleri; Efendimiz’e 
okumuş, O da bunları vahiy kâtiplerine yazdırmış, birçok sahabî de ezberlemişti. Sahabîlerin 
çoğunluğu gelen âyetleri ezberlemeyi tercih ederdi. Çünkü onlar, hem Kur’ân-ı Kerîm’i 
okumanın ve ezberlemenin faziletli olduğunu biliyorlar hem de yazı çok fazla 
gelişmediğinden yazmaktan ziyade hafızalarına güveniyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen 
birçok hafız yetişmişti. 
O dönemlerde yapılan savaşlara gücü kuvveti yerinde olan herkes katılırdı. Savaşlarda şehit 
olanlar arasında hafızlar da oluyordu. Bu durum Hazreti Ömer’in dikkatini çekmiş ve 
hafızların giderek azalacağı ile ilgili endişe etmeye başlamıştı. Bunun için çözümler arıyordu. 
Ürettiği bir çözü- mü, icranın başında olan Halife Hazreti Ebû Bekir’le istişare etmeye karar 
verdi. 
 
Bir gün birlikte Müslümanların problemlerinden konuşurlarken ona bu konudaki 
düşüncelerini şöyle aktardı: 
– Yemâme Savaşı’nda yetmişten fazla Kur’ân-ı Kerîm hafızı şehit düştü. Korkarım öteki 
savaşlarda, diğer hafızlar da şehit olurlar. İşte o zaman, Allah korusun Kur’ân-ı Kerîm de 
Yahudi ve Hıristiyanların din kitapları gibi eksik hâle gelir. Bu sebeple şimdiden tedbir 
almalıyız. Allah’ın kelâmını, toplayalım ve yazdıralım. 
Hazreti Ebû Bekir, yardımcısı Hazreti Ömer’in bu endişesini paylaşıyordu. Ancak o başka bir 
endişe taşıyordu. Kafasındaki bu endişesini Haz- 
reti Ömer’e aktardı: 
– Resûlullah’ın yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım? 
Ortada büyük bir problem olduğunu gören Hazreti Ömer görüşünde ısrar etti ve, 
– Kardeşim vallahi bu çok hayırlı bir iştir, dedi. 
Ardından da gerekçelerini detaylı olarak tekrar anlattı. Hazreti Ömer anlattıklarıyla Hazreti 
Ebû Bekir’i ikna etmişti. 
 
Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir, bu konuyu konuşmak için hemen Hazreti Zeyd ibn Sabit’i 
çağırttı. Hazreti Zeyd, Peygamber Efendimiz’in vahiy kâtiplerindendi. Hazreti Ebû Bekir, 
Zeyd’e Hazreti Ömer’in endişelerini ve bulduğu çözümü aktardı. Anlatılanları dinleyen Hazreti 
Zeyd, Hazreti Ömer’e şöyle seslendi: 
– Ey Ömer! Peygamberimiz’in yapmadığı bir işi, bizler nasıl yapabiliriz? 
Zeyd’in bu sorusuna tam Hazreti Ömer cevap verecekken Hazreti Ebû Bekir söz aldı: 
– Aynı şeyi ben de sordum Ömer’e. Ancak onun sözleri beni ikna etti. Efendimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem) ha- yatta iken böyle bir şey olamazdı. Böyle bir durum olacağını düşünsek 
bile o zaman Cenâb-ı Hakk, bütün Kur’ân-ı Kerîm’i yeniden Resûlü’ne vahiy ile bildirebilirdi. 
Ancak şu anda böyle bir şey mümkün değildir. Bu sebeple tedbir almalıyız. 
Daha önce böyle bir şeyi hiç düşünmeyen Zeyd, Hazreti Ömer’in yaklaşımını doğru bularak, 
– Haklısınız, diye cevap verdi. 
Bu önemli görev, Hazreti Ömer’in ısrarıyla Hazreti Ebû Bekir tarafından Hazreti Zeyd’e verildi. 
Hazreti Zeyd, uzun çalışmalar sonunda bu büyük görevi başardı. O zamana kadar dağınık olan 
mübarek Kur’ân âyetlerini, itinayla topladı. Hepsini bir mushaf hâlinde yazdı, halifeye teslim 
etti. Böylece ilk yazılı Kur’ân-ı Kerîm mushafı hazırlanmış oldu. 
 



MÜLK SÛRESİ 
İbni Abbas (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
“Sahabeden biri, bilmeyerek çadırını bir mezarın üzerinde kurmuştu. Bir de baktı ki mezarın 
içinde bulunan kişi, Mülk Sûresi’ni okuyor. Mezardaki insan sûreyi bitirdikten sonra bu sahabî 
kalkıp Peygamber Efendimiz’in huzuruna geldi ve, 
– Ey Allah’ın Resûlü! Farkına varmadan bir kabir üzeri- ne çadır kurdum. Sonra da mezarın 
içindeki insanın Mülk Sûresi’ni sonuna kadar okuduğunu duydum, diye anlattı. 
Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: 
– O sûre koruyucudur, o sûre kurtarıcıdır, kabir azabından kurtarır. 
 
VAZGEÇERLERDİ 
Hazreti Ali Efendimiz dedi ki: 
– Resûl-ü Ekrem hayattayken O’na nazil olan bir veya bir- kaç âyet, mü’minlerin imanını ve 
Allah’a karşı olan saygılarını arttırırdı ve mü’minler, yasak olan fiili yapmaktan hemen  
vazgeçerlerdi. 
 
MİRAS 
Sahabeden biri, bir gün çarşıya uğradı ve oradakilere, 
– Mescitte Peygamberimiz’in mirası taksim edi- lirken ben sizleri burada görüyorum. Sizin 
ihtiyacınız yok mu? Bu ne biçim iş, siz de koşun, diye bağırdı. 
Herkes mescide koşup etrafa bakındı ancak taksimat göremeyince o sahabînin yanına geri 
dönüp: 
– Taksim edilen bir şey göremedik, sadece bazıları Kur’ân okuyordu, dediler. 
Sahabî şöyle cevap verdi: 
– İyi ya Resûlullah’ın mirası zaten bu değil mi? 
 
PIRILTILAR 
• İnsanların kitaplara olan ihtiyacı kadar, kitapların da onları iyi temsil edebilecek insanlara 

ihtiyacı vardır. 
• Kur’ân kendine saygılı olanlara içini açar; gönlünde Kur’ân’a karşı saygı ve hürmet hissi 

olmayanların ondan alabilecekleri hiçbir şey yoktur. 
• Kur’ân’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’ân-ı Kerîm’de aramak lazım. 
• Din, yaşana yaşana insanın tabiatı hâline gelebilir; insan onun peşinde olmalı! 
• Kur’ân-ı Kerîm’i iyi anlamak, O’nu iyi ‘okuma’nın yanı sıra aynı zamanda dünyayı ve içinde 

yaşanılan çağı iyi tanıma- ya bağlıdır. 
• Kur’ân’ı canlı gibi düşünmek lazım. Siz ona teveccüh gösterirseniz o da size teveccühte 

bulunur ve böylece arada manevî bir bağ olur. 
• Kur’ân’ın muhtevaya göre kelime seçme bakımından da eşi ve benzeri yoktur. 
• Kur’ân’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- okumalı. “Allah’ım bu kelimeleri 

Sen’den aldık yine Sana sunuyoruz” demeli. 
• Müslümanlığı arızasız, noksansız ve Kur’ân’a göre yaşamak en büyük keramettir. 
• Laubali arkadaşlar ve gayr-i ciddi ortamlar insan için en büyük tehlike sayılmalıdır. 
• Gülde bile diken vardır. İnsanın, gülün kokusunu duymayıp dikenine takılması biraz da 

kendi ruhundaki dikenlerden kaynaklanır. 
• Kur’ân-ı Kerîm, “Ey iman edenler, iman edin!” demek suretiyle bizi her zaman imanımızı 

gözden geçirmeye, tazele- meye davet ediyor. 
• Bir Kur’ân talebesinin asıl vazifesi, insanlarda Allah’a kulluk duygusunu güçlendirmektir.  



BİR GECEDE 
 
Çok genç bir delikanlı, bir Kur’ân öğretmeninden ders almaktaydı. Bu delikanlının yüzünün 
solgun olduğunu fark edenler, hocaya dediler ki: 
– Bu genç, Kur’ân okumak için bütün gece uyanık duruyor ve Kur’ân’ı bir gecede hatmediyor. 
Bunun üzerine hoca talebesine sordu: 
– Oğlum, haber aldım ki sen bütün gece uyanık duruyor ve Kur’ân’ı hatmediyormuşsun. 
Delikanlı bu söylenenin doğru olduğunu bildirince hoca, 
– Oğlum, şu hâlde bu gece de Kur’ân okurken beni önünde farz et, dedi. 
Genç talebe, bu teklifi kabul etti ve sabah olunca hocasıyla aralarında şu konuşma geçti: 
 – Dediğimi yaptın mı? 
– Evet efendim. 
– Kur’ân’ı hatmedebildin mi? 
– Hayır, efendim, yarısından fazlasını okuyamadım. 
– Oğlum, o hâlde bu gece, Hazreti Peygamber’den Kur’ân’ı dinlemiş olan bir sahabîyi 
düşünerek oku. Dikkatli ol, çünkü sahabîler, Kur’ân’ı bizzat Peygamberimiz’den dinlemiştir. 
Bu sebeple okurken sakın hata işleme. 
Delikanlı “Peki” dedikten sonra, o gece yine Kur’ân okudu, fakat bu sefer Kur’ân’ın ancak 
dörtte birini okuyabildiğini hocasına söyledi. Ertesi gece için hocası onun bu sefer bizzat 
Hazreti Peygamber’in huzurunda olduğunu düşünerek okumasını tavsiye etti. Genç öğrenci 
de öyle yaptı, fakat bu sefer Kur’ân’ın sadece bir cüzünü okuyabildiğini fark etti. En sonun- da 
hocası ona, 
– Oğlum, bu gece de Allah’a tevbe et ve kendini hazırla. Ve Cenâb-ı Allah’ın huzurunda 
Kur’ân okuduğunu düşün, dedi. 
Ertesi gün hoca, talebesinin gelmesini bekledi, fakat gelen olmadı. Durumu öğrenmek üzere 
gönderdiği bir adam, gencin hasta yattığı haberini getirince hoca bizzat giderek talebesini 
ziyaret etti ve onu ağlarken buldu. Genç adam hocasına şöyle dedi: 
– Hocam, Fatiha Sûresi’ni açıp okumak istediğim zaman sıra “İyyâke na’büdü (Ancak Sana 
ibadet ederiz.)” demeye gelince kendi nefsime bir baktım ve Cenâb-ı Hakk’ı bu âyetle tasdik 
ettiğimi göremedim. Bu sebeple de “İyyâke na’büdü” demek- ten utandım. “Malikî 
yevmiddîn” dedim ama bir türlü “İyyâke na’büdü” diyemedim. Böylece rükûa vardığım 
zaman artık tan yeri ağarmıştı. 
Bir rivayete göre, bu delikanlı bu olaydan bir saat sonra ruhunu Rahman’a teslim etti. Bir 
müddet sonra hocası, bu gencin kabrini ziyarete gittiğinde mezardan şu sesin geldiğini işitti: 
– Ey üstadım, ben diri (olan Allah’ın) indinde diriyim. Allah, beni herhangi bir bakımdan 
hesaba çekmedi. 
 



NURLAR 
• Ey ehl-i kitap! Geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettiğiniz gibi Hazret-i Muhammed 

Aleyhisselâm ile Kur’ân’a da iman ediniz. Zira onlar, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın 
gelmesini tebşir ettikleri gibi onların ve kitaplarının sıdkına olan deliller, hakikatiyle, 
ruhuyla Kur’ân’da ve Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’da bulunmuştur. (İşarat-ül İ’caz) 

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

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

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

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

• Kur’ân kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifâdır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. Tekrar 
etmekle daha alışılıp hoşlanılmış ve alışılıp yatkınlık duyulmuş olduğundan lezzeti artar. 
(Mesnevî-i Nuriye) 

• Kur’ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriat- 
tır, hem sadırlara şifa, mü’minlere hüdâ ve rahmettir. (Mesnevî-i Nuriye) 

• Zaman ihtiyarlandıkça, Kur’ân gençleşiyor; işaretleri açığa çıkıyor. (Mektubat) 
• Kendini tanıttırmak için kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla, baştanbaşa harikalar içinde 

yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini 
tanıttıracak. (Şualar) 

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

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

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

 
 
 


