




Allah'ı Niçin Göremiyoruz? 

Allah'ı göremeyişimizin pek çok sebebi vardır. Bunları dört madde hâlinde özetlemek 
mümkündür: 

1. Yaratılış kapasitemiz Allah'ı görebilecek bir güç te değildir. Çünkü görme, ihâta yani her 
şeyiyle kuşatma, içine alma meselesidir. Mesela mikro alemde virüsleri, bakterileri, makro 
alemde ise kâinatın tamamını göremiyoruz. Gözlerimizin bir görme kapasitesi vardır ve bu 
konuda onlar yetersiz kalırlar. Onun için Kur'ân-Kerim'de "O'nu gözler ihata edemez; O (nun 
ilmi) ise bütün gözleri ihâta eder." (En'am, 6/103) buyurulmaktadır.  
 
2. Allahu Teâlâ'nın benzer ve zıddı yoktur. Bizim varlık âleminde bir şeyi görüp onu bilmemiz 
o şeyin benzerinin veya zıddının olması sebebiyledir. Soğuk olmasaydı, sıcağı, ışık olmasaydı 
karanlığı bilemezdik. O yüzden Allah'ı kavrayabilmemiz mümkün değildir. Çünkü O'nun 
varlıkta ne bir benzeri ne de bir zıddı vardır. Nitekim Cenâb-ı Hak da "Onun benzeri hiçbir şey 
yoktur." (Şûra, 42/11) buyurarak bu hakikati dile getirir.  
 
3. Rabbimiz şiddet-i zuhûrundan dolayı gizlidir. Yani Rabbimiz, gözün görme sınırlarını aşan 
bir tarzda meydana çıkmasından, azamet ve ihatasından dolayı gizlenmiş tir. Bunu güneş 
misaliyle anlatmaya çalışalım: Eğer güneşi bütün gökyüzünü kuşatacak, dünyanın dört bir 
yanına ışıklarını verecek derecede büyütmek mümkün olsaydı, artık onu görmemiz mümkün 
olmazdı. Çünkü güneşin sürekliliğiyle, gece ortadan kalkıp her an gündüz olacağı için, güneşin 
ne olduğunu bilmemiz, ışıktan söz etmemiz de mümkün olmayacaktı. Hem güneş, hem de 
ışık, zuhurunun şiddetinden (yani varlığını an be an ve yoğun bir biçimde göstermiş olması 
sebebiyle gizlenmiş olacaktı. Tasarrufu dışında bir ânın dahi düşünülemeyeceği Allah da, 
varlığını kâinatta kesintisiz olarak her an, her saniye, hayat, ilim, rahmet, irade ve kudret gibi 
sıfatlarıyla öyle şiddetli hissettirmektedir ki, varlığı, -gaflet sahiplerinin nazarında 
düşünülemez ve hatıra getirilemez oluyor.  
 
4. Imtihan dünyası bunu gerekli kılmaktadır. Herkes, gözüyle Allah'ı görseydi o zaman 
imtihan sırrı ortadan kalkardı. Bu durum imtihan yapan bir öğretmenin, soruları sorduktan 
sonra cevabını yazdırmasına benzerdi. Maksat inananla inanmayanın, iyiyle kötünün ortaya 
çıkması olduğuna göre Allah, imtihanın gereği olarak kendisini gizlemiş, ama eserleriyle 
varlığını akıl gözlerimize sunmuştur. 

 

Kaynak:  

Yol Rehberim 2: Sayfa 216 

Yol Rehberim 3: Sayfa 16-17 





PEYGAMBERLER ALLAH'IN ELÇİLERİDİR 

Peygamber kelimesi haber getiren anlamına gelir. Dini yönden ise Allah Teâlâ'nın, vahiy 
yoluyla bildirdiği emirlerini ve yasaklarını kullarına iletmek üzere elçi olarak seçtiği insanlara 
peygamber denir. Peygamber, Allah'ın kendisine vahiyle gönderdiği dinin kurallarımı 
insanlara olduğu gibi duyurup öğretir. Allah ile kulları arasında elçilik görevi yapar. 
Peygamberler de insandır, ancak Allah'ın seçtiği müstesna insanlardır. Insan çalışıp 
çabalamak la, istemekle peygamber olamaz. Peygamberleri Allah seçer. Allah'ın insanlara elçi 
olarak gönderdiği peygamberlerini, yine insanlar arasından seçmesi, onların insanlara her 
konuda rehberlik yapabilmeleri içindir.  

Allah'ın; insanları doğru yola iletmek, emir ve yasaklarını onlara duyurmak için elçiler 
gönderdiğine inanmak, peygamberlik müessesesinin varlığını kabul etmek, Kur'an'da 
peygamber olduğu zikredilen şahısların peygamber olduklarını tasdik etmek, peygamberlere 
iman konusunun içine girer. Kur’an’da adı geçen peygamberlere iman etmek farzdır. 

Kur'ân'da adı geçen yirmi beş peygamber vardır: Hazreti Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, 
Ibrahim, Lût, Ismail, Ishak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Musa, Harun, Dâvûd, Süleyman, Zülkif, Ilyas, 
Elyesa, Eyyüb, Yunus, Zekeriyya, Yahya, Isa ve Hazreti Muhammed. (Allah'ın selâmı hepsinin 
üzerine olsun.) 

Bu peygamberlerin haricinde ismini bilmediğimiz ve sayısını yalnızca Allah'ın bildiği daha 
birçok peygamber gönderilmiştir. 



NURDAN SÜTUN 

Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Cennet'ten yer yüzüne indirildikleri zaman bir süre ayrı 
kaldılar ve daha sonra Arafat Dağı'nda buluştular. Beraberce batıya doğru yürüyüp Kabe'nin 
bulunduğu yere geldiler. Bu sırada Hazreti Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabb'ine 
ibadet etmeyi arzu etti ve Cennet'te iken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun 
tekrar kendisine verilmesini istedi. Allah'ın lütfuyla Cennet'teki nurdan sütun orada 
görününce Hazreti Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet etti ve Sübhaneke duası 
ile Allah'ı tesbih etti. 

Bu nurdan sütun, Hazreti Şit zamanında kaybolup insanların günahları sebebiyle simsiyah 
kararınca ye rinde siyah bir taş kaldı. Bunun üzerine Hazreti Şit Aleyhisselâm, onun yerine 
taştan dört köşe bina yap ti ve o siyah taşı da binanın bir köşesine yerleştirdi. İşte bugün 
Hacerü'l-Esved diye bilinen siyah taş odur. Peygamberimiz, yeryüzünde Yüce Allah'ı anmak 
için yapılan ilk binanın işte bu Kâbe olduğunu bildirdi. 

Nuh Tufanı'nda bu bina, kumlar altında kalınca yeri kayboldu ve uzunca bir süre gizli kaldı. 
Sonra Hazreti Ibrahim, Allah'ın emriyle Kâbe'nin bulunduğu yere gitti ve oğlu Ismail 
Aleyhisselâm'i annesi Hacer ile birlikte oraya yerleştirdi. Daha sonra Ismail Aleyhisselâm ile 
beraber Kabe'nin bulunduğu yeri kazıp Hazreti Şit Aleyhisselâm tarafından yapılan binanın 
temellerini buldular ve o temellerin üzerine bugün bulunan Kâbe'yi inşa ettiler. 

Kur'an-ı Kerim'de buna şöyle işaret edilmektedir: "Bir zamanlar Ibrahim ile Ismail, Kâbe'nin 
temelle rini yükseltiyor ve şöyle diyorlardı: 'Ey bizim Kerim Rabb'imiz! Yaptığımız bu işi kabul 
buyur bizden! Hakkıyla işiten ve bilen ancak Sen'sin." (Bakara Sûresi, 127. åyet) 

MÜJDECİ VE UYARICI OLARAK Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 

"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, 
kendisini ve işlerini düzeltir se onlara asla korku yoktur. Onlar hiç bir üzüntüye maruz 
kalmayacaklardır." (En'am Sûresi, 48. âyet) 

  



MİRAÇ'TA PEYGAMBERLER  

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Miraç'ta peygamberlerle görüşmesini şöyle 
anlattı: 

“... Cebrâil ile dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Kapıdan geçince orada 
Hazreti Âdem Aleyhiselâm'ı gördüm.  
'Bu babanız Ademdir! Selâm ver ona! dendi. Ben de selâm verdim. Âdem Aleyhisselâm 
selamıma karşılık verdi ve sonra bana,  
- iyi evlat hoş gelmiş, iyi peygamber hoş gelmiş, dedi. Sonra Cebrail beni yükseltti ve ikinci 
semaya geldik. Bize kapı açıldı. Içeri girince Hazreti Yahya ve Hazreti Isa Aleyhisselâm ile 
karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Cebrail,  
- Bunlar Hazreti Yahya ve Hazreti Isa'dır, onlara selâm ver, dedi. Ben de selâm verdim. Onlar 
da selâmıma karşılık verdiler. Sonra Cebrâil beni üçüncü semaya çıkardı. Kapı bize açıldı. İçeri 
girince Hazreti Yusuf Aleyhisselâm ile karşılaş tık. Cebrâil,  
- Bu Yusuf tur! Ona selâm ver, dedi. Ben de selâm verdim. Selâmıma karşılık verdi,  
-İyi kardeş hoş gelmiş, iyi peygamber hoş gelmiş, dedi. Sonra Cebrâil beni dördüncü semaya 
çıkardı. Kapıyı çaldı. Kapı açıldı, içeri girdiğimizde Hazreti idris Aleyhisselâm ile karşılaştık. 
Hazreti Cebrail, Bu Idris'tir, ona selâm ver, dedi.  
- Ben selâm verdim. O da selâmıma karşılık verdi. Beşinci semaya geldik. Cebrail kapıyı çaldı. 
Kapı açıldı, içeri girince Harun Aleyhisselâm ile karşılaştık. Sonra Cebrâil beni yükseltti ve 
altıncı semaya geldik. Kapıyı çaldı. İçeri girince Hazreti Ibrahim Aleyhisselâm ile karşılaştık. 
Cebrâil,  
- Bu baban Ibrahim'dir, Ona selâm ver, dedi. Ben selâm verdim. O da selâmımı aldı. Sonra, 

- iyi oğlum hoş geldin, salih peygamber hoş geldin, dedi. Sonra Sidretü'l-Münteha'ya 
çıkarıldım. Buranın meyveleri iri idi, yaprakları da fil kulakları gibiydi. Cebrâil bana, 

- İşte bu, Sidretü'l-Münteha'dır, dedi." 

  



YEMEĞİNİ DÖKEN MİSAFİR - Okuma Parçası 

Hazreti Ibrahim, yüz altmış yaşına gelmişti. Bir gün kendisinden iki yaş büyük bir ihtiyarla 
karşılaştı. Ihtiyarın yerinden kalkacak hâli yoktu. Ibrahim Aleyhisselâm ona acıdı, onu evine 
aldı ve sofrasına buyur etti. Beraber yemek yemeye koyuldular. Fakat ihtiyar misafir, yemek 
yemeyi bir türlü beceremiyordu. Üstelik yedirme yardımını da kabul etmiyordu. Aldığı 
yemeği gözüne, burnuna sokmaya çalışıyor, nadiren de olsa ağzına götürdüğü de oluyordu. 
Eli, yüzü ve elbiseleri yemek bulaşığı hâline gelmişti. Sanki o yemeği yememiş, üzerine 
yemekleri dökmüş, yemek onu yemişti. Hazreti Ibrahim Aleyhisselâm onun bu hâli üzerine 
şöyle dedi: 

- Ey ihtiyar misafirim, neden böyle yapıyorsun? Müsaade et de sana yardım edeyim. 

- Ey Ibrahim, bunlar ihtiyarlığın getirdikleridir. Seni üzmek istemem, kusura bakma. Peki, kaç 
yaşındasın ki? 

- Yüz altmış iki yaşındayım. Hazreti Ibrahim düşündü. Adam kendisinden iki yaş büyüktü. 
Ellerini kaldırdı ve "Allah'ım! Beni bu hâle düşürmeden ruhumu al." diyerek Yüce Allah'a dua 
etti. Çok geçmeden yemeğini yiyemeyen, üstüne başına döken ihtiyar misafirde bir değişme 
oldu. Hazreti Ibrahim, ona dikkatle baktığı zaman ölüm meleği Azrail'in karşısında 
bulunduğunu anladı. Azrail, ihtiyar suretinden asıl suretine gelivermişti. 

Ölüm meleği dedi ki: 

Ey Ibrahim, vakit geldi. Duan kabul edildi. Yüce dost Allah'ın huzuruna varma zamanıdır. Ben 
de bu vazifeyi yeri ne getirmek üzere gelmiş bulunuyorum. Azrail Aleyhisselâm, Hazreti 
Ibrahim'e ihtiyar misafir şeklinde gelmiş ve ölümü istemesi için Allah'a dua ettirmiş ti. Hazreti 
Ibrahim Aleyhisselâm, 160 yaşında Şam bölgesi de Halilu'r-Rahman kasabasına defnedildi. ile 
tanındı. Yirmi yaşlarına geldiğinde Mekke'de üstün ahlâkı ve güvenilirliği ile bilinir ve 
Muhammedü'l Emin diye anılır olmuştu. 

Yirmi beş yaşına geldiğinde Kureyş'in en asil ve zengin kadını olan Hazreti Hatice 
Validelimiz'le evlendi. Hazreti Hatice'nin Efendimiz ile (sallallahu aleyhi ve sellem) evlen meyi 
istemesinin sebeplerinden biri, O'nda gelmesi beklenen son peygambere ait işaretleri 
görmesi idi. Bu kutlu ailenin ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocukları oldu. 
Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) oğulları Kasım ve Abdullah, peygamberlik gelmeden 
önce küçük yaşta Mekke'de vefat ettiler. Kızları Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatima 
büyüyüp evlendiler. Zeyneb, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm 

Peygamberimiz'den önce vefat etti. Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) pak nesli, 
Hazreti Ali ile evlenen Hazreti Fatima ile devam etti. Otuz beş yaşında iken Kâbe hakemliği 
yaptı. Kabe'nin tamiri sırasında Cennet'ten gelen taş Hacerü'l-Esved yerine konulurken çıkan 
anlaşmazlığı, taşı bir bez üzerine koyup bütün kabile reislerine taşıtmak suretiyle giderdi. 
Kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı engellemiş oldu. 

Kâbe hakemliğinden birkaç yıl sonra Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bazı 
ilahi işaretler almaya başladı ve O'ndaki bu hâller üç dört yıl sürdü. Kırk yaşlarına 
yaklaştığında yaşadığı toplumun ahlâk dışı bir hayat sürme- sinden çok sıkılmaya ve yalnız 



başına kalmayı tercih etmeye başladı. Sık sık Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına gidiyor ve 
Rabb'iyle baş başa kalıp Kâbe'yi seyrediyordu. 

Kırk yaşına gelmiş olan Efendimiz (sallallahu aley hi ve sellem), 610 yılının Ramazan ayında 
Hira'da iken bir gece Cebrâil Aleyhisselâm geldi ve böylece vahiy süreci başlamış oldu. 
Efendimiz, Yüce Allah tarafından peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) iman 
ederek ilk inananlar olma şerefine: Hazreti Hatice, Hazreti Ali, birlikle görevlendirilmişti. 

Hazreti Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebû Bekir eriştiler. Böylece üç yıl sürecek olan gizli davet 
dönemi başlamış oldu. Insanların birer ikişer Islâm'a girdiği bu gizli davet döneminde 
inananların sayısı ancak otuza ulaştı. Peygamberliğin dördüncü yılında Allah Resûlü, 
akrabalarını Islâm'a davet etti ve takip eden günlerde açıktan tebliğ başladı. Insanların bir 
kısmı inkârcı tutumuna devam etti, bir kısmı da O'nun davetine uyup imanla şereflendi. 

Islâm'ın yayılması adına yaşanan gelişmeler müşrikleri çileden çıkarınca mü'minler için baskı 
ve işkence dönemi başladı. Bunun üzerine Müslümanlar, ibadetlerini serbestçe yapabilmek 
için peygamberliğin beşinci ve altıncı yıllarında Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldılar. 

Peygamberliğin altıncı yılında hem Hazreti Hamza hem Hazreti Ömer Islâm ile şereflendi. 
Mekke'de yiğitliği ve cesaretiyle tanınan bu zatın iman etmesi, Müslümanları güçlendirirken 
müşrikleri çileden çıkardı. 

Peygamberliğin yedinci yılından itibaren üç yıl sürecek boykot dönemi başladı. Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem), Müslümanlar ve onlara destekte bulunan Halimoğulları, Ebû 
Talib Mahallesi denilen yerde göz hapsine alındılar. Bütün ticarî ve insani ilişkileri müşriklerce 
yasak landı. Bu zorlu dönemde inananlar çok sıkıntı çektiler. Islâm'ın onuncu yılında 
boykottan kurtulmanın se vincini acı olaylar takip etti. Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve 
sellem) amcası Ebû Talib'in ve çok sevdiği eşi Hazreti Hadice'nin ardı ardına vefat etmesi O'nu 
çok üzdü. Hira'da ilk vahyin gelişinin üzerinden on bir yıl geçmişti ki Efendimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem), Miraç'ta ilâhi ikramların doruğuna erişti. Yüce Allah'ın huzuruna yükseldi ve 
Rabb'i ile perdesiz görüştü. Bu ilâhi görüşmede farz kılınan namaz da mü'minin miracı oldu. 
Islâm'ı yayma çabaları bütün zorluklara rağmen devam ederken birer yıl arayla 1. ve 2. Akabe 
Biatleri yapıldı. Sonra da Müslümanlar, Allah'ın izniyle Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. 
Mekke'den en son Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sadık dostu Hazreti Ebû Bekir 
ayrıldı. 

Sevgili Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye teşrif ettikleri gün 
Müslümanların sevinci doruk noktadaydı. Medineli Müslümanlar, Efendimiz'in (sallallahu 
aleyhi ve sellem) gelişine sevindikleri gibi hiçbir şeye sevinmediler. 

Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye gelişinden bir süre sonra Mescid-i Nebevî 
inşa edildi, sonra da Resûlullah ve ailesi için mescide bitişik evler yapıldı. Bundan sonra Islâm 
dini, artık büyük küçük herkese Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) mescidinde 
öğretildi. 

Takip eden yıllarda müşriklerle Müslümanlar arasın da Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar 
yapıldı ve hicretin altıncı yılında Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla gelen barış 



yıllarında Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), dünya üzerinde bütün devletlere elçiler 
gönderdi ve onları Islâm'a davet etti. 

Hicretin sekizinci yılında müşrikler, Hudeybiye Antlaşması'nı bozunca on bin kişilik Islam 
ordusu ile Mekke fethedildi. Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem), çıkmaya mecbur 
bırakıldığı vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilân ederek girdi. Mekke'nin fethinden 
sonra Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tekrar Medine'ye döndü. Arap yarımadasından 
büyük gruplar hâlinde Peygamberimiz'i ziyaret etme ye başlayan insanların çoğu Islâm'ı seçti. 
Hicretin onuncu yılında ilk ve son haccını yapan Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), 
haccı sırasında Arafat'ta yüz binden fazla Müslüman'a hitaben bir konuşma yaptı. Son 
Resûlün, hak din Islâm'a dair son nasihatlerini verdiği bu tarihi konuşmaya Veda Hutbesi 
dendi. Gönüller Sultanı, 8 Haziran 632 Pazartesi günü altmış üç yaşında iken Rabb'ine 
kavuştu. Cenaze namazı; erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile Hücre-i Saadet'te 
kılındı ve Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) orada toprağa verildi. 



MÜ'MİNİN PUSULASI: SÜNNET-İ SENİYYE 

Kulluk vazifemiz olan bütün ibadetler, bünyesinde Peygamberimiz'in sünnetini barındırır. 
Sünnet-i seniyye, Peygamber Efendimiz'in ahlâkıdır, hayat tarzıdır. "Kim bana benzeme ye 
çalışırsa o bendendir." buyuran Allah Resûlü'nün sünneti, mü'minler için pusula gibidir. Her 
zaman doğruyu gösterir. Çünkü "Beni Rabb'im terbiye etti." buyuran Nebiler Nebisi'nin her 
yaptığı, Allah'ın seçtiği davranış biçimleridir. Bu pusulaya uymayan insan, kendisini hedefe 
götüren yoldan çıkar ve yanlış yollara sürüklenir. Rabb'ini sevmekten de O'nun sevgisini 
kazanmaktan da uzaklaşır. 
 
Işte "Âhir zamanda kim benim sünnetimi uygularsa yüz şehidin sevabını kazanabilir." 
buyuran Gönüller Sultanı'nın sünnetlerinden bazıları: 

Nebiler Nebisi:  
• Her işe besmele ile başlardı. 
• Evine selâm vererek girerdi. Çıkarken de selâm verirdi.  
• Bir evin kapısını en fazla üç kez çalardı. 
• Güzel kokular sürünürdü. 
• Dişlerinin bakımına önem verir, misvak kullanırdı. 
• Akrabalarını, dost ve arkadaşlarını ziyaret ederdi.  
• Misafirini temiz bir kıyafetle karşılar, misafirine elinde olan dan ikramda bulunurdu. 
• Davete icabet ederdi. 
• Yakını vefat edenlere taziyede bulunur, onları teselli ederdi.  
• Cenaze namazlarına katılırdı. 
• Hastaları ziyaret ederdi. 
• Namazları cemaatle kılardı. 
• Çocuklarla şakalaşır, onları başlarını okşa yarak severdi. 
• Hep hayrı tavsiye ederdi. 
• Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.  
• Yemeğe besmele ile başlar, yemeğin sonunda şükrederdi. 
• Hediye kabul eder ve gelen hediyeye aynıyla veya daha güzeliyle karşılık verirdi. 
• Ölmüş kişileri hayırla yâd ederdi. 
• Evleneceklere yardım ederdi. 
• Aksi bilinmedikçe hüsn-ü zan yapardı.  
• llim öğrenenlere destek verdi. 
• Evlenenleri tebrik ederdi. 
• Hapşırdığında eliyle ağzını kapatırdı. 
• Yatmadan önce avuçlarını birbirine birleştirir. İhlas, Felak ve Nas Surelerini okur, sonra da 
başından başlayarak mübarek vücudunu mesh ederdi. 
• Yatarken sağ tarafına döner, ayaklarını toplar, sağ yanağını sağ avucunun içine koyar ve o 
günün muhasebesini yapardı. 
• Yüzükoyun yatmazdı. 
• Suyu besmele ile başlayarak üç yudumda içer, sonunda "Elhamdülillah" der ve dua ederdi. 
• Zemzem suyunu ayakta ve kıbleye karşı dönerek içerdi.  
• Her gece gözlerine üç kere sürme çekerdi. 



•Üzüldüğü zaman hemen namaza başlardı.  
•Her namazda abdest alırdı. Kabirleri ziyaret ederdi.  
• Dargınları barıştırırdı. 
• Çok dua ve tevbe ederdi. Musibetlere sabrederdi. 
• Elbisesini sağdan giyinir, sol tarafından çıkarmaya başlardı. 



SAHABE O'NU ÇOK SEVERDİ 

Hazreti Enes, hicret hadisesini naklettiği rivayetinin bir yerinde şöyle dedi: 

Peygamberimiz Medine'ye teşrif buyururken görmüştüm. Ömrümde o günden daha güzel. 
daha aydınlık bir gün görmedim. Peygamber'in öldüğü günü de gördüm. O günden de daha  
karanlık bir gün görmedim. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) vefat ettiği 
gün, Medine'de her şey âdeta karanlığa gömülmüştü. Allah Resûlü'nü defnederken henüz 
ellerimize bulaşan toprakları silkelemeden kalplerimizin değiştiğini fark etmeye başlamıştık. 

Ebu Eyyûb el-Ensârî şöyle anlatmıştı: 

"Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye geldiğinde evimin alt katına 
indi. Ben de üst katta oturuyordum. Akşam Resûlullah yatınca 'Biz, Allah Resûlü'nün üstünde 
oturuyoruz, o ise alt katta. Kendisi ile vahiy arasına giriyoruz!' diye düşündüm ve ertesi 
sabah, 

- Ya Resûlullah! Anam babam sana feda olsun, benim üst katta, senin de bizim altımızdaki 
katta oturmanı uygun bulmuyorum. Bu gece ne ben ne de hanımım gözlerimizi yumduk, 
dedim. 

Resulullah, - Niçin, ey Ebû Eyyüb, buyurdu. O da, 

- Senin altımızda olduğunu, uyuduğumuzda sağa sola dönerek üzerine toz 
düşürebileceğimizi, ayrıca seninle vahiy arasına girdiğimizi düşünerek uyuyamadık, dedim.  

Ancak Allah Resûlü, - Bizim için en uygunu, alt katta oturmamızdır. 

Çünkü yanımıza gelip giden çok oluyor, buyurdu. Başka bir gece de su testimiz kırıldı ve 
içindeki su yere döküldü. Su aşağıya akar da Resûlullah rahatsız olur endişesiyle ben ve 
hanımım, kadife yorganımızı aldık ve suyun üzerine bastırıp suyu yorgana indirdik. Ondan 
başka da yorganımız yoktu." 

Enes bin Malik (radıyallahu anh) şöyle nakletmişti: 

"Uhud Savaşı'nın vuku bulduğu gün, Medineliler, Resûlullah'ın öldürüldüğünü duyunca şehri 
terk etmek üzere harekete geçtiler ve Peygamberimiz öldürülmüş!' diye feryat etmeye 
başladılar. 

Medine'nin her tarafından çığlıklar yükseliyordu. O sırada, Ensâr'dan ihramlı bir kadın, 
durumu öğrenmek üze re yola çıktı ve altı kilometrelik yol koşarak savaş alanına vardı. 
Burada babasının, oğlunun, kocasının ve kardeşinin cesetleriyle karşılaştı, ama önce 
hangisinin cesediyle karşılaştığını bilmiyorum. Kadın savaş alanında öldürülenler arasında 
yürürken, 

- Bu kim, diye soruyor, oradakiler, - Baban, kardeşin, kocan, oğlun, diye cevap veriyorlardı. O 
ise ısrarla, - Resûlullah'a ne oldu, diye soruyordu. Nihayet ileride! dediler. Kadın, 
Resûlullah'ın yanına varınca Allah Resûlü'nün elbisesinin kenarından tuttu ve: - Ey Allah'ın 



Resûlü! Anam babam sana feda olsun! Sen sağsın ya kim öldürülmüş olursa olsun, 
umurumda bile değil! Bütün musibetler bana artık hafif gelir, dedi." 

Bir gün bir sahabi, Peygam ber Efendimiz'e gelerek: 
 - Ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopacak, diye sordu. Allah Resûlü de, 

- O gün için ne hazırladın, dedi. Adam, 

- Benim Allah ve Resûlü'nün sevgisinden başka hiçbir sermayem yoktur, deyince Efendimiz, 

- Öyleyse, sevdiklerinle beraber olacaksın, buyurdu. 

Sahabe, Resulullah'ın "Sen sevdiklerinle beraber olacaksın." sözüyle sevindiği kadar hiçbir 
şeyle sevinmemişti. Peygamberimizin bu sözü üzerine o sırada orada bulunan Hazreti Enes 
de Ben de Resulullah ile Ebû Bekir ve Ömer'i severim. Onları sevdiğim için ahirette 
kendileriyle birlikte olacağımı ümit ediyorum, dedi. 



Kur'ân-ı Kerîm'den Cenâb-ı Hakk Enbiya Suresi’nde buyurdu ki: 
 
"Biz, Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı 
(hakkı batıldan ayıran kitabı) verdik. (Enbiya Süresi, 48. âyet) Biz Musa'dan önce de Ibrahim'e 
hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun hâlini pekiyi biliyorduk. Onu Lût ile beraber kurtarıp 
bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca Ishak'ı, üstelik Bir de 
Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları buyruklarımızla insanlara doğru 
yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekât vermeyi 
vahyettik. Onlar yalnız Bize ibadet ederlerdi. (Enbiya Suresi, 71-73. ayetler) 
 
Nuh'u da önderlerden kıldık. O Ibrahim ve Lat'dan çok önce, Bize yakarmıştı. Biz de duasını 
kabul buyurup onu, ya kınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan 
kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. 
Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden Biz de onların hepsini suda boğduk. 
 
Davud ile Süleyman'ı da... Hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. 
Şöyle ki: Geceleyin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz 
de çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber, her birine bir hüküm 
ve bir ilim verdik. 
 
Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz 
dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. (Enbiya Sûresi, 76-79. âyetler) 
 
Süleyman'a da şiddetli rüzgârı amade kıldık. Rüzgâr, onun emriyle kutlu beldeye doğru 
eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini Biz biliriz. (Enbiya Suresi, 81. ayet) 
 
Eyyub'u da an. Hani o: "Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en 
merhametli olasın' diye niyaz etmiş, Biz de onun duasını kabul buyurup katımızdan bir lütuf 
ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere, hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını 
bir misliyle beraber vermiştik. 
 
Ismail'i, Idris'i, Zülkifl'i de an! Onların hepsi sabır fazileti ti ile bezenmişlerdi. Bundan ötürü 
onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Zünnûn'u da an. Hani o 
halkına kızmış, onlardan ayrılmış, Bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra 
karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı: "Ya Rabbi! Sensin llah, Senden başka yoktur ilah. 
Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime zulmettim, yazık 
ettim. Affını bekliyorum Rabb'im!" Onun da duasını kabul buyurduk ve kendisini o sıkıntıdan 
kurtardık. İşte Biz mü'minleri böyle kurtarırız. 
 
Zekeriyya'yı da an. Hani o: 'Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki (lütfedeceğin 
evlâdım) bana vâris olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir, herkesten sonra 
bâki kalan, bütün vârislerin en iyisi olan Sen'sin Sen!" Onun da duasını kabul buyurduk. Ona 
Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu 
onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit, hem endişe içinde Bize yakarırlardı. 
Gerçekten Bize derin bir saygı gösterirlerdi. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan 
Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle âlem için bir ibret 
yaptık. 



 
İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabb'iniz de Ben'im. Öyle ise yalnız Bana ibadet edin! 
(Enbiya Sûresi, 83–92. âyetler) "Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her 
fenalık ise nefsindendir. Ey Resûlüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit 
olması yeter de artar. 
 
Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma, 
zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki!" (Nisa Suresi, 79. ve 80. âyetler) 
 



GÖNÜLLER SULTANI'NDAN 
 
En Faziletli Söz Gonüller Sultanı Efendimiz buyurdular ki: 
 
- Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, "La ilahe illallahu 
vahdehu la serike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala külli şey'in ka dir. (Allah'tan 
başka ilâh yoktur, Otektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, her şeye 
kadirdir.)" sözüdür. 
 
Rıza 
 
Allah Resûlü buyurdu: 
 
- Allah Teâlâ, Kendi rızası için evinden çıkan bir kim. se hakkında şöyle buyurmuştur: "Kulum 
başka bir sebep le değil, sırf Benim yolumda cihat etmek, bana inanmak, peygamberlerimi 
tasdik etmek amacıyla evinden çıkarsa kendisini Cennet'e koyacağıma veya ganimet elde 
ederek, ayrıldığı evine geri döndüreceğim söz veriyorum." 
 
Şefaat Allah Resûlü buyurdular ki: 
 
- Her peygamberin Allah'ın kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber, o duayı yapmada 
acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere 
sakladım. Ona inşallah, ümmetimden şirk koşmadan ölenler nail olacaktır. 
 



YANILMAZ VE YANILTMAZ KURTARICILAR 
 
Insanın yaşayabileceği en büyük güzellik; Rabb'inin varlığına, birliğine iman etmesi ve O'nun 
rizasını kazanmış olmasıdır. Cenâb-Hakk'ın rızasını kazanmaya giden yolda insanlığa model 
olma adına ilk sırayı peygamberler almaktadır. Insanlığın semasında parlayan yıldızlar misali 
olan peygamberlerin hayatları, her bir insan için örneklerin en güzelleriyle doludur. Zaten 
peygamberlerin dünyaya teşriflerindeki en büyük hedef de onlara bakarak diğer insanların 
yön tayin etmesi ve böylece Allah'ın istediği mükemmel kul çizgisine gelmesidir. 
Peygamberlerin kavimleri ve karşılaştıkları olaylar farklı farklıdır, fakat hepsinin varlık gayesi 
aynıdır. Onlar: Yüce Mevla'nın yeryüzüne gönderdiği rehberler, yanılmaz ve yanıltmaz 
kurtarıcılardır. 
 
NEBÎLER SULTANI HAZRETİ MUHAMMED (sallallahu aleyhi ve sellem) 
 
Sonsuz kudret sahibi olan Yüce Rabb'imiz, kâinatı muhteşem ve mükemmel bir düzen içinde 
yoktan var etti. Sonra dünyayı hadsiz rahmetiyle canlıların yaşayabileceği en ideal, en güzel 
bir mekân hâline getirdi. Ardından insanoğlunu; yarattığı güzellikleri görsün, nimetlerini 
tatsın ve Rabb'ini tanıyıp O'na kulluk etsin diye nazlı bir misafir olarak yeryüzüne gönderdi. 
 
Bizi bizden iyi bilen rahmeti sonsuz Rabb'imiz, insanoğlunu dünyaya gönderdikten sonra da 
başıboş ve sahipsiz bırakmadı. Ona; Yüce Yaratıcısını tanıtması, Allah'a nasıl ibadet edeceğini 
anlatması, dünya ve ahiret saadetinin yollarını göstermesi için güzel ahlâkıyla, dürüstlüğüyle, 
yüksek karakteriyle, her bakımdan üstün yaratılıştaki en seçkin insanları peygamber olarak 
lütfetti. Allah'ın kendilerine peygamberlik verdiği o kutlu insanlar da insanlık tarihi boyunca 
Yüce Rabb'imizin emirlerini, O'nun yeryüzündeki halifesi olan kullarına eksiksiz olarak tebliğ 
ettiler. Insanlığın yüz akı olan bu kutlu elçiler içinde Allah, bazılarını diğerlerine üstün 
kılmıştır. Kâinatın övünç kaynağı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi 
ve sellem) ise bütün peygamberlerin sultanıdır. Diğer peygamberler insanlık semasının 
yıldızları ise Kâinatın Efendisi Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) onun 
güneşidir. Onun için Yüce Rabb'imiz, bütün peygamberleri Resûlü Ekrem Efendimiz'den 
haberdar etmiş ve onlardan kendi ümmetlerine Efendimiz'i müjdelemelerini istemiştir. 
 
Onlar da Rablerine verdikleri sözü tutmuşlar ve ümmetleri ne ahir zamanda gelecek olan son 
peygamberi muştulamışlar, kendileri de O'na ümmet olmak için can atmışlardır. Varlık 
âlemine önce geldikleri için O'na ümmet olmamışlar, ama Miraç'ta ruhlarıyla Efendimiz'in 
arkasında namaz kılma şerefi ne ermişlerdir. Peygamber Efendimiz, yeryüzünü 
şereflendirmesi yönüyle son peygamberdir. Ancak O'nun nuru (Nur-ı Muhammedi), 
 
Hazreti Adem'den önce yaratılmıştır. Insanlığı bir ağaca benzetecek olursak Nur-ı 
Muhammedi o ağacın çekirdeği. Efendimiz'in kendisi de meyvesidir. Nitekim bir hadis-i 
şerifte Efendimiz; "Sana peygamberlik ne zaman verildi?" diye sorulunca "Hazreti Adem 
ruhla ceset arasında iken." cevabını vererek bu hakikati dile getirmiştir. Hazreti Adem'den 
Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler; insanlığı, en mükemmel din olan Islâm'a ve 
son peygamber Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine hazırlamıştır. 
O'nun peygamberliğine, bütün nebiler ve onların yolunda giden bütün salih ve alim kişiler, 
şahittir. Ve Yüce Kitabımız Kur'ân-Kerim'de Allah Teâlâ, "Bütün dinlere üstün kılmak üzere 
Resûlü'nü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed 



Allah'ın resûlüdür." (Fetih Sûresi, 28. ve 29. âyetler) diyerek şahitlik etmektedir. Biz de bir 
kere daha bütün kalbimizle "Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah" diyerek Efendimiz'in 
peygamberliğine şahitlik ediyor ve Yüce Rabb'imiz'den bizi o şanlı Nebi'ye lâyık ümmet 
eylemesini diliyoruz. 
 
Muhittin KÜÇÜK 
 



ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED (sallallahu aleyhi ve sellem)  
 
Sevgili Peygamberimiz, ahlâk ve davranış açışından insanların en mükemmeli olduğu gibi fizik 
ve beden yapısı olarak da en güzel biçimde yaratılmıştı. Son derece yakışıklı idi. Heybetli bir 
görünümü vardı. O'nun mübarek yüzüne bakanlar sımsıcak hislerle dolardı, çünkü o güneş 
gibi in sanın içini ısıtırdı. Önceleri Yahudi iken sonra Müslüman olan Abdullah ibn Selâm 
(radıyallahu anh) bu nurani yüzü görünce "Allah'a yemin ederim ki bu yüz, yalancı birinin 
yüzü değildir." demişti. Cabir ibn Sürme (radıyallahu anh) ise "Bir gece havada hiçbir bulut 
yokken ve Ay da doğmuş gökyüzünde parlarken, bir kere Peygamberimizin mübarek yüzüne 
bir kere de Ay'a baktım. Peygamberimiz'in yüzü bana Ay'dan daha güzel gelmişti." diyerek bu 
güzelliği tasvir etmeye çalışmıştı. 
 
Insanların en güzeli Sevgili Peygamberimiz orta boylu idi. Teninin rengi kırmızı ve beyaz 
karışımında gül rengindeydi. Alnı genişti ve kaşları bitişikti. Kaşlarının arasında öfkelendiği 
zaman ortaya çıkan bir damar vardı. Yüz hatları dolgundu fakat bu, şişmanlık ve tombulluğu 
çağrıştırmazdı. Omuzlarının arasında kırmızı renkli ve peygamberlik mührü kabul edilen bir et 
parçası vardı. Omuzlarının arası geniş, avuçları etli, kolları uzun, ayak bilekleri ince ve zarifti. 
Mübarek ağzını açtığında dişleri ışıl ışıl parlardı. Dişlerinin arası hafif aralıklı idi. Gözleri iri ve 
siyahtı. Saçları kumral renkliydi ve tam olarak ne düz ne de kıvırcık. Saçlarını genellikle 
kulaklarının yumuşaklarına kadar uzatırdı. Onları iki yana doğru tarar ve saç bakımını ihmal 
etmezdi. Saçları tarakla tarandığı zaman, rüzgârın kumda açtığı yollar veya durgun suda 
meydana getirdiği dalga gibi olurdu. Sakalı sık, kirpikleri kıvrık ve uzundu. Alt dudağı ile 
çenesinin arası açıktı. Bu kısımda bulunan üç beş ağarmış tüy, sanki inci beyazı gibi 
gözükürdü. Saçları da birkaç beyaz tüyün dışında ağarmamıştı. Efendimiz'in ipek gibi 
yumuşacık olan teni sürekli etrafa güzel kokular yayardı. Terlediği zaman ter damlaları 
alnından inci taneleri gibi damlardı. Ağrı, güzel kokular gibi kokardı. Bir su kuyusuna ağzın 
dan bir damla damlasa bu su kuyusundan etrafa misk kokuları yayılırdı. Yürürken hızlı yürür 
ve arkasından koşanlar ona zor yetişirdi. Sesi son derece gür ve güzeldi. Tane tane ve çok 
güzel konuşurdu. Evet, Hazreti Berâ'nın dediği gibi insanlık O'nun gibi güzelini bu dünyada bir 
kez görmüştü ve O'nu bu güzelliğiyle görmek ancak âhirette sevenlerine nasip olacaktı.. 
 
Ömer ÇETİNKAYA 



 
RESÛLULLAH'IN AHLÂKI ALLAH VERGİSİDİR 
 
Sabır, kanaat, cömertlik, tevazu, fedakarlık, cesaret gibi bazı güzel hasletler vardır ki her 
insan onlara sahip olmak, onları kendi hayatında yaşamak ister. Çünkü bu ve benzeri güzel 
vasıflar, insana gerçekten insan olma özelliği kazandırır. "Güzel ahlâk” adı altında toplanan 
bu güzel vasıfları "örnek insan" olarak en mükemmel şekilde yaşayan insan, Peygamber 
Efendimizdir. Peygamber Efendimiz'in ahlâkı, bizzat Cenâb Hakk tarafından ihsan ve ikram 
edilmiştir. Cenâb-ı Hakk, onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde 
yaratmış ve O, hep ahlak üzerinde yaşamıştır. Onun ahlâkı, Allah'ın övdüğü ve Kur'ân'ın 
öğrettiği temiz ahlâktır. Yüce Allah, Islâm'ı insanlığın imdadına gönderip Kur'ân'ı indirirken 
ilahi prensiplerin uygulamaya geçişini hayatıyla gösterecek bir insan olarak Peygamberimiz 
seçmiştir. Kur'ân'da anlatılan güzelliklerin tamamını Peygamberimizin şahsında görmek 
mümkündür. Sahabelerin, Peygamberimizin ahlâkı hakkında bilgi almak istemeleri üzerine 
Hazreti Aişe Validemiz: "Siz Kur'ân'ı okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kur'ân'dı." demiştir. 
Peygamberimizin hayatında ve ahlâkında her meslek ve seviyeden insan, örnek alacak yönler 
bulabilir. Efendimiz'in hayatı her yönüyle hepimize örnektir. Nitekim Peygamberimiz de, 
"Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." buyurmuş ve bize bu özelliğinin 
dünyadaki göreviyle bağlantısını anlatmıştır. O'nun Ahlâkı Bir Meleke Halindeydi 
 
Peygamberimizin ahlakı bir meleke hâlinde öz olarak mevcuttu. Nasıl ki Güneş herkesin 
üzerine doğarsa Efendimiz'in dünyayı kaplayan şefkati de her kese yayılırdı. Her zaman 
muhtaçlara yardım eder, zayıfları korur, tatlı sözlü ve güler yüzlü bulunur, tevazu ve 
hoşgörüsünü hiç kimseden esirgemezdi. 
 
Bütün Duyguların Ideal Noktasını Bulmuştu 
 
Allah Resûlü, insanın yaratılışında var olan birbirine zıt huyları en mükemmel şekilde 
bağdaştırmıştı. Düşmanın kat kat üstünlüğüne aldırmadan binlerce düşmana tek başına 
meydan okumuş, ama bu hâlinde bile yumuşak kalpliliğini ve merhametini geri bırakmamıştı. 
Bütün insanlığın kurtulması için zihnini yorarken ümmetinin hâlini ve işlerini hiçbir zaman 
unutmamış, kendi ailesini de ihmal etmemişti. Gününün büyük bir kısmını ibadet ve zikirle 
geçirmiş, kalbi her an Allah'a bağlı kalmış ancak yine de dünyadan kopmamıştı. Bütün 
işlerinde her zaman Allah rızasını gözetmişti. Kendi şahsına yapılan her türlü kötülüğü 
affetmiş, intikam almayı hiç düşünmemiş ancak Allah düşmanlarını asla bağışlamamış ve 
onların yakasını bırakmamıştı. Allah'tan En Çok Korkandı 
 
Peygamber Efendimiz, yaratılmışların en üstünü olduğu gibi Allah'ı hakkıyla tanıyıp O'ndan en 
çok korkanı idi. Cenâb-ı Hakk, O'nu günah işlemekten muhafaza buyurduğu hâlde O, hiç 
durmadan ibadet eder, dua ve istiğfar da bulunurdu. Gecenin başında uyur, sonunda da 
ibadet ederdi. Mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. "Ya Resûlullah! Sizin gelmiş 
geçmiş bütün günahlarınız affedildiği hâlde neden kendinize bu kadar zahmet veriyorsunuz?" 
denildiğinde "Ben şükreden bir kul olmayayım mı?" diye cevap buyururlardı. Tevazu Sahibi 
idi 
 
Allah Resûlü, tevazu ve alçakgönüllülüğün en matbulünü yaşamıştır. Yaratılmışların en 
üstünü olarak Kur'ân- Kerim'de Rabb'i tarafından defalarca kere övüldüğü hâlde insanlar 



arasında asla Peygamberlik imtiyazını kullanmamış ve kendisini onlardan üstün görmemişti. 
Yüce Allah kendi sini kral peygamber olmakla, kul peygamber olmak arasın da serbest 
bıraktığında O, kul peygamber olmayı tercih etmişti. Bunun üzerine Israfil Aleyhisselâm 
Peygamberimiz'e, "Şüphesiz Allah, tevazu gösterdiğin için o hasleti de sana vermiştir. 
Kıyamet gününde insanların efendisisin. Yeryüzü yarılıp kabrinden çıkacak ve ilk şefaat 
edecek olan da sen sin." demişti. 
 
Onu Ilk Defa Gören Heyecanlanırdı 
 
Bir gün bir zat Peygamberimizin huzuruna gelince peygamberlik heybetinden titremeye 
başladı. Bu adamın hâlini gören Allah Resûlü, "Kendine gel, ben bir hükümdar değilim. Ben 
ancak Kureyş kabilesinden kurumuş tuzlu ekmek yiyen bir kadının oğluyum." buyurdu. 
Gerçekten de Efendimiz'i ilk defa gören heyecanlanırdı. Fakat daha sonra ondaki şefkati, 
yüzündeki tebessümü görünce rahatlar, gorüşüp konuşunca içindeki korku sevgiye 
dönüşürdü. Allah Resulü hangi hâlde olursa olsun herkese eşit davranır, basit yaşayışından ve 
fakir oluşundan dolayı kimseyi aşağı görmezdi. Çoğu insanın dönüp bakmadığı. yüz vermediği 
kişilerin bile isteklerini yerine getirirdi. Kendi İşini Kendi Görürdü 
 
Allah Resülü, insanların kendisine hizmet etmelerini istemez, kimseye yük olmazdı. Elbisesini 
kendi eliyle yamar, ayakkabısını tamir eder, abdest suyunu hazırlar, çarşıya giderek ihtiyaç 
duyduğu şeyleri satın alır ve eve kendisi getirirdi. Bir gün Amir ibn Rebia, Efendimiz ile birlikte 
cami ye gidiyordu. Yolda Peygamberimizin ayakkabısı çözüldü. Amir ibn Rebia hemen eğilip 
ayakkabıyı bağlamak istedi, fakat Efendimiz ayağını onun önünden çekti ve: "Bu hare ketin 
başkasına hizmet gördürmek demektir. Ben başkasına hizmet gördürmeyi sevmem." 
buyurdu. 
 
Çok Sade Bir Hayat Yaşardı 
 
Allah Resûlü, ailesi arasında ve evi içinde son derece mu tevazu ve sade bir hayat yaşardı. 
Zaman zaman ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunur, ev süpürür, deveyi bağlar, yemler, 
koyunları sağar, alışverişi kendisi yapar ve aldıkların kendisi taşırdı. Elbisesini yamar, 
ayakkabılarını tamir eder, kendi işini kendi görürdü. Ne kilitli kapılar arkasına çekilir ne de 
önüne tabaklarla yemek taşınırdı. Toprak üzerine oturur, yemeğini de yerde yerdi. 
 
Insanların En Yumuşak Huylusuydu 
 
Peygamberliğinden önce de sonra da insanların en yumuşak huylusuydu. Insanların en az 
kızanı, en çabuk razı olanı ve bağışlayanı idi. Şahsına yapılan kötülüklerden dolayı hiçbir 
şekilde intikam almayı düşünmemişti. Allah'ın emirlerini insanlara anlatmaya çalıştığı sırada 
Kureyş müşrikleri O'na her türlü hakarette bulunmuş, O'nunla alay etmiş, geçtiği yollara 
dikenler sermiş, üzerine pislik atmışlardı. Bununla da kalmayıp O'na sihirbaz, büyücü, kâhin, 
şair diyerek kızdırmak için her türlü yola başvurmuşlardı. Fakat O, kendisine yapılan bütün bu 
hakaretlere tahammül etmiş ve kızmamıştı, gayet sakin, engin sabırlı ve tahammüllü idi. 
Kimsenin Kalbini Kırmazdı 
 
Emri altında bulunan ve hizmetini gören kimselere son derece yumuşak davranır, onlara 
kızmaz, kalplerini kırmazdı. Onlar dediğini yapmasalar, ihmal de etseler, sadece yumuşakça 



ve nazikçe sebebini sorardı. Uzun yıllar Efendimiz'in hizmetinde bulunan Enes bin Malik bir 
hatırasını şöyle anlatmıştı: "Resûlullah bir gün beni bir iş için bir yere gön derdi. Dışarı çıktım, 
çocukların yanına uğradım, onlar sokakta oynuyorlardı. Ben de aralarına karıştım ve 
oynamaya başladım. Derken Resûlullah geldi, arkamdan başımı tuttu. Yüzüne baktım, 
gülüyordu: 'Enesçik, seni gönderdiğim yere gittin mi? diye sordu. 'Evet, gidiyorum ya 
Resûlullah.' dedim.  
 
Hayâ Sahibiydi 
 
Allah Resülü, hayâ bakımından insanların en üstünü, en edeplisi ve en utangacı idi. Görülmesi 
ve açılması ayıp sayılan şeylere karşı gözleri âdeta yumuktu. Insanların kusurlarını görmezden 
gelir, yüzüne vurmaz, o kişiyle arasındaki saygı ve sevgi perdesini yırtmazdı. Ona bir kimsenin 
hoş olmayan bir şeyi yaptığı bildirilince "Neden falan kimse böyle diyor, böyle yapıyor?" 
demez. Genel anlamda "Niçin böyle yapıyorlar ve diyorlar?" şeklinde konuşurdu. Böylece o 
kimseyi yaptığı işten veya söylediği çirkin bir sözden alı koyar, fakat o adamın ismini 
vermezdi. Edebe aykırı bir söz söylemez, böyle bir söz söylemeye kesinlikle teşebbüs bile 
etmezdi. Çarşı ve pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmazdı. Kötülüğe 
aynı ile karşılık vermez, aksine hoşgörülü davranırdı. Hoşlanmayacağı bir şeyi söylemek 
zorunda kalsa bile dolaylı olarak söylerdi. Hayâsının fazlalığından dolayı hiç kimsenin yüzüne 
dik ve sabit bir şekilde bakıp kalmazdı.  
 
O'nun Kadar Şefkatli Bir İnsan Yoktu 
 
Merhamet ve şefkat, Allah Resûlu'nün yüce şahsiyetinin bir aynası gibiydi. Onun kadar 
merhametli, onun kadar şefkatli ve ince ruhlu bir insan yeryüzüne gelmemişti. Efendimiz'in 
kalbine ve engin rahmetine en yakın olanlar, fakir ve kimsesiz insanlar. Fakirleri devamlı 
korur, onlara fakirliğin bütün ezikliğini ve zilletini unutturacak şekilde yakınlık gösterirdi. Bir 
yerde toplumun farklı kesimlerinin toplanmış olduklarını görünce önce fakirlerin yanına 
gider, onlarla birlikte otururdu. Kendini toplumun zayıf ve kimsesizlerinden üstün görme 
duygusuna kapılanları da uyarır, her tabakanın devamlı birbirlerine muhtaç olduklarını 
söylerdi. 
 
Allah Resûlü'nün mescidini temizleyen fakir bir kadın vardı. Resûlullah üst üste birkaç gün 
onu görmeyince ne nerede olduğunu sordu. Öldüğünü söylediler. Onun ölümünü kimse 
önemsemez, Efendimiz'e haber verme gereği duymamışlardı. Bu duruma çok üzülen 
Efendiler Efendisi "Bana haber vermeniz gerekmez miydi?" dedi ve kadının mezarına gitti. Iki 
rekât namaz kıldıktan sonra "Allah'ım! Bu mezarın içini nurla doldur, benim kıldığım namaz 
sebebiyle nurlandır." diye dua etti. Zira Cenâb-ı Hakk, Resûlü ile ilgili Tevbe Sûresi'nin 128. 
âyetinde şöyle buyurmuştu: "And olsun ki size içinizden bir Peygamber geldi ki sıkıntıya 
uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Bütün mü'minlere merhametli ve 
esirgeyicidir."  
 
Yetimlere Apayrı Bir Şefkati Vardı 
 
Efendiler Efendisi yetimlere olan merhametinden dola yı onları devamlı korur, haksızlığa 
uğradıkları zaman mut aka haklarını arardı. Yapılan savaşlar sonunda şehit düşen sahabelerin 
yetim kalan çocuklarına sürekli ilgi gösterir, onları yalnız bırakmaz, ihtiyaçlarını karşılardı. Bir 



gün yanina gelip kalbinin katılığından dert yanan bir adama Allah Resûlü, şu tavsiyede 
bulunmuştu: "Kalbinin yumuşak olmasını, ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyle 
ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki kalbin yumuşasın ve muhtaç 
olduğun şeylere kavuşasın." 
 
Hanımlara Nazik Davranırdı 
 
Allah Resûlü, mü'min kadınlarla erkekler arasında hic bir ayrım göstermezdi. Bir ihtiyaçları 
olduğunda veya bir şey öğrenmek istediklerinde onları reddetmez, ihtiyaçlarını karşılar, 
sorularına cevap verirdi. Özellikle yaşlı kadınların kalplerini kırmaz, hatıralarını hoş tutardı. 
 
Çocuklara Olan Sevgisi Bambaşkaydı 
 
Gönüller Sultanının çocuklara olan şefkati ve sevgi- si bambaşkaydı. Bir çocuk gördüğü zaman 
mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının arasına alır, kucaklar, okşar, 
sever ve öperdi. Gördüğü ve karşılaştığı her çocuğa selâm verir, hâlini hatırını sorardı. Onlarla 
arkadaşça konuşur, onların yanında çocuklaşır, anlayış seviyelerine göre sohbet eder, 
nasihatler verirdi. Binekli olduğu zaman çocukları atının terkisine alır, gidecekleri yere kadar 
göturürdü. Çocuklarla o kadar iç içe olmuştu ki bir defasında ya yarış yapan çocukları görmüş 
ve onların neşesine katılmak için onlarla birlikte koşmuştu. 
 
Şefkat Peygamberi, çocukların ağlamalarına dayanamaz, onların susturulmasını ve 
yorulmamasını isterdi. Öyle ki bazen ağlayan bir çocuk sesi duysa namazı bile kısaltır, 
annenin çocukla meşgul olmasına imkan verirdi. "Kim ağlayan çocuğunu susturuncaya kadar 
gönüllerse Cenâb-ı Hakk ona Cennet'te memnun olacağı kadar nimet verir." buyururdu. 
 
Affederdi 
 
Efendimiz, yaratılışı icabı kendisine kötülük edene kötü lükle karşılık vermez, affeder ve 
intikam almaya yanaşmazdı. Savaş dışında düşmanlarından kendisine sığınan, teslim olan ve 
bağışlanmayı dileyenleri yüz üstü çevirmemişti. Onların ricalarını kabul etmiş, suçlarını 
affetmiş ve pek çoğunun iman etmesine vesile olmuştu. Allah Resûlü kalabalık ordu suyla 
Mekke'nin fethi için şehre girdiği sırada düşmanlarının pek çoğu çaresiz kalarak önüne 
yığılmışlardı. O sırada rahmet peygamberi Efendimiz, imkânı olduğu ve istediği her şeyi 
yapmaya gücü yettiği hâlde düşmanlarını affetme büyüklüğü nü ilan etmişti. Azılı düşmanı 
Ebu Cehil'in oğlu Ikrime'yi, amcası Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi'yi bile affetmişti.  
 
Verdiği  Sözde Dururdu 
 
Allah Resûlü, verdiği sözde duran ve yaptığı anlaşmaya bağlı kalan en büyük insandı. Üstelik 
bu hususta dostunu da düşmanını da ayırt etmemişti. Dostlarına verdiği sözde durduğu gibi 
düşmanlarıyla yaptığı anlaşmalara da sadık kalmış, her ne pahasına olursa olsun aykırı 
hareket etmemişti. Peygamberliğinden önce bir dostuna verdiği sözü tutmak için adamı üç 
gün sözleştikleri yerde beklemişti. "Nasıl olsa artık gelmez." diyerek çekip gitmemiş, verdiği 
sözde sonuna kadar durmuştu. 
 



Insanların En Nezaketlisi İdi Efendiler Efendisi;  
 
insanların en naziği, en nezihi, en zarifi, en latifi, en ince ruhlusu idi. Nezaketini hiç kimseden 
esirgemez, herkese tatlı ve nazik davranırdı. Kendisine hitap edildiği ve soru sorulduğu 
zaman en güzel şekilde cevap verirdi. Ashabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince 
"Buyurun." diye karşılık verirdi. Kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinler, soruyu soran 
yanından ayrılmadıkça onu terk etmezdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda 
bırakmazdı. Karşılaştığı kimseye önce kendisi selâm verir, ashabıyla tokalaşmaya önce kendisi 
başlardı. Karşısındaki kim se elini çekmedikçe mübarek elini ondan ayırmaz, o kimse yüzünü 
çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken iki dizi 
üzerine oturur, edebin den ve ona değer verdiğinden mübarek bacağını dikip oturmazdı. 
 
Vakar Sahibi İdi 
 
Kâinatın Sultani; son derece vakarlı, ciddi ve izzet sahibi bi idi. O'nun peygamberlik vakarı, 
görene önce bir ürperti ve korku verirdi. Fakat karşısındaki kişi, kısa bir süre sonra O'nun ne 
kadar şefkatli bir insan olduğunun farkına varırdı. Allah Resûlü'nün bütün konuşmaları 
hikmetle doluydu. Boş ve lüzumsuz sözler söylemez, dedikodu yapmazdı. Kimsenin aleyhinde 
hareket etmediği gibi başkalarını o hâlde görürse de engel olurdu. Gülmesi sadece 
tebessümdü. Gülümsediğinde gözlerinin içi güler, yüzü ışıl ışıl olurdu. Sesli olarak gülmez, 
kahkaha atmazdı. Hoşuna giden bir şey olursa sade ce dişleri görünür ve inci gibi parlardı. 
Yürürken sağa sola bakmaz, karşıya bakarak sert fakat mütevazı adımlarla yürürdü. Hâlinde 
sükût hâkimdi, ihtiyaç olmadan konuşmaz di. Bir meselenin iç yüzünü bilmeden peşin fikirle 
konuşan kimseleri de ikaz ederdi. 
 
Daima Adaletli Idi 
 
Efendiler Efendisi; her hareketinde daima adaleti esas alır, insanlar arasında fark gözetmezdi. 
Hak hususunda çok titiz davranırdı. Kimsenin canına ve malına zarar vermeyi ve üzerine kul 
hakkı geçmesini istemezdi. Zulmü her vesile ile kötüler, "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, 
ona zulmetmez." buyururdu. Hazreti Peygamber; vahiy kâtiplerini genelde gençler arasından 
seçmiş, gençlerin fetva vermesine izin vermiş ti. Gençlerden öğretmenler tayin etmiş. 
 
Gençlere Önem Verirdi 
 
Sahabilerden meydana gelen orduların başına genç komutanlar geçirmişti. Tebük Seferi'nde 
Zeyd ibn Sabite, Bedir'de Hazreti Ali'ye sancağı bizzat kendisi vermişti. Kıyamet gününde 
arşın gölgesi altında mutlu olacaklar arasında gönlü Allah'a bağlı ve severek Allah'a ibadet 
eden gençleri de saymıştı. 
 
Aslı KAPLAN 
 



SELAM SANA EY EFENDİMİZ (sallallahu aleyhi ve sellem) 
 
Tevhid inancının ve saf kulluğun özü duadır. Duada önemli olan ise dua edenin "Şu anda 
benim kalbimin arzusunu, isteklerini işiten, bütün sıkıntılarımı ve ihtiyaçlarımı bilen ve 
istediği anda yerine getirmeye gücü yeten bir Zat'ın huzurundayım." düşünce sinde 
olmasıdır. Duanın kabulüne en büyük vesile ise kuluğuyla ve duasıyla Cennet'in kapılarının 
kendisine ardına kadar açıldığı Efendiler Efendisi'ne salât ü selâm getirmek tir. 
 
Salât, Peygamber Efendimize yapılan rahmet dileğidir. Yani Allah'tan Efendimiz'e merhamet 
etmesini, O'na vaat ettiği Makam-ı Mahmud'u vermesini ve daha çok insana şefaat 
edebilmesi için şefaat dairesini genişletmesini istememizdir. Selâm ise Efendimiz'e olan 
biatimizi devamlı yenilememizi ifade etmektedir. Yani "Ey Rabb'imiz! Biz Hazreti Muhammed 
Aleyhisselâm'a inanıp O'nun getirmiş olduğu ne kadar hüküm varsa hepsini kabul ettik. 
 
O, peygamberlik vazifesini eksiksiz yerine getirmiştir. Sen de Efendimiz'in bu başarısını kabul 
buyur ve bu kabulün le Peygamberimizi de bizim hakkımızda emin ve selamette eyle. 
Böylece, O'nun sayesinde gerçek insanlığa giden yolları öğrenen bizler, O'na olan biatimizi bir 
kere daha yeniliyoruz." dememizdir. 
 
Bizler salât ü selâmla âdeta, Allah'ın rahmet kapıla rina yöneldiğimizde kapıların anahtarları 
elinde olan Peygamberimiz'e selâm vererek kendimizi O'na tanıtırız ve sevdiririz. Sonra da 
Rabb'imize sığınarak isteklerimizi O'na ar: ederiz. Efendimiz Aleyhisselâm, Allah'ın en makbul 
kulu olduğundan O'nun ismiyle dualarımızın kabul olacağına inanırız. Duamızı bitirirken yine 
O'nun adını anarız ki iki makbul dua arasında bizim dualarımız da kabul olsun. Nebiler Nebisi 
Efendimiz, varlığın var edilmesinin sebebidir. Yüce Mevlâ, kâinat ve içindekileri O'nun yüzü 
suyu hürmetine yaratmıştır. Buradaki kulluk ve duasıyla dahi O'nu, âhiretin ve Cennet'in 
icadına vesile kılmıştır. O ise ümmetine ebedi saadet kapılarının açılması için dua acıdır. Işte 
bizler, her salât ü selamımızla O'nun bu duasının gerçekleşmesine "Âmin" demiş oluruz. 
Kâinatın Sultanı Efendimiz'e olan saygımızın ve vefamızın gereği olan salât ü selâm, Allah'a 
yakınlığımızın da en büyük vesilelerindendir. Efendiler Efendisi'ne, O'nun dupduru aile 
fertlerine ve seçkinlerden seçkin ashabına salât ü selam olsun. 
 
Yücel BOZCU 



 
"Kıyamet Günü insanların bana en yakını bana en çok salâvat okuyandır." buyuran Gönüller 
Sultanı'na bir demet salât ü selâm: 
 
• Allah'ım! Efendimiz'e salât ü selâm et.  
 
• Allah'ım! Hazreti ibrahim'e ve ümmetine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Hazreti 
Muhammed'e ve O'nun ümmeti ne rahmet eyle, şerefini yücelt. Şüphesiz ki övülmeye layık 
olan yalnız Sen'sin, şan ve şeref sahibi de Sen'sin. 
 
• Allah'ım! Sen'in sevgine mazhar Efendimiz Hazreti Muhammed'e, bütün peygamberlere ve 
Efendimiz'in ashabına, ailelerine ve arkadaşlarına salât ü selâm et. Bu duamızı kabul buyur ya 
Rabbi! 
 
•Allah'ım! Hazreti Ibrahim'e ve ümmetine bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Hazreti 
Muhammed'e ve O'nun ümmetine hayır ve bereket ver. Şüphesiz Sen her bakımdan övgüye 
layıksın ve Sen'in şanın yücedir. 
 
• Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine ve ashabına; ağaçların yaprakları, 
denizlerin dalgaları ve yağmur damlaları kadar salât ü selâm et ve bereket ver. 
 
• Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, O'nun bütün al u ashabına, Sen'in 
ilmin ve malumatın adedince salât ü selam et. • Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, 
O'nun ailesine ve ümmetine bütün hastalıklar ve devalar adedince salât ü selâm ve O'na ve 
ümmetine bol bol bereketini ihsan et. 
 
• Efendimiz Muhammed'e, O'nun al ve ashabına, her göz açıp kapama, her nefes alıp verme, 
Sana malum her şey sayısınca kâmil salât ve eksiksiz selâm et Allah'ım. Sana binlerce salât ü 
selam olsun ey Allah'ın Resûlü! Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah'ın Sevgilisi! Sana 
binlerce salât ü selam olsun ey Allah'ın vahyinin emin temsilcisi! 
 



MAHŞER GÜNÜ TEK ŞEFAATÇİMİZ EFENDİMİZ 
 
Kıyamet günü gelip de Allah Teâla, bütün insanları bir araya topladığında Güneş, onlara çok 
yakın olacaktır. Insanlar sıkıntıdan ve kederden dayanamayacak hâle gelince kendilerini bu 
hâlden kurtaracak bir kurtarıcı aramaya düşecekler ve "Zaman ne olur şefaat edecek birini 
bulalım." diyerek insanlığın babası Hazreti Adem'e koşacaklardır. Ancak Hazreti Adem, 
insanları Hazreti Nuh'a; Hazreti Nuh, Hazreti Musa'ya; Hazreti Musa da Hazreti Isa'ya 
gönderecektir. Hazreti Isa da bu hususiyetin Hazreti Muhammed'e ait olduğunu söyleyerek 
onları Peygamber Efendimiz'e gönderecektir. Insanlar, Efendiler Efendisi'nin yanına giderek, 
Ya Muhammed! Sen Allah'ın Resûlü ve son peygamber- - sin. Allah Teâlâ, senin geçmiş ve 
gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabb'ine bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Içinde 
bulunduğumuz hali görüyorsun, diyecekler. Efendimiz Aleyhisselâm da yürüyüp arşın altına 
gelecek ve Rabb'inin huzurunda iki büklüm secdeye kapanacak. Son ra Allah Teala daha önce 
hiç kimseye öğretmediği en güzel hamd ü senayı O'na ilham edecek. Ve Efendimiz hamdin 
her türlüsüyle O'na dua dua yalvaracak. Sonra Cenâb-ı Hakk, Efendimiz'e hitaben, - Başını 
kaldır ya Muhammed! Söyle, sözün dinlenecek. Işte, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin 
yerine getirilecek, buyuracak Efendimiz de başını secdeden kaldıracak ve, - Ya Rabbi 
ümmetimi bana bağışla! Ya Rabbi ümmetimi kurtar! Ya Rabbi ümmetimi bağışla, diye 
yalvaracak. O zaman Yüce Mevla Efendimize, - Ya Muhammed! Git ve kalbinde bir buğday 
tanesi kadar imanı olanı oradan çıkar, buyuracak ve Efendimiz de denileni yapacaktır. Ve 
insanlar, mahşer yerinde dehşet içinde beklemenin ıstırabından Efendimiz'in şefaati ile 
kurtulacaklardır. Efendimiz'in şefaatinden istifade; O'na iman etmeye, O'nu çok sevmeye ve 
sevdirmeye, O'nu örnek almaya ve O'na çok salât ü selâm getirmeye bağlıdır. Yüce Mevlâ, 
bizleri, Rabb'inin Sevgilisi Efendimiz'in şefaatine nail olan kullarından eylesin.. 
 



NURLAR 
 
Karıncayı emirsiz, arıyı yâsupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette beşeri nebîsiz bırakmaz. 
(Mektubat)  
 
Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı zât-ı Ahmediye Aleyhissalåtü Vesselâm 
olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmânirrahim'dir Ve en kolay bir anahtarı da 
salâvattır. (Sözler) 
 
Kainat bir Anâsır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. Insanlar 
onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü'l-
Enbiyâ ve'l Mürselîn, Imâmü'l-Müttakîn, Habibi Rabbil-Alemin Hazret-i Muhammed'dir. 
(Mesnevî-i Nuriye) 
 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hem beşerdir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele 
eder; hem resuldür, risalet itibarıyla Cenabı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti, vahye 
istinad eder. (Mektubat) 
 
O zat kâinatın illet-i gayesidir. Yani, "O zata şu kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halk etmiştir. 
Eğer onu icad etmeseydi, kâinati dahi icad etmezdi" denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği 
hakaik-i Kur'âniye ve envâr-1 imaniye ve zatında görünen ahlak-ı aliye ve kemâlât-ı sâmiye şu 
hakikate şahid-i katı'dır. (Mektubat) 
 
Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullaha ittibâ edilecek. Ittibâ edilmezse netice veriyor ki 
Allah'a mu habbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullahın Sünnet-i 
Seniyyesi'ne ittibâı intaç eder. Evet, Cenâb-ı Hakk'a iman eden, elbette Ona itaat ede cek. Ve 
itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın 
gösterdiği ve takip ettiği yoldur. (Lem'alar) 
 
Kaynak 

Gencin Yol Rehberi 1: Sayfa 85-106 

 



 
 
PEYGAMBERLERE İMAN 

Peygamberler, Allah'ın seçtiği özel Donanımlı insanlardır 

Sözlükte, rehber, yol gösteren ve elçi anlamlarına gelen peygamber kelimesi, dini 
terminolojide, Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve ya saklarını 
insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir. 

Peygamberler, Allah'ın seçtiği ve özel donanımlı mükemmel insanlardır. Maddi-manevi en 
güzel sıfatlarla donanmış bu insanlar, aynı zamanda herkesin kendisinde bir örnek ve model 
bulabileceği özelliklere de sahiptirler. İnsanlar, Allah'ın kendilerinden olmalarını ve 
yakalamalarını istediği noktada örnek olarak önlerinde peygamberleri görürler. 

Peygamberlere iman, imanın altı esasından biridir. Rabbimiz, her Müslüman'a, herhangi bir 
ayrım yapmaksızın, bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır. Nitekim, "Peygamber de 
kendisine Rabbi tarafından in dirilene iman etti, mü'minler de. Her biri Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine iman edip (şöyle de diller): Allah'ın peygamberleri arasında bir 
ayırım yapmayız." (Bakara, 2/285) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. 

Peygamberlerin Gönderiliş Gayesi Nedir? 

İnsan potansiyel değerleri ve donanımı itibarıyla varlıklar hiyerarşisinde en üst zirvededir. 
Ancak, o, bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki kin, nefret, haset ve baş kaldırma gibi 
özellikleriyle de dibe vurmaya müsait bir varlıktır. İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi bilen 
yüce Allah, hikmetinin, lütuf ve merhametinin bir sonucu olarak insanlara peygamberler 
göndermiştir. 
 
Kâinat içinde hiçbir varlık gayesiz ve vazifesiz yaratılmamış ve hiçbir canlı da rehbersiz 
bırakılmamıştır. Karıncayı meliksiz, arıyı beysiz, balıkları ve kuşları rehbersiz bırakmayan Allah 
(celle celâluhû), insanları da peygambersiz bırakmamıştır. 

Her bir peygamber, tarih boyunca insan fıtratına yerleştirilen kabiliyetleri inkişaf ettirip 
geliştiren ve onları yaratılış gayelerine yönlendiren birer görevli olarak büyük gayret sarf 
etmiştir. Onlar olmasaydı, yaratılış ağacının en mükemmel meyvesi olan insan, çürümeye 
mahkûm, anlamsız bir varlık olurdu. Ve yine peygamberler, topluluk hâlinde yaşamaya 
mecbur olan insanların, aralarındaki muamele ve münasebetleri düzenleyen ve onları hak ve 
adalet temelleri üzerine oturtan insanlar olarak insanlığa hizmet etmişlerdir. Eşya ve 
olayların sırlarını insanlara öğreterek onlara insan-kâinat-Allah münasebetlerini izah eden ilk 
muallimler de yine peygamberlerdir. 

Diğer taraftan, peygamberler, manevî sahada, dünya ve âhiret saadetine ulaşmada 
yanıltmayan rehberler oldukları gibi maddi sahâlarda da üstadlık yapan, çağları aşacak 
şekilde çığırlar açan, vesile oldukları mucizeler ile medeniyetlerin ve uygarlıkların 
kurulmasına, ilimlerin gelişmesine zemin hazırlayan rehberler olarak da önemli fonksiyonlar 
icra etmişlerdir. 



Kaynak 

Altın Nesil 2: Sayfa 52-54 

 





ÂHİRET ÖLÜMSÜZ OLARAK YAŞAYACAĞIMIZ ÂLEMDİR 

Öldükten sonra Allah Teâlâ tarafından tekrar yaratılarak diriltileceğimiz ve ölümsüz olarak 
yaşayacağımız âleme âhiret denir. Dirileceğimiz güne de âhiret günü veya mahşer günü adı 
verilir. Âhiret gününden önce kıyametin kopması gerçekleşecektir. İsrafil isimli meleğin Sûr’a 
üflemesiyle başlayacak olan kıyametin kopuşu, bütün kâinatı ilgilendiren bir hâdisedir. Sadece 
dünya ile ilgili değildir. Kıyamet koparken neler olacağı Kur’ân-ı Kerîm’de, İnfitar Sûresi’nin ilk 
sekiz âyetinde şöyle anlatılır: “Gökyüzü yarıldığı zaman… Yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı 
zaman… Denizler birbirine katılıp deniz hâline geldiği zaman… Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı 
zaman… İşte o zaman! Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. Ey insan, nedir seni 
o kerim Rabb’in hakkında aldatan? O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen 
ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkib eden?” 

Kıyametin kopmasından sonra insanlar, Allah tarafından ikinci defa diriltilip iyilik ve 
kötülüklerinin karşılığını almak üzere Allah’ın huzurunda toplanacaklardır. 

Rabb’imiz için insanlar öldükten sonra onları diriltmek çok kolaydır. Yüce Mevlâ bunu Kur’ân-ı 
Kerîm’de şöyle bildirir: “Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O’dur. Bu 
diriltme O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O’nundur. Gerçekten O 
mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Rûm Sûresi, 27. âyet) Dünyada her gün 
milyonlarca canlıyı yoktan var eden ilahi kudrete yine yoktan yarattığı insanı ölümünden sonra 
ikinci defa nasıl yaratabilir, denilebilir mi? Gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip 
bahar ve yazın yeşil yaprağını açarak yeryüzü kitabını en güzel şekilde yazan, her ağacın her 
bitkinin programını onun küçücük çekirdeğinde saklayıp muhafaza eden Zat, vefat eden 
insanların ruhlarını nasıl muhafaza edecek denilebilir mi? Dünyayı ve sayısız küreleri, yıldızları 
kudret elinde top gibi yuvarlayan, tesbih taneleri gibi çeviren Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir zorlukla 
karşılaşmadan yarattığı insanları tekrar diriltmesinde O’nun için hiçbir zorluk olamaz. Bahar 
mevsiminde bütün bitkileri ve çiçekleri yaratmak, O’nun kudretine bir çiçek yaratmak kadar 
kolaydır. Hiçbir şey O’nun kudretine zor gelmez. 

Âhiret inancı ve şuuru; kabri, dünyanın sıkıntılı hayatından Cennet’e götüren bir koridor gibi 
gösterir. Böylece ölüm; çürüyüp yok olup gitmek değil, sadece bir yer değiştirme, dünya 
hayatındaki imtihanın bitmesi sebebiyle vazifeden ayrılma olarak görünür. 

İyilik ve kötülüklerin karşılığı âhirete ertelenerek iyilerin ne kadar samimi oldukları ölçülür. 
Kötülere de yapmış oldukları kötü işlerden vazgeçmeleri için zaman tanınır. Eğer âhirete 
imanın gereği olan Allah’a hesap verme fikri olmazsa “Güçlü olan haklıdır.” kaidesine göre 
sorumluluk duygusunu kaybetmiş olanlar ve gücü ellerinde bulunduranlar, haktan ve 
adaletten yana olamazlar. Bunlar, kendi zevk ve heveslerini ölçü kabul ederek dünyayı ve 
sosyal hayatı Cehennem’e çevirebilirler. 

Sevdiklerinin ölümü üzerine insanlar, büyük bir üzüntü duymakla beraber âhirete iman 
duygusu ile teselli bulabilir, bunalımlara düşmekten kurtulabilirler. “O ölmekle yok olup 
gitmedi. Onunla tekrar buluşup görüşme imkânını kaybetmiş değilim. Ebedî bir âlemde, sonsuz 
ve ölümsüz bir hayatta yeniden ve bir daha ayrılmamak üzere buluşacağım. Rabb’im bunu vaat 
ediyor, söz vermiş; O, sözünden dönmez.” diyerek teskin olurlar. 



Öldükten sonra Allah tarafından diriltileceğine iman eden ve dünya hayatında yaptığı iyilik ve 
kötülüklerinin karşılığını göreceğine kesinlikle inanan bir insan, kendisini Peygamber 
Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlâk tarzına göre ayarlar. Peygamber ahlâkı ile 
ahlâklanmış insanlardan meydana gelen bir toplumda huzur ve güven olur. İnsanlar, 
birbirlerine güvenerek iş yapar, birbirleriyle ellerinden geldiğince yardımlaşır. Âhirete iman, 
insana çok muhtaç olduğu sorumluluk duygusunu kazandırır. Bu duygu; kendimize, 
vatanımıza, ailemize, milletimize, insanlara, hatta hayvanlara karşı bile görevlerimizi yerine 
getirmemizi sağlar. Sevap kazanma inancımız ve isteğimiz de yardımlaşma, acıma, iyilik yapma 
duygularımızı geliştirir. Cezalandırılma endişesiyle başkalarına zarar vermekten, kötülük ve 
haksızlık yapmaktan kaçınırız. İyi olan insanlar, dünyada alamadıkları mükâfatlarını âhirette 
alma inancıyla mutlu olurlar. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulup sağlıklı bir ömür sürerler. 

Haksızlığa uğrayanlar, ilâhî adalet ile haklarını alacaklarına ve suçlunun cezalandırılacağına 
inandıkları için içleri rahat, ruhsal durumları sağlıklı olur. Bunun yanında hakkını nasıl olsa 
âhirette alacağı inancıyla ufak tefek haklarını “İllâ da alacağım!” diye tutturmazlar. Şartları 
fazla zorlamaktan vazgeçip karşılarındaki insanları Allah’a havale ederler. Böylece toplum 
barışına, birlik ve beraberliğe büyük bir katkıda bulunurlar. Toplumdaki fertlerin bu tür 
duygulara sahip olmasının, hoşgörü zemininin meydana gelmesinde önemli tesiri vardır. 

Allah’a ve âhirete inanıp faydalı işler yapan bir insan, öldükten sonra dirilmek suretiyle 
Cennet’te ebediyen Allah Teâlâ’nın çok değerli bir misafiri olarak mutlu bir şekilde 
yaşayacaktır. Eğer insan, âhirete inanmazsa veya âhiret olmazsa ölünce hiçbir işe yaramayan 
ve mikrop yuvası bir cesetten başka ne olabilir? 



Ahiret Hayatı Ebedi Yurdumuzdur 

Sözlükte son, sonra gelen, son gün anlamlarına gelen ahret kelimesi, terim manası itibariyle, 
kıyametin kopmasından başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba's (öldükten 
sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, Cennet, Cehennem gibi bütün olay ve 
aşamaları içine alır. Ahiret hayatının gerçekleşmesinin en büyük delil ve teminati, Cenab-ı 
Hakk’ın kullarına olan vaadidir. Kur'an, her nefsin öleceğini, ölümden kaçılamayacağını, 
öldürenin Allah olduğunu ve sonunda dönüşün yine O'na olacağını pek çok yerde vurgulayarak, 
öldükten sonra dirilişin, Allah’ın vaadinin bir gereği olduğunu bildirir. Bilindiği gibi, bir haberin 
doğruluğu onu bildirenin doğruluğuna bağlıdır. Şu halde, vaadine muhalefet etmesi asla söz 
konusu olmayan Yüce Yaratıcı, bütün semavi kitaplarda ve de Kur'an-ı Kerim'de bir kitap gibi 
yarattığı şu kainatı kapatıp, başka bir gün yeniden açacağımı söylüyor. 

Madem ki, söyleyen O'dur; ve bu mevzunun söz sahibi peygamberler de buna şehadet 
ediyorlar o hale ahiret hayatının vukuuna olmuş nazarıyla bakılmalıdır.  

 

Yaradılış Seyrinin Farkımda Olan Insan Ikinci Dirilişten Şüphe Etmemeli 

Bir sayfada milyonlarca kitabı birbirine karıştırmadan yazıp nazarımıza arz eden zat, 
formalarını söküp dağıttığı bir kitabı ikinci defa aynı şekilde bir araya getireceğini vaadetse "Bu, 
onun kudretinden uzaktır." denebilir mi? 

Bu açıdan Kur an’ın şu ayetini yeniden düşünelim: 

"Gün gelir, gök sahifesini, tıpkı katibin yazdığı kağıdı durup rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin 
yaratmaya nasıl başladıysak diriltmeyi de Biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir 
vaaddir. Bunu gerçekleştirecek olan da Biziz.' (Enbiya, 21/104) 

İşte Rabbimiz de kışım gelmesiyle ölen ağaçları, bitkileri bahar mevsimi ile birlikte, tohumları 
birbirine benzeyen ve birbiri içinde olan ağaçları bitkileri, birbirine karıştırmayarak, 
şaşırmayarak, hata yapmayarak ve hiçbirini noksan bırakmayarak yeniden diriltir. En büyük bir 
ağacın programını bir nokta kadar küçük çekirdeğinin içinde muhafaza eder. Her bir baharda 
haşrin binler çeşitlerini gösteren üç yüz binden fazla hayvanlar ve bitkiler sayfasını birbirine 
karıştırmadan, yanlış yapmadan yeniden dirilten Allah'a, tek bir sayfadan ibaret olan ölü 
insanları diriltmek ağır gelir mi? "Diriltemez." denebilir mi? 

Yine aynı paralelde başka bir misalle meseleyi ele alalım: Yoktan bir makineyi icad eden 
sanatkar, daha sonra bu makineyi söküp dağıtsa ve ikinci defa bu makineyi monte edeceğini 
söylese, ona karşı "Hayır başaramazsın, yapamazsın!" denilebilir mi? Sınırlı beşer kudreti 
açısından bu durum mümkün olduğuna göre; bir sınır ve kayıt tanımayan ilahi kudret açısından 
hangi engel söz konusu olabilir? 

 



Eşyayı yokluktan varlık alemine çıkaran Yüce Kudretin, nasıl olur da, dağılan parçalanan 
varlıkları tekrar bileştirmeye gücü yetmez? Yok iken var olan insanın, yok olduktan sonra tekrar 
var olması niçin mümkün olmasın? 

Kur'an inkarcı düşüncenin, "Ben öldükten, sonra diriltilecek miyim?" itirazına şu veciz ifade ile 
cevap verir: 

"O insan hiç düşünüyor mu ki, o hiçbir şey değilken Biz onu yaratıp var ettik?" (Meryem, 19/66-
67)" Insanın yaratılış, dünyaya gelişi ve bu hiçbir müdahale ve gelişme safhaları kendisinin 
ilavesi olmadan hep dışarıdan olmaktadır. Bu itibarla insanın geçirmiş olduğu yaratılış seyri, 
onun Allah'ı ve ahireti tasdik etmesi hususunda kendine en yakın ve en tesirli bir delildir. Kendi 
yaratılış seyrinin farkında olan bir insanın, ikinci dirilişinden şüphe etmesi düşünülemez. 
Topraktan, canlı, düşünen, konuşan, duyan, anlayan şuur ve idrak sahibi insanı yaratan Allah, 
elbette toprak olmuş insanı yine ondan diriltebilir. 

 

 



En Küçük Varlığın İsteğine Cevap Veren Allah İnsanın Ebediyet Arzusuna da Cevap Verir 

Allah Teâlâ, hayat sahibi olan en küçük, en zayıf, en âciz varlıkların bile gizli seslerini, dualarını 
işitsin, ihtiyacını görsün, onları beslesin ve onlarla ilgilensin; sonra da yarattıklarının en 
büyüğü, en değerlisi olarak gördüğü insanın ölümsüzlük isteğini, duasını işitmesin! Onun ebedî 
yaşama isteğini duymasın ve reddetsin. Kendisine muhatap aldığı kullarının asırlarca: 
“Öldükten sonra yok olmak istemiyoruz, bizi ebediyete mazhar kıl! Ey bizi sayısız nimetleriyle 
donatan sultanımız, bize gösterdiğin bu numunelerin asıllarını ve membalarını da göster. Bizi 
bu çöllerde mahvetme. Bizi huzuruna al. Yokluğa atarak azap etme...” diye dua dua 
yalvarışlarına hiç değer vermesin! İnsan gibi mucizevî bir sisteme mazhar ederek yarattığı 
varlığı, ağaçtan düşen bir yaprak gibi toprağa atıp çürütsün. Aksine, bir incir çekirdeğini bile 
israf etmeyen Yüce Rabb’imiz, en mükemmel şekilde yarattığı insanı yokluğun karanlıklarına 
atmayacak ve yaptıklarının karşılığını kendisine verecektir. Mesela bir meyve çekirdeği 
görünüşte ölüdür. Fakat toprağa gömülünce yeşerecektir. Aynen bunun gibi ölen bir insan da 
dünya yönüyle ölü, âhiret yönüyle diridir. Çünkü insan da bir tohum gibi toprağa girecek, kabir 
kapısından geçip âhiret hayatına devam edecektir. 

Allah, hiçbir şeyi faydasız ve boş yere yaratmamış, hiçbir şeyi hiçliğe, yokluğa atmamıştır. 

Ekini biçerken öldürüyorlar. Başaktan buğdayı ayırıyorlar. Sonra değirmende un hâline getirip 
tekrar öldürüyorlar. Undan hamur yapıyorlar. Hamuru fırında pişirdikten sonra yani bir kez 
daha öldürdükten sonra ekmek elde ediyorlar. 

Fakat defalarca ölen ve sonunda ekmek yapılan buğdayı insan yiyince buğday bir bakıma tekrar 
dirilip insan bedeninde ete, kemiğe, tırnağa, saça dönüştürülerek insana can oluyor, hayat 
oluyor. İşte bu mucizeleri her gün gözlerimiz önünde tazeleyip duran Allah Teâlâ, ölmüş 
insanları dünya hayatındaki imtihanlarının, diğer bir ifadeyle bu dünyada yapmış olduklarının 
karşılığını vermek üzere tekrar diriltecektir. 

“De ki: Dünyayı gezin dolaşın da Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra, 
Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her 
şeye kadirdir.” (Ankebût Sûresi, 20. âyet). 



VASIYET 
 

Hazreti Osman (radıyallahu anh) şehit edildiğinde hususi dolabını aradılar ve içinde kilitli bir 
sanduka buldular. Sandukayı açtıklarında içinden şu belge çıktı: “Bu, Osman’ın vasiyetidir: 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Osman ibn Affan şahitlik eder ki Allah’tan başka ilâh yoktur. O, 
birdir ve O’nun ortağı yoktur. Muhammed, O’nun kulu ve Resûlü’dür. Cennet haktır, 
Cehennem haktır. Allah, gerçekleşeceği konusunda şüphe olmayan kıyamet günü, 
kabirdekileri diriltecektir. Allah asla sözünden caymaz. Osman; bu inanç üzere yaşayacak, bu 
inançla ölecek, inşallah bu inançla dirilecektir. 

 

ÖLÜMÜN ÖLÜMÜ – Okuma parçası 

Sahabeden Ebû Said, Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu anlatmıştı: 

“Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli bir koç şeklinde getirilir ve Cennet ile Cehennem 
arasındaki sur üzerinde bırakılır. 

Sonra bir ses, 

– Ey Cennet ehli, diye bağırır. Cennet’tekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses, 

– Şunu tanır mısınız, diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi koçu görmüş oldukları hâlde, 

– Bu ölümdür, diye cevap verir. Bundan sonra aynı ses, – Ey Cehennem ehli, diye bağırır. Onlar 
da başlarını kaldırıp bakarlar. Aynı ses onlara da, 

– Şunu tanıyor musunuz, diye sorar. Cehennem ehli, koçu görmüş oldukları hâlde, 

– Bu ölümdür, diye cevap verirler. Daha sonra koç yatırılarak boğazlanır. Daha sonra aynı sesin 
sahibi, 

– Ey Cennet ehli, burada ebedîlik var, asla ölüm olmayacak. Ey Cehennem ehli, size de ebedîlik 
var, asla ölüm olmayacak, der.” 

Bunları anlattıktan sonra Efendimiz Aleyhisselâm şu âyeti ilave etti: “Sen o hasret ve pişmanlık 
gününü, o haklarında ilahî hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet 
içindeler, hâlâ iman etmiyor onlar. Şu kesin bir gerçektir ki bütün dünyaya ve bu dünyada 
yaşayan bütün insanlara Biz vâris olacağız ve ölümden sonra hepsi diriltilip Bizim huzurumuza 
getirileceklerdir. (Meryem Sûresi, 39. ve 40. âyetler) 

 



O HÂLDE ŞİMDİ ALSIN 

Nebiler Sultanı Efendimiz şöyle buyurdular: 

“Ölüm meleği Azrâil Aleyhisselâm, Hazreti Musa’ya gönderilmişti. Musa Aleyhisselâm, 
karşısına çıkar çıkmaz Azrâil’in gözüne bir tokat attı ve onun gözünü kör etti. 

Azrâil Aleyhisselâm, Allah Teâlâ’ya Hazreti Musa ile başından geçen olayı anlattı ve, 

– Ey Rabb’im, beni ölümü istemeyen bir kuluna gönderdin, dedi. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ, Azrâil’in gözünü geri verdi ve, 

– Git, o kula de ki elini bir öküzün üzerine koysun, elinin kapladığı yerde ne kadar kıl varsa 
onların sayısı kadar kendisine ömür verdim, dedi. Azrâil Aleyhisselâm, gelip Allah Teâlâ’nın bu 
emrini söyleyince 

Musa Aleyhisselâm, 

– Ey Rabb’im, sonra ne olacak, diye sordu. Allah Teâlâ da cevaben, 

– Ondan sonra yine ölüm, buyurdu. Musa Aleyhisselâm, 

– O hâlde Azrâil şimdi canımı alsın, dedi. 

Kabrinin de Mescid-i Aksa’ya bir taş atımı mesafede yakın olmasını istedi. Çünkü bu sırada 
Musa Aleyhisselâm Tiyh sahrasında bulunuyordu. 

Orada olsaydım size Musa Aleyhiselâm’ın kabrini gösterirdim. Kesib-i Ahmar denilen yerin 
altında yol tarafındadır.” 

 



İLK KAVUŞAN 

Sevgili Peygamberimiz’in mübarek kızı Hazreti Fatıma, yirmi dokuz yaşında hicretin on birinci 
yılında Allah Resûlü’nden altı ay sonra vefat etti. Ehl-i beytten Peygamberimiz’e ilk kavuşan 
Hazreti Fatıma oldu. Onun vefatını Ümmü Seleme Hazretleri şöyle anlatmıştı: 

“Hazreti Fatıma’nın vefatı sırasında Hazreti Ali evde yoktu. Hazreti Fatıma beni çağırıp, 

– Bana su hazırla! Ben yıkanacağım, temiz elbiselerimi de çıkar giyineceğim, dedi. Ben de 
suyunu ve elbiselerini hazırladım. Gayet güzel yıkandı ve temiz elbiselerini giyip, 

– Bana yatak hazırla, ben uzanacağım, dedi. Ben de dediğini yaptım. Yatağını kıbleye doğru 
çevirip yattı ve bana şöyle söyledi: 

– Ey Ümmü Seleme! Şimdi ise ayrılma zamanı geldi. Kendim yıkanıp guslettim. Bunun için bana 
birkaç kere guslettirmeye ve vücudumu ovalamaya da lüzum yok. 

Bir müddet sonra da fani âleme veda etti.” 

 



ÇOCUĞUNUN YAPTIĞI İSTİĞFAR 

Allah Resûlü buyurdu: 

“Allah Teâlâ, salih kulunun Cennet’teki derecesini yükseltir. 

Bunun üzerine o, 

– Ya Rabbi! Bu yükselme şefaati nereden, ne sebebiyledir, diye sorar. 

Cenâb-ı Hakk ona şöyle der: 

– Çocuğunun senin için yaptığı istiğfar sebebiyledir.” 

 

İNSAN ÖLDÜĞÜ ZAMAN 

Nebiler Sultanı Efendimiz buyurdular ki: 

– İnsan öldüğü zaman salih ameli kesilir. Ancak üç şey hariç: Bitmeyen, devam eden sadaka; 
faydalı ilim; kendisine dua edecek iyi evlat. 

 

 

Kaynak 

Gencin yol rehberi 1: Sayfa 119 – 130 



AHIRETE IMAN  

Kuran kerim’den  

'Allah izin ermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu belli bir vakte bağlanmış, takdir esilmiştir. Her kim 
dünya mükafatını isterse kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim ahiret mülafatı isterse ona 
da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz." (Al-i Imran Suresi, 145. ayet) 

"Hakikaten Allah'ın Resulü’nde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve 
Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır." (Ahzab Suresi, 21.  Ayet) 

"Bütün hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki göklerde ve yerde olan 
her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O tam hüküm ve hikmet sahibi, her 
şeyfen hakkıyla haberdardır." (Sebe Suresi, L. avet) 

 

GÖNÜLLER SULTANI'NDAN 

Uyanırlar 

Allah Resulü buyurdu ki: 

Dünyada bir yolcu, bir misafir gibi ol! Insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. 

Beş Şeyin Hesabı 

Peygamber Efendimiz, kıyamet günü beş şeyin hesabını vermedikçe kulun ayaklarının Rabb'in 
huzurundan ayrılamayacağını bildirdi. Bunlar; ömrünü nerede harcadığı, dünyada ne amelde 
bulunduğu, malım nerede kazanıp nereye harcadığı, gençliğini nerede geçirdiği, bildiği ile ne 
derece amel ettiğidir. 

Takip Eder 

Peygamber Efendimiz söyle buyurdular: 

- Kişi öldüğü zaman üç şey onu takip eder: Malı, ailesi ve ameli. Malı ve ailesi kabrin başından 
geriye döner. Kendisiyle beraber arkadaş olan ise ameldir. 

 



BEN'DEN ALACAĞIN BIRŞEY YOK 

Allah Resulü şöyle buyurdu: 

"Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir. Birincisi; cihat esnasında ölen kimsedir ki 
Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetler önüne serer. O da bunlara 
sahip olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Allah kendisine, Bu nimetler içerisinde ne yaptın, 
diye sorar. O da, Sen'in yolunda şehit oluncaya kadar savaştım, cevabını verir. 

Allah Teala, yalan söylüyorsun , sen 'Yiğit desinler diye savaştın ve sana 'Yiğit' dediler de. 
Ben'den alacağın bir şey yok, der. İkincisi; ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur’an 
okuyan kimsedir ki bu da Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri 
bir bir sayar ve önüne serer. O da bunları tasdik eder. Sonra Allah kendisine,  

- Bu eriştiğin nimetler içerisinde ne yaptın, diye sorar. 

O da, 

- Ilim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve Sen’in rızam için Kur'an okudum, diye karşılık 
verir. 

Allah Teala, 

- Yalan söylüyorsun , sen ilmi, 'Alim' desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da 'Güzel Kur'an okuyan 
kişi ' desinler diye okudun. Ve sana böyle dediler de. Ben'den alacağın bir şey yok, der. 

Üçüncüsü de Allah'ın kendisine bolluk verdiği , malların her çeşidini ihsan ettiği kimsedir ki 
Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri karşısına çıkarır. O da bütün 
bunların kendisine verildiğini kabul eder ve Allah sorar: 

- Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın? 

Oda, 

-Verilmesini istediğin ne kadar yerlerde  yolda dağıttım, diye cevap verir. 

Allah Teala. 

-Yalan söylüyorsun . Sen bütün bunları kendine ne cömert adam" dedirtmek için yaptın. Ve 
sana böyle dediler de. Ben’den  alacağın bir şey yok, der. 

 



HAKKIYLA HAYA 

Ibni Mesud (radıyallahu anh) söyle anlatmıştı: 

"Allah Resulü bir gün, 

- Allah'tan hakkıyla haya edin, buyurdular. 

Biz, 

- Ey Allah'n Resulü! Elhamdulillah biz Allah'tan haya ediyoruz, dedik.  

Ancak O, şu açıklamayı yaptı: 

- Allah'a karşı olabildiğince hayalı davranın. Allah'a karşı gerektiği ölçüde hayalı olan kafasını 
ve kafasının içindekileri, midesini ve midesindekileri kontrol altına alsın! Ölüm ve çürümeyi de 
hatırından çıkarmasın. Ahireti dileyen, dünyanın geçici güzelliklerini bırakır. Işte kim böyle 
davranırsa o Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılır.' 

 

SURA ÜFLENDİĞİ GÜN 

"Sura üflendiği gün , doğrusu o çok çetin bir gün! Kafirlere hiç kolay olamayan bir gün. 
(Muddessir Suresi, 8. ve 9. ayetler) ayetleri nazil olduğunda Allah Resulü söyle buyurdu: 

- Israfil, suru ağzına almış, başını eğerek üfleme emrini beklerken ben nasıl hayattan kam 
alayım!? 

Bunun üzerine sahabe Resulullah’a, 

Bize ne söylememizi tavsiye elersiniz, diye sordular. 

Resulu Ekrem şöyle buyurdu: 

"Allah bize yeter, 0 ne güzel vekildir. Biz, Allah'a güvendik ve dayandık, deyiniz. 

 

CENNET'IN SEKIZ KAPISI 

Sevgili Peygamberimiz Cennet kapılarıyla ilgili şöyle buyurdu: 

-Birincisi; üzerinde "La Muhammedün ilahe illallah Resulullah" yazılı olan peygamberler, 
şehitler ve cömertlerin kapısıdır. Ikincisi, güzel abdest alıp namaz kılanların; üçüncüsü , zekat 
verenlerin kapısıdır. Dördüncüsü , iyiliği emredip kötülüklerden sakındıranların kapısıdır. 
Beşincisi ; nefsini kontrol edip oruç tutanların kapısıdır. Altıncısı, hac ve umre yapanların; 



yedincisi, Mücahit’lerin kapısıdır. Sekizincisi, takva sahiplerinin ve gözlerini haramdan 
sakındıranlarım kapısıdır. 

Müslüman olan bir kul. sahip olduğu her bir malin bir çiftini Allah yolunda infak ederse Cennet 
in kapıları onu mutlaka karşılar ve her biri, onu kendi beklediği , kapıdan girmesi için davet 
eder.  

 

MÜNKERVE NEKİR’İN SORULARI 

Bir ölüyü defnettiği zaman, defnetme işi bitince kabri. Yanında durup "Kardeşiniz için Allah’tan 
mağfiret dileyin ve Allah' tan itikadında sabit kılmasını isteyin. Muhakkak ki o, şu anda sorguya 
çekiliyor." buyuran Peygamber Efendimiz Münker ve Nekir isimli meleklerin kabirde soracak 
soruları şöyle anlatmıştı: 

"O iki melek mü’mine  

- Rabb'in kim, derler 

O, 

- Rabb'im Allah'tir, der. 

Melekler, 

- Dinin nedir, derler 

O, 

- Dinim Islam dir. 

Melekler:  

- Size gonderilmis olan kimdir, derler 

O, 

- Allah'in Resulu Muhammed, der 

Melekler,  

- Amelin nedir, derler. 

O, 

- Allah'ım kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ederim, der.  



KIYAMET GÜNÜNDE 

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) söyle anlatmıştı: 

*Aziz ve Celil olan Yüce Allah, kıyamet gününde bazı insanlara şöyle seslenecek: 

- Ey insanoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin! 

Kul diyecek ki: 

- Ey Rabb'im! Ben Seni nasıl ziyaret edeyim? Sen ki Alemlerin Rabb'isin! Hastalanmaktan uzak, 
münezzehsin. 

Yüce Allah, 

- Ey Ademoğlu! Bilmez: misin falanca kulum hastalandı. Ancak sen onu ziyaret etmedin. Bilmez 
misin onu ziyaret etseydin, yanında Benim hoşnutluğumu bulacaktın, buyuracaktır. 

Bazılarına da, 

- Ey Ademoğlu! Senden yiyecek istedim. fakat sen Beni doyurmadım, diye dikkat çekince o kul 
diyecek ki: 

-Ey Rabb'im! Ben Seni nasil doyururum? Sen ki Alemlerin Rabb'isin! Acımaktan uzaksın. 
Yemeye, içmeye ihtiyaçım yoktur. 

Alemlerin Rabb'i Yüce Allah’ta kuluna hitaben. 

- Benim kullarımdan biri aç kalmıştı. Senden yiyecek istedi, ama sen vermedin. Bilmez misin 
sen ona yiyecek verseydin Benim sevgimi, rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın, buyuracak. 

Bazılarına da, 

- Ey Ademoglu! Senden su istemiştim de sen Bana su vermedin, deyince kul diyecek ki:  

- Ey Rabb 'im! Nasil olur! Sen ki Alemlerin Rabb‘isin! Hiçbir şeye ihtiyacın yoktur 

Yüce Allah: 

- Kullarımdan birisinin suya ihtiyacı vardı. Sen ona su vermedin. Bilmez misin sen ona su 
verseydin, o davranışınla Benim rızamı, hoşnutluğumu bulacaktın, buyuracaktır.’ 

 

  



Keşke 

Allah Resulü şöyle buyurdu: 

"Cehennem'in kalıcı sakinleri ile Müslümanlardan bazıları orda bir araya geldiklerinde 
inkarcılar Müslümanlara şöyle sorarlar: 

-Sizler Müslüman değilim miydiniz? 

Müslümanlar, 

- Ever, derler 

Inkarcılar, 

- Peki ”, Müslüman olmanız, sizi ateşten kurtarmaya yetmedi mi ki bizimle birlikte Cehennem’e 
geldiniz, diye sorarlar.  

Müslümanlar, 

- Bizim bazı günahlarımız var, o günahlarımızın cezasını çekmek için buradayız, derler  

Allah, onların bu karşılıklı konuşmalarını işitir ve Cehennem’deki Müslümanların çıkarılmasını 
emreder. Orada kalan inkarcılar bunu gördükleri zaman ‘Keşke biz de Müslüman olsaydık da 
onların Cehennem’den çıktığı gibi çıksaydık!’ Derler  

Allah Resulü bunları anlattıktan donra fa şu ayeti okudu: ‘Elif lam ra. Bunlar, kitabın ve apaçık 
olan Kur’an’ın ayrtleridir. Bir zaman olur kafirler, Keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık! 
Diye çok hasret çekerler (Hicr suresi 1. Ve 2. Ayetler).  

 

AHIRETE BIRAKILIR 

Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz ile bir öğle yemeği yerken "İşte kim zerre ağırlığınca 
bir hayır yaparsa onu görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yaparsa onu gorecek." (Zilzal Suresi, 
7 ve 8. Ayetler) ayetleri nazil oldu. Ebu Bekir (radiyallahu anh) hemen yemekten geri çekildi 
ve, 

- Ya Resulullah! Yaptığımız her kötü amelin karşılığını ahirette görecek miyiz dedi 

Bunun terine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu: 

- Bu dünyada karşılaştığınız bütün üzücü hadiseler, yaptığınız kötülüklerin karşılığıdır. 
Hayırların karşılığı ise ahirete bırakılır.  

 



SURA ÜFLENINCE 

Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) ve kıyamet gerçeğini şöyle açıklamıştı:  

- Dört büyük melekten biri olan İsrafil’in Sur denilen ve mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen 
bir şeye üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Kıyametin dehşetini görmemek için bir rahmet eseri 
olarak iman ehlinin ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kafirlerin başına kopacaktır.  

Allah Teala şöyle buyuruyor: Sur’a üflenince Allah’ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde 
olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sur’a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. 

 

IKI KABIR 

Pegamber Aleyhisselam, iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu: 

- Bu kabirlerdeki iki kişiyi, insanlarca önemsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar . Biri küçük 
abdestini yaptıktan sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp pislikten kaçınmadığı için , diğeri 
de koğuculuk yaparken insanların arasını bozduğu için azap görüyor. 

Sonra  Hazreti Peygamber, yaş bir dal alarak ikiye ayırdı ve birer parçasını bu kabirlere dikti. 
Etrafında bulunanlar 

- Ey Allah'ım Resulü bunu niye böyle yaptınız, diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurdu: 

- Yaş kaldıkları müddetçe kabirdekilerin azapları azaltılacağını ümit ettiğim için böyle yaptım. 
Umulur ki bunlar yaş kaldığı müddetçe ölü için Allah’tan bağışlama dilerler. 

 

CENNET’IN KAPISI 

Peygamber Efendimiz buyurdu: 

"Ben kıyamet günü Cennet’in kapısında gelip kapının açılmasını isterim. Hazin (kapıcı melek), 

- Sen kimsin, diye seslenir. 

Ben, 

- Muhammed’im, derim. 

Bunun üzerine Hazin adlı melek şöyle der: 

- Sana açıyorum. Senden önce kimseye açmamakla emrolundum . 

 



INSANIN HAYAT SERÜVENİ  

Erzurumlu Ibrahim Hakki Hazretleri insanım hayat yolculuğunu şu şekilde  özetler: 

"Insanın dört alemi vardır. Ana  rahmi dünya, berzah ve ahiret alemi.  

 

Bunlardan her birinin hikmeti, yaşayışı ayrıdır. Çocuk , ana rahminden dünyaya gelmek 
istemediği gibi, insanda dünyadan gitmek istemediği gibi, insanda ölümle Allah’a kavuşunca 
dünyaya dönmek istemez ve dünyayı unutur gider.   

 

IBRAHIM EDHEM IN HAMAM PARASI 

Ibrahim Edhem Hazretleri bir gün hamama girmek istenmiş, hamamcıya, 

Param yok, hamama girmeme musaade etmez misiniz, demişti. 

Hamamcı ise "Parasız hamama girilmez." diyerek onu hamama sokmadı. Ibrahim Edhem 
Hazretleri Israr etti ise de hamamcı onun isteğini kabul etmedi. Boynu bükük olarak 
hamamdan ayrılan Ibrahim Edhem Hazretleri, öyle bir bağırış bağırdı ki yer gök çınladı. Bu sesi 
duyan halk, ağlamakta olan Ibrahim Edhem Hazretleri’nin başkasına toplanıp, bu kadar 
feryada gerek yok, hamam parasını biz verelim de ağlama, dediler. 

Ibrahim Edhem Hasretleri toplanan kalabalığa şöyle seslendi: 

- Ey ahali!  Siz benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz? Ben hamama 
giremediğim için ağlamıyorum. Ben dünyada iken parasız hamama bile sökmüyorlar. Ya 
ahirette de "Senin Cennet'e girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim 
ne olur? diye ağlıyorum... Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri 
sokmayacaklar, buyurdu. 

 

 



NURLAR 

• Hazırlanınız, başka , daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket 
ona nisbeten bir zindan hükmündedir. (Sözler) 

• Baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşr numunelerini icad eden Kadir- 
Mutlaka, Cennet'in icad: nasil ağır olabilir? (Sözler) 

• Insan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde ortlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün 
amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir. (Sözler)  

• En büyük bir ağacın ruh programını, bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza 
eden Zat -ı Hakim-i Hafız, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder, denilir mi? Ve küre-i 
arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı 
kaldıracak veya dağıtacak, denilir mi? (Sözler) 

• Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek, ecel ve kabir insani 
beklediğim gibi Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyordur.  

• Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var: Elbette Saltanat-ı ulûhiyetinin sermedi bir medarı 
olan ahiret var.  

•Size böyle nimet esen bir zat, sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere 
yatasınız(Sözler) 

• Koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanun-u teşekkülatını, bir nokta gibi 
en küçük çekirdekte derc edip muhafaza eden bir Zat-ı Hakim-i Zülcelal, bir Zat-ı Hafız-i Bızeva 
hakkında  

"Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder" denilir mi (Sözler) 

 

• Nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandı: o dahi 
ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek veya yatıp sonra subh-u haşirle 
gözünü açacaktır (Sözler ) 

• Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak dirilecektir. Dünya harap edildikten sonra, o 
dünyayı yapan Zat, yine daha güzel bir surette onu tamir edecek ahiretten bir menzil 
yazacaktır. (Sözler) 

• Bu dünya ebedi kalmak içine yaratılmış bir menzil değildir . Ancak Cenab- ı Hakk 'ın ebedi ve 
sermedi olan Darusselam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir 
bekleme salonudur.  

(Mesnevi-i Nuriye) 



• Insanların haşrı nebatatın haşri gibidir Bunu gören onu nasıl inkar eder! Haşrin içadına olan 
vaadi ise, bütün enbiyanın tevatürüyle ve büyük insanların da sabittir. (Mesnevi-i Nuriye) 

• Bizler uzun bir seferdeyiz. buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine 
gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl 
ve ilimden ümit yok. Ancak Kur’an’ın güneşinden, Rahman’ın hazinesinden tedarik edilebilir. 
(Mesnevi-ı Nuriye)  

• Cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki, bütün kuvvetiyle “Yaşasın Cehennem’’ der. 
Cennet dahi ucuz değildir; mühim fiyat ister. (Mektubat).  

 

 



EBEDI CEMAL AHIRETI ISTER 

Bir bahar mevsiminde, kuşların şakıyışı ve suların çağlayışını dinleyelim. Bütün nebatat ve 
ağaçlarım yemyeşil zümrüt gibi güzelliğini; güneşin doğuş ve batışını ve bulutsuz bir gecede 
mehtabı seyredelim. Kainatta cilvelenen bütün güzellikleri haylimizin nazarına arz edelim. 

İşte bu ve bunun gibi bütün tatlı tablolar Cenab- Hakk’ın cemalinin bir cilvesidir. O peşi peşine 
birbirini takip eden bu manzaralarla bize kendi güzelliğini göstermektedir. Bizler de O’nun bu 
cilvelerindeki güzelliği seyretmekle kendimizden geçiyor. O kendini tanıttırmak istiyor , biz de 
tanımaya çalışıyoruz. Şayet biz bu güzellikleri seyrederken perdeyi kapayıverse ve bizi yokluk 
karanlıklarında bıraksa. Nimet nikmete, muhabbet musibete, akil da bize ızdırap veren bir 
alete döner. Halbuki boyle bir Cemal, böyle bir çirkinlikten münezzeh ve mukaddestir. Aslında 
nimeti nimet yapan ve aklı her şeyden lezzet alır  hale getiren, o nimetlerin devamıdır. 
Binaenaleyh Allah, kendi ebedi ve sermedi olan Cemalini devamlı bize göstereceğini ayrı bir 
yurt açacak, bizi o diyarda  haşr ve neşredecek, sonsuz nimetlerini Cemal ve Kemalini bize 
orada gösterecektir. 

Hem O'nun güzellikleri ebedidir. Öyleyse güzelliklerin devam edeceği ebedi bir alem gerekir. 
Ta ki buradan geçip giden güzellikler orada ebedi olarak devam etsin. Evet, bu dünyada 
cilvelerinin güzelliğiyle kendimizden geçtiğimiz gibi, bir gün Zatı’nın Cemal ve güzelliğiyle 
kendimizden gezeceğiz. “Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabb’ine bakar” (Kıyamet Suresi, 23. 
Ayet).  

 

PIRILTILAR  

• Allah'tan (celle celalühü) isterken Allah’ı (azze ve celle) istemeli ! 

• Gerçek sahibine bağlanmayan şeyler sahipsiz demektir. 

• Ahireti hesabına endişesiz yaşayanın akibetinden korkulur. 

• kulluğunun idrakinde bulunan bir iman erine düşen vazife Sonsuz karasında sıfır olmaktır. 
Kendini sıfırlamayanlar Sonsuz'a kat’iyen ulaşamazlar.  

• Ötede sıratı rahat geçecek olanlar, burada sırat-ı müstakim üzerine yaşayan insanlardır.   

• Cennet dahil herhangi bir beklenti içinde bulunmamak asıl şefkat kahramanlığıdır. 

• Cennet, Allah'ın  insanlara sevgisinin tezahürüdür.  

• Insanın kendini iyi ve yeterli görmesi kadar öldürücü bir virüs olamaz: "Eminim" diyen, kendi 
emniyet dünyasına yıkmış sayılır, ahiretinden endişe etmeyenin akıbetinden korkulur.  

• Laubali insanlarım ötelere tam inandıkları söylenemez; zira, ahirete iman ciddiyeti gerektirir.  



• Dünya imtihanının sonunda kazanılacak veya kaybedilecek şeyler o kadar büyüktür ki; böyle 
ciddi bir akıbetle karşı karşıya bulunan akıllı kimselerin laubalice yaşamaları düşünülemez. 

• Tarihte yapılmış yanlışları tashih etmek mümkün değildir, fakat Allah'ın izniyle aynı hataları 
yapmamak mümkündür.  

• Bir mü’minin başkalarının hidayeti hususundaki ızdırabı, onun Allah’a imanı ve ötelere olan 
inancı ölçüsündedir. Kimin ne kadar inancı varsa o ölçüde ızdırabı vardır. 

• Cehennemle intikam alma isteği canavarlara has bir duygudur; kendisine kötülük yapanlar 
hakkımda dahi Cehennem söz konusu olunca "Hayır ya 

Rabbi, düşmanım da olsa ebedi nara girmesine razı olamam." deme mü’minlik yoludur. 

• Zihni kirleten sebeplerden biri de hep başkalarının tavır ve davranışlarıyla meşgul olmaktır. 

• Hazımsızlık ve çekememe bazen düşmanlardan daha fazla zarar verebilir; pek çok 
düşmanlığım altında da bu duygu yatmakta değil midir? 

• Küçük şeylere takılmak küçük insanların işidir 

• Istikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet edilmez  

• “iğneyle bir dağı yerinden sökmek bir kalbden kibri çıkarmaktan kolaydır” sözü hakikatin tam 
ortasından altın gibi sözdür.  

• Gıybet ve dedikodu kadar bir toplumu fesada sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez 

• Sözümüzün aks-i sada uyarmasını bekliyorsak her zaman kendi değerlerimizle hareket etme 
hususunda çok dikkatli olmalıyız.  

• Kamil mümin olmaya azmedenler kusurlarını  duymaktan dolayı rahatsız olmamayı 
kendilerine şiar edinmelidirler.  

 • Bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşabilir 

• Bir insan için en büyük bir talihsizlik, akıbeti adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği 
bir anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçüvermesidir.  

• Özümüze erme, kendi değerlerimize bir kere daha dirilmemiz demektir 

 

 

 





Kadere Iman 
Sayfa 137 – 150 

ALLAH HER ŞEYİ BİR KADER ÜZERİNE YARATIR 

“Biz, her şeyi bir kader üzerine önceden yapılmış belli bir plan ve programa göre yarattık.” 
(Kamer Sûresi, 49. âyet) 

Allah Teâlâ’nın, ilk noktadan ebediyete kadar yaratacağı varlıkların hepsinin zamanını, yerini, 
miktarını, bütün özellikleriyle en küçük ayrıntısına kadar önceden bir plan ve program yaparak 
belirlemesine kader denir. 

“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları 
Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi 
olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde O’nun bilmediği tek bir tane 
yoktur. Yaş ve kuru ne varsa hepsi Kitab-ı Mübin’dedir.” (En’am Sûresi, 59. âyet). 

Allah Teâlâ’nın, Kâdir ismiyle yapmış olduğu plan ve programında belirlediği şeyleri zamanı 
gelince yaratmasına, yani gerçekleştirmesine de kaza denir. 

Hiçbir olay, kaderin dışında kalmaz ve kaderde sonradan değişme olmaz. Allah Teâlâ, insanın 
kaderini belirleyip yazarken onun dünya hayatında kendi aklını ve hür iradesini kullanarak, her 
konuda iyi veya kötü, doğru veya yanlıştan hangisini tercih edip yapacaksa önceden onu bilir. 
İnsanın seçtiğini, o kişinin kaderi olarak yazar. 

Bir insan iyilik yaparsa Allah’a itaat ederse bu seçiminin ve davranışının mükâfatı olarak ona 
sevap verilir. Eğer insan, kötü ve günah olan bir işi yaparsa söz konusu kişi günah kazanmış ve 
cezayı hak etmiş olur. Elbette ki tevbe ile günahlarımızın affedilip silinme imkânı her zaman 
vardır. Günah işlemiş olmak mutlaka ceza çekmeyi gerektirmez. Fakat kul olarak bize düşen 
hata yapmamaya, günah işlememeye çalışmaktır. 

Küllî İrade - Cüz’î İrade 

Allah’ın iradesine küllî irade denir. Küllî irade, her dilediğini yapma, yaratma gücüne sahip 
sınırsız irade anlamına gelir. İnsanın iradesine cüz’î irade denir. Cüz’î irade, insanın doğruyu ve 
yanlışı ayırt etmesi yeteneğidir. Cüz’î irade sınırlıdır. Allah insanın kaderini; hayvanların, 
bitkilerin kaderi gibi yazmamıştır. İnsana, “Sana verdiğim akıl ve irade ile iyi veya kötüden, 
doğru veya yanlıştan hangisini seçersen onu yazacağım, kötülüklerinden seni sorumlu 
tutacağım. İyi veya kötü yaptığın her şeyin karşılığını göreceksin.” demiştir. Bizi, yani insanları 
bu şekilde imtihandan geçirmek istemiştir. Ancak ergenlik çağına kadar da dinî eğitim-öğretim 
için insana zaman ve fırsat tanımakta ve bu dönemde işlediği günahlardan onu sorumlu 
tutmamaktadır.  

Seçimi İnsan Yapar, Allah Seçileni Yaratır  

İnsanın seçim yapması, iyilik ve kötülük için sebep oluşturmak, ortam hazırlamak anlamına 
gelir. Yaptığımız her iş, iyi veya kötü sonuçlar doğurur. Sonuçlar iyi de olsa kötü de olsa Allah 



tarafından yaratılır. Allah’ın kötü sonucu yaratması kötü değil, insanın iradesini kötü sonuçları 
doğuracak şekilde kullanması kötüdür.  

Demek ki başımıza gelen iyi ve kötü her olayın mutlaka sebepleri vardır. Bu sebepleri ya 
kendimiz veya ana-baba, arkadaş, toplum gibi başka ortaklarla meydana getiririz. Eğer 
başımıza gelen belâların sebeplerini doğru olarak tespit edemezsek sorumluluğu kadere, yani 
Allah’a yükleriz. Bu kötülüğü niye yazdı, biz ona ne yaptık ki, diye anlamsız sözler söyleriz. Kendi 
ihmalimizden veya başka bir sebepten başımıza gelen bir sıkıntıdan dolayı kadere isyan etmek 
sıkıntımızı gidermez. Aksine sıkıntımız bir iken ikiye çıkar. İmanımız, Allah’a güvenimiz yara alır. 
Şunu iyi bilmeliyiz ki Allah, hiçbir zaman bizim kötülüğümüzü istemez.  

Allah Teâlâ, seçimimizle meydana getirdiğimiz sebeplerle onların sonucunu aynı anda, bir 
arada görür. Sebebiyle, sonucuyla her şeyi önceden görerek ve bilerek kaderimizi dünyaya 
gelmeden yazar. Görüp bilmesinde yanılma, gaflet, gözden kaçma söz konusu olmadığı için 
kaderde yazdıkları aynıyla hayatımızda gerçekleşir. 

 

KADERE İMANIN FAYDASI 

Kader ve kazaya iman etmek, Allah’a olan imanımızı güçlendirir. Hiçbir şeyin başıboş 
olmadığını, gelişigüzel meydana gelmediğini, her şeyi görüp gözeten, yöneten bir Zat’ın 
varlığını anlatır. Kâinatı ve içinde meydana gelen olayların, bir karmaşa olarak değil de gerçekte 
her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın planına ve programına göre meydana geldiğine inanırız. Bu bakış 
açısı bizi rahatlatır. Kendimizi ve her şeyi boşlukta görmekten kurtuluruz. Bunalıma düşmeyiz. 
En sıkıcı ve üzücü olaylar karşısında bile sarsılmayız. Her ne kadar görünürde suçlu olanlar 
varsa da “Kaderin hükmü böyledir.” anlayışına da bir pay ayırarak soğukkanlılığımızı 
koruyabiliriz. Daha sabırlı olabiliriz. Acele etmeden, geleceği düşünerek durum 
değerlendirmesi yapabiliriz. Sonradan pişman olacağımız yanlışları yapmaktan sakınırız. 
Allah’a sığınarak, güvenerek yolumuza devam edebiliriz.  



Her İş Küçük de Olsa Planlanarak Yapılır  

“Her şeyin hazineleri (asıl kaynağı) bizim katımızdadır ve biz onu belli bir plana (ölçüye) göre 
indiririz.” (Hicr Sûresi, 21. âyet)  

İşte kader, Allah’ın yarattığı bu kâinat sarayının içindeki canlı ve cansız varlıkların hayat 
hikâyelerinin planı ve programıdır. Rüyaların bir bölümü olan sadık rüyalar; yani sonradan, 
görüldüğü şekilde gerçekleşen rüyalar da kaderin ispatı için çok önemli bir delildir. Öyle ki bir 
sene, iki sene, on sene sonra meydana gelecek olaylar önceden rüyada görülebilmektedir. Bu 
da her şeyin önceden planlanıp yazıldığını gösteren bir delildir. Peygamber Efendimiz’in ve bazı 
velilerin gelecekten verdiği haberler kaderin varlığını gösterir.  

Peygamber Efendimiz’in İstanbul’un fethedileceğini bir hadisleriyle haber verdiğini herkes 
bilir. Hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz’in daha birçok önemli olayı asırlar öncesinden 
haber vermiş olduğu görülmektedir.  

İnsanın İradesiyle Kaderinin İlgisi Nasıldır?  

Başımıza gelen her olayın mutlaka bir sebebi vardır. Hiçbir olay sebepsiz olarak gerçekleşmez. 
Cenâb-ı Hakk, kaderimizi yazarken insanın oluşturduğu sebeplerin sonucu neyi gerektiriyorsa 
onu yazar ve ondan insanı sorumlu tutar.  

Allah, insanları cüz’î iradeleriyle imtihan ettiği için daima insanların hazırladıkları ortamın 
sonucunu yaratır. İnsan; iyilik ortamı hazırlarsa, Allah iyi sonuçlar yaratır, kötülük ortamı 
hazırlarsa kötü sonuçlar yaratır. Tarlasından iyi mahsul almak isteyen çiftçinin; tarlasını 
sürmesi, sürdükten sonra en uygun tohumu ve gübreyi atması, ihtiyaç olduğu zaman da 
sulaması lâzımdır.  

Yüce Yaratıcı, kaderimize yazdığı her iyilik ve kötülükte bizim tercihlerimizi esas alır. Sorumlu 
tutulmamız, tercih hakkımızın olmasını gerektirmektedir.  

Hayvanların ve cansız maddelerin, bizim bildiğimiz anlamda akıl ve iradeleri olmadığı için hiçbir 
sorumlulukları da yoktur. Yani cezalandırılmaları söz konusu değildir. 

 Kaderle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar  

Görünüşte insan iradesi ile alâkası yok gibi görünen bazı kötü olayların ve belâların, çok dikkatli 
olarak değerlendirildiğinde insan iradesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Onun için yüzeysel bir 
değerlendirmeyle niçin bu başıma geldi, diyerek acele ile kadere gücenmemek gerekir. 
“Herkes, benim kadar dindar ve dürüst olsa ne var...” demek yerine, gerçekten hangi hareket 
ve sözlerimizle bu olayın yaratılmasına sebep olduğumuzu tekrar tekrar gözden geçirerek 
hatalarımızı belirlemeye çalışmalıyız. “Ya Rabbi, bunu bir şekilde biz hak etmişizdir ama çok 
zayıfız, âciziz, imanımızı koru! Sen büyüksün, bizi bağışla, cezamız bu kadarla kalsın!” diye dua 
edip yalvarmak en akıllıca yoldur. Rabb’imiz de bizlere engin rahmetiyle muamele edecektir.  

Demek Cenâb-ı Hakk, kötülüğümüzün cezasını hemen vermiyor. Tevbe ile veya gerektiği 
şekilde yanlışımızı düzeltmemizi istiyor; bunu da hakkıyla yerine getiremezsek cezamızın 
çoğunu affederek bizlere ihsanda bulunmuş oluyor.  



Başımıza gelen belâlar, ilk bakışta irademizle ilgili değilmiş gibi görünüyorsa da gerçekte bu 
belâların ortaya çıkmasına biz sebep oluyoruz. Bazen insan, belânın geldiği ana bakarak bunu 
anlayamayabilir. Belâlar, insanın birikmiş günahlarının gecikmiş, ertelenmiş cezalarıdır. Bu 
sebeple insanın, başına gelenlerin daha önce iradesiyle, kendi isteğiyle işlediği günahlarının 
cezası olduğunu düşünmesi gerekir.  

Allah, 30–40 sene namaz kılmayan bir kulunu, bu süre içinde müezzine, yaklaşık on bin kere 
ezan okutarak namaza davet ediyor. O kul ise namaza gitmeyerek “Boşuna çağırma, gelmem!” 
demiş oluyor. Oysa söz konusu kişi, çalışmış olduğu işyeri sahibinin veya patronunun çağrısını 
kaç kere reddedebilir? Böyle bir daveti reddettiğinde de büyük bir ihtimalle ya ceza alır veya 
işinden olur. Allah, kulunun cezasını merhametinden erteliyor. Ona gelecek belâdan eşinin, 
çocuğunun, uzak-yakın akrabalarının da büyük zarar göreceğini biliyor. Hepimizin, önce üzülüp 
daha sonra “İyi ki öyle olmuş!” dediğimiz durumlar olduğu gibi önce sevinip sonra da “Keşke 
böyle olmasaydı!” dediğimiz olaylar ve kazalar da çok olmuştur.  

Adaletsizlik, haksızlık ve zulüm yapanlar insanların bedduasını alır. Özellikle zayıf, âciz 
insanların; yetimlerin, yaşlıların kimsesizlerin hakkını yemek, onlara zulmetmek çok ağır bir 
vebaldir. Yine savunmasız olan hayvanlara eziyet etmek, onları haksız yere öldürmek de 
zulümdür. Mazlumun bedduası, masum hayvanlara yapılan haksızlık karşılıksız kalmaz. Bu 
beddualar sebebiyle başımıza bazı belâlar gelebilir.  

Sürekli tevbe – istiğfar ederek, sadaka vererek, hayır işleyerek belâ ve musibetlerden 
korunmaya çalışmalıyız. Peygamberimiz “... Bildiğim, bilmediğim hatalarımı affet.” diye dua 
edermiş. İnsan unutsa bile Cenâb-ı Hakk unutmaz. Sonunda ilâhî adalet mutlaka yerini bulur.  

Her Şeyi Aklımızla Anlayamayız  

Her şeyi aklımla anlamalıyım, sonra iman etmeliyim, diyen insan dinden hiçbir şey anlamadan 
geri döner. Her olayın bir görünen yüzü, bir de görünmeyen gerçek yüzü vardır. Kader ikisine 
birden bakar. İkisini birden içine alır. Yani olayların bir görünen, bilinen sebepleri vardır, bir de 
gizli kalan gerçek sebepleri vardır. Olayların perde arkası dediğimiz bu gizli ve gerçek sebepleri 
anlayamadığımız için olayın yalnızca görünen kısmına bakarak konuyu ya hiç anlayamıyoruz 
veya eksik anlıyoruz. Dolayısıyla Allah’ın adaletini, merhametini kavramakta zorlanıyoruz. Kul 
olarak bize düşen, Allah’ın iradesine, yaptıklarına razı olmaktır. Bu olaydan kader konusuyla 
ilgili olarak çıkarmamız gereken sonuç şudur: Allah’ın yaptığı her şeyin bir hikmeti vardır. 
Bizler, bazı olayları aklımızla kavrayamayabiliriz. Allah, her şeyin en doğrusunu bilir ve yapar.  



Altin nesil 2  
Sayfa 57 – 60  

KADER VE KAZAYA IMAN 

Kader ve Kaza Nedir? 

Ölçme, takdir etme, biçime koyma, şekillendirme gibi anlamlara gelen kader, terim manası 
itibariyle Allah'in ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve 
özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Kelime manası emir, hüküm ve yaratma 
anlamlarına gelen kaza ise, Allah’ın ezelde takdir buyurduğu şeylerin zaman gibi takdir ettiği 
şekilde onları yaratması demektir. 

Başka bir ifadeyle kader, sonsuz ilme sahip, geçmiş , hal 

(içinde bulunulan zaman) ve geleceği bir nokta gibi görüp, bilen ve esasen kendisi için 
geçmiş, hal ve gelecek diye hiçbir şey söz konusu olmayan 

 Cenab-ı Hakk’ım mikro alemden makro aleme, zerrelerden sistemlere ve gelecekteki bütün 
hayatıyla normo alem insana kadar en küçükten en büyüğe, bütün kâinatı ilmi planda, ilmi 
vücudlarıyla planlayıp programlaması, ezel ebed çizgisi üzerinde olmuş ve olacak, iyi- kötü 
her şeyin oluş zamanını, yerini ve her türlü özelliklerini alim sıfatıyla bilmesi, iradesi ile takdir 
ve tespit etmesidir. Kaza ise, zamanı gelince Allah'ın, ilmine ve takdirine uygun olarak eşya ve 
olayları yaratmasıdır.  

Kader Allah'ın, Olacakları Önceden Bilmesidir, Zorlaması Değil 

Kader, Cenab-ı Hakk’ın ilminde eşyaya biçilen bir plan ve projedir. Bir şeyi bilmek ise o geyi 
vücuda getirmek, demek değildir . Mesela, kafamıza bin tane binanın planını tutsak, yüzlerce 
fabrikanın fizibilitesin tasarlasak, bunlardan hiçbiri sırf kafamızda tuttuğumuzdan dolayı 
vücuda gelmez. Onların vücuda gelmesi için, irade ve kudrete ihtiyaç vardır. Aksi halde, 
kafamıza tasarladığımız bina veya fabrikayı sadece biz biliriz. Hayalen onun içinde dolaşır 
dururuz ve hayalimizdeki en küçük bir kesinti de o fabrika veya o binayı ortadan kaldırıverir. 
Hatta, zihnimizdeki hayal kurma merkezimiz yardımını kestiğinden dolayı hic düşünememiş 
ve tasarlamamış gibi oluruz. 

Kader ilim nevindendir. ilim ise daima malumata tabidir. Yani bir şey nasılsa ve nasıl olacaksa 
öyle bilinir. Yoksa, malum ilme tabi değildir. Durum böyle olunca, bizim ne yapacağımız, 
iradelerimizi nasıl kullanacağımızı Cenab-ı Hakk biliyor ve takdirini de bildiği istikamette 
yapıyor. 

Bir tren düşünelim. Bu trenin iki istasyon arasında katedeceği mesafe, zamanlama açısından 
bellidir. Ince hesaplarla hesaplanmış bu netice, trenin hareketinden çok önce bilinir ve bazen 
de bu malumat yazılı hale getirilir. İşte bu bilinen netice bir plan ve projedir. Meseleyi, 
mevzumuza kıyas edecek olursak biz buna "Kader" deriz. 

Şu kadar var ki, elimizdeki bu malumat ve kader, treni harekete geçiren cebri bir güç değildir. 
Yani tren bu projeden dolayı, denilen saatte, denilen istasyona plan ve gitmiyor, O vakitlerde 



oralara gideceği için bu plan ve projede, yani trenin kaderinde bu böyle yazılıp kaydediliyor. 
Çünkü ilim maluma tabidir. Nasıl olacaksa öyle bilinmekte ve hakkındaki takdir ona göre 
yapılmaktadır. 

Cenabı Hakk’ın ilmi, manzara-ı ala' dan (çok yüksek bir noktadan) olmuş ve olacak bütün 
yüksek eşyaya bir anda ve bir noktaya baktığı gibi bakar. O'nun ilminde, sebep-netice, 
başlangıç ve sonuç iç içedir ve hepsi tek noktanın içine sıkıştırılmıştır. O'nun için orada önce 
ve sonra diye bir şey yoktur. Yani Cenab-ı i Hakk’ın ilmi her şeyi, bütün yönleriyle kuşatmıştır. 
Takdirini de bu ilmiyle yazmaktadır. Öyleyse bu takdir, iradi fiillerde, irade devre dışı 
tutularak yapılmamıştır. 

 



AKREP KURBAĞA VE YILAN 

Tasavvuf büyüklerinden Zünnûn el- Mısrî şöyle anlatmıştı:  

“Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken 
bir de baktım ki karşı kıyıda, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor. Çok 
korkmuştum. Beni onun kötülüğünden koruması için Cenâb-ı Hakk’a sığındım. Akrep nehre 
vardığında sudan büyük bir kurbağa çıkıp akrebe doğru geldi. Akrep kurbağanın sırtına bindi 
ve suyun üzerinde yüzüp gittiler. Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Ben de onları nehrin kenarında 
takip ettim. Nehrin karşı yakasına geçtiklerinde akrep, kurbağayı bırakıp dalları büyük, gölgesi 
çok olan bir ağacın yanına gitti.  

Bir de baktım ki ağacın altında bir genç mışıl mışıl uyuyor. Kendi kendime “La havle ve la 
kuvvete illa billâh. (Bütün güç ve kuvvet Allah’tandır.) Bu akrep nehrin ötesinden buraya kadar, 
bu genci sokmak için geldi herhâlde.” dedim ve akrep gence yaklaştığı zaman hemen akrebi 
öldürmeye karar verdim. Akrebe yakın bir yerde durdum. Bir de baktım ki karşıdan büyük bir 
yılan, genci öldürmek için ona doğru geliyor. Bu sırada akrep, yılanın üzerine hücum etti ve 
başını sokmaya başladı. Sonra da ölene kadar yılanın başını sokmaya devam etti. Yılan 
öldükten sonra akrep nehre döndü. Kurbağa da onu orada bekliyordu. Akrep tekrar 
kurbağanın sırtına binip nehrin öte yanına geçti. Ben de arkalarından bakakaldım.  

Sonra gencin yanına geldim, o hâlâ uyuyordu, başucunda şöyle dedim: – Ey uyuyan genç! Allah 
seni, sen fark etmesen de karanlığın içindeki her türlü kötülükten korur. Sen uyusan bile Allah 
uyumaz. O kullarına çok merhametlidir.” 

 

AZRÂİL’İN BAKIŞI 

Hazreti Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayatî bir 
mesele için Hazreti Süleyman ile görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hazreti Süleyman 
Aleyhisselâm benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar:  

– Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana...  

Adam telaş içinde cevap verir:  

– Bu sabah karşıma Azrâil çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki, benim 
canımı almaya kararlı. 

 – Peki, ne yapmamı istiyorsun? Adam yalvarır:  

– Ey canlar koruyucusu, mazlumlar sığınağı Süleyman! Sen her şeye muktedirsin. Kurt, kuş, 
dağ, taş senin emrinde. Rüzgârına emret de beni buradan ta Hindistan’a iletsin. O zaman Azrâil 
belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Medet senden!  

Hazreti Süleyman adamın hâline acır. Rüzgârı çağırır ve:  



– Bu adamı hemen al. Hindistan’a bırak, emrini verir. Rüzgâr bu... Bir eser, bir kükrer. Adamı 
alır ve bir anda Hindistan’da uzak bir adaya götürür.  

Öğleye doğru Hazreti Süleyman, divanı toplayarak gelenlerle görüşmeye başlar. Bir de ne 
görsün, Azrâil de topluluğun içine karışmış, divanda oturmaktadır. Hemen yanına çağırır:  

– Ey Azrâil! Bugün kuşluk vakti o adama neden hışımla baktın? Neden o zavallıyı korkuttun, 
der. Azrâil Aleyhisselâm cevap verir:  

– Ey dünyanın ulu sultanı! Ben, o adama öfkeyle, hışımla bakmadım. Hayretle baktım. O yanlış 
anladı. Vehme kapıldı. Onu, burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah bana emretmişti ki: “Haydi 
git, bu akşam o adamın canını Hindistan’da al!” Ben de bu adamın yüz kanadı olsa, bu akşam 
Hindistan da olamaz. Bu nasıl iştir, diye hayretlere düştüm. İşte ona bakışımın sebebi bu idi. 

 

MÜMİN OLMAK İÇİN 

Allah Resûlü buyurdular ki:  

– Kişi dört şeye inanmadıkça mü’min olmuş sayılmaz: Allah’tan başka ilah olmadığına, benim 
Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni Allah’ın bütün insanlara doğru ve 
gerçeklerle göndermiş bulunduğuna şahitlik etmezse, ölüme ve tekrar dirilmeye inanmazsa, 
kadere inanmazsa. 

 

KADER 

Allah Resûlü bir gün sahabîlerine; insanın erkek veya kadın olması, dünyaya geleceği zaman ve 
ülke, ömür süreceği müddet, anne ve babasının kim olacağı gibi hususları insanın 
bilemeyeceğini, bunun Allah’tan gelen bir kader olduğunu anlattı. Bu ve benzeri meselelerdeki 
ilâhi takdirin sırrını anlamaya çalışmak ile insanın geçmişini değiştirmesi mümkün 
olmadığından şeytanın kişiyi tuzağına düşürüp helâke götürebileceğini açıkladı ve şöyle 
buyurdu:  

– Kaderin bu çeşidi hakkında konuşmayın. Çünkü kader, Allah’ın sırrıdır ve Allah’ın sırrını ortaya 
atıp yaymayın. 

 

HAZRETİ HASAN’IN MEKTUBU 

Peygamber Efendimiz’in torunu Hazreti Hasan (radıyallahu anh) halife seçilince, kader 
konusunda tartışan Basralılara bir mektup göndermişti. Mektupta kısaca şöyle yazılıydı:  

“Eğer, Allah yarattıklarını kendisine itaat etmeye zorlasaydı, onlardan yapılan iyiliklere karşı 
sevabı da kaldırırdı. Eğer isyana zorlasaydı onlardan cezayı da kaldırırdı.” 



 



GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER 

Yeryüzünde bugüne kadar kaç canlı öldü, kaç yaprak döküldü hiç düşündünüz mü?  

Her canlı kendine takdir edilen süre boyunca yaşar ve sonra ölür. Ağaçlar, her ilkbaharda yeni 
yapraklar çıkarır ve sonbaharda bu yaprakları döker. Bunlardan başka insanların kullandığı 
besinlerin artıkları da tabiata atılır.  

Hayatın yaratılışından beri ölen canlıların ve atıkların çevremizde önemli bir kirliliğe sebep 
olması gerekirdi. Hâlbuki tabiat bu atıklar yönüyle hep temizdir. Sizce çevremizde birikmesi 
gereken bu kadar atığı temizleyen kimdir?  

Bu temizlikçiler tabiattaki geri dönüşümcülerdir. Geri dönüşümcüler; ölü, canlı, atık organik 
maddelerin, çöplerin yıkım ve parçalanmasını sağlayan bakteriler ve mantarlardır. Bu canlılara 
çürükçüller de denir. Yüce Yaratıcı, çürükçüllerin enzim sistemlerini mükemmel bir şekilde 
dizayn etmiştir.  

Çürükçüller, ihtiyaç duyduğu besini ölmüş canlıların ve organik atıkların üzerine enzimleri 
bırakıp sindirilmiş besini emerek karşılarlar. Bu olay esnasında atık maddeyi tüketmiş olurlar.  

Çürükçül mantarlar toprakta ya da sudaki bitki ve hayvan ölüleri üzerinde yaşarlar. Onların 
çürüyüp toprağa karışmasını sağlarlar. Ayrıca peynir, ekmek, patates, portakal, salça gibi 
besinlerin küflenmesini sağlayan küf mantarları da vardır. Bu besinleri zamanında tüketmezsek 
tabiatta ilâhî kudret tarafından kurulmuş sistem, bunların tekrar kullanılmak üzere geri 
dönüşüm işlemini başlatır.  

Yeni ve taze besinlerin üretilebilmesi için topraktan alınan maddelerin tekrar toprağa dönmesi 
gerekir. Bizim için hoş görünmeyen, besinlerimizi israf ettiğini düşündüğümüz çürüme ve 
küflenme olayı, esasında tabiatta maddelerin tekrar kullanımını sağlayan mekanizmanın bir 
parçasıdır. 

Çürükçül bakteriler, gözle görülmeyecek kadar küçük olmalarına rağmen yaptıkları iş çok 
önemlidir.  

Çürükçül bakterilerde de atık maddelerdeki organik moleküllerin inorganik moleküllere 
ayrılmasını sağlayan enzimler vardır. Bunlar leşlerin, insan ve hayvan dışkılarının ayrışmasını 
sağlar. Bu bakteriler, atıklardaki proteinlerin amonyağa dönüşmesini sağlayarak azot 
döngüsünde önemli rol oynarlar.  

Tabiatın geri dönüşümcüleri, besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için atık maddeleri 
parçalarken farkında olmadan kendilerine yüklenen vazifeyi de yerine getirirler. Bu vazife, 
insanların ve diğer canlıların hayatlarını devam ettirmelerini sağlar.  

Çürükçüllerin gerçekleştirdiği bu dönüşüm sonucu pis kokulu azot ve kükürt bileşikleri 
meydana gelir. Bununla birlikte tabiattaki toprak ve canlılar arasındaki madde akışı da 
gerçekleşir. Çevremizde gördüğümüz hiçbir madde israf edilmez. Tekrar tekrar kullanılır. Şu an 
bizim vücudumuzu meydana getiren atomlar ve moleküller, daha önce pek çok canlının 
yapısında da bulunmuştur. Demek ki bizi biz yapan başka değerler var.  



Çevremizde bozulmuş bir besin veya çürümekte olan bir leş gördüğümüzde onun ne kadar pis 
koktuğundan çok, çürümenin ve çürükçüllerin ne büyük bir nimet olduğunu düşünmeliyiz. 



KUR’ÂN-I KERÎM’DEN  

“Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle bir ölçü ile yarattık.” (Kamer Sûresi, 49. âyet) 

“De ki: ‘Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlâ’mız 
sahibimiz O’dur. Onun için mü’minler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (Tevbe Sûresi, 51. 
âyet)  

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’ı tasdik ederse Allah onun 
kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Teğabün Sûresi, 11. âyet)  

“Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için gâh şerle gâh hayırla imtihan ederiz. Sonunda 
bizim huzurumuza getirileceksiniz.” (Enbiya Sûresi, 35. âyet)  

“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. 
Onları Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi 
olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, 
hâsılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık net bir kitapta bulunmasın.” (Enam Sûresi, 59. âyet)  

 

GÖNÜLLER SULTANI’NDAN 

 İnanmadıkça  

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:  

– Kul; iyiliğiyle ve kötülüğüyle kadere inanmadıkça, kendine iyilik ve kötülükten isabet edecek 
şeyi Allah’ın izniyle atlatamayacağını, kaçacak olan şeyi de Allah’ın izniyle 
yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz.  

Kadere Rıza  

Allah Resûlü buyurdular: – İnsanın mutluluk sebeplerinden biri, bizim bilmediğimiz Yüce 
Allah’ın bildiği kaza ve kaderine rıza göstermesidir. Şikâyet sebeplerinden biri de Allah 
Teâlâ’dan kendisi için hayırlı olanı istemeyi terk etmesi, bir diğeri de Allah’ın hükmettiği kaza 
ve kadere razı olmamasıdır.  

Eğer  

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:  

– Kuvvetli mü’min, Allah nazarında zayıf mü’minden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her 
ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah’tan yardım dile, 
acz izhar etme. Bir musibet başına gelirse “Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!” deme. 
“Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur!” de! Zira eğer kelimesi şeytan işine kapı açar.  

Rüya  



Allah Resûlü rüyalarla ilgili şöyle buyurdu:  

– Hulm, yani sıkıntılı rüya şeytandandır. Öyle ise sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya 
görecek olursa iradesini kötü zan ve düşüncelerden uzak tutsun ve ondan Allah’a sığınsın. 
Böyle yaparsa şeytan kendisine asla zarar veremeyecektir. Kötü rüyayı başkasına anlatıp 
gerçekleşmesine fırsat vermesin! Biriniz güzel bir rüya görürse onunla sevinsin. O rüyayı 
sevdiği kimselerden başkasına söylemesin. İyi birine yorum yaptırdıysa bir başkasına 
yaptırmasın. Güzel kaderini bozmasına fırsat vermesin!  

Anlatılacak Olursa  

Nebîler Sultanı Efendimiz buyurdular ki:  

– Mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk bölümünden bir parçadır. Görülen rüya anlatılmadığı 
müddetçe bir kuşun ayağında takılı vaziyetteki gibi durur. Anlatılacak olursa hemen düşer. 
Kader gerçekleşir! 

 

ALLAH’IN ADALETİ  

Allah Resûlü şöyle anlatmıştı:  

“Musa Aleyhisselâm hutbe okuduğu bir gün dinleyicilerden birisi kendisine,  

– İnsanların en âlimi kimdir ey Musa, diye sordu. Musa Aleyhisselâm da ‘Ben!’ diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Allah Teâlâ kendisine şöyle vahyetti:  

– Benim iki denizin birleştiği noktada bir kulum vardır ki o senden daha âlimdir! Musa 
Aleyhisselâm,  

– Ey Rabb’im, bu Sen’in daha bilgili olan kuluna nasıl ulaşırım, diye sorunca Cenâb-ı Hakk,  

– Bir balık alıp su dolu bir torbaya koyar ve beraber yola çıkarsın. Balık nerede torbadan çıkıp 
kaybolursa o kimseyle buluşacağın yer işte orasıdır, buyurdu.  

Musa Aleyhisselâm, su dolu torbaya bir balık koyup kendisine yardımcılık etmekte bulunan 
Yuşa ibn Nün ismindeki genç ile beraber yola çıktı. Bir ka yaya geldikleri zaman ikisi de o 
kayanın gölgesinde yatıp uyudular. Balık torbadan çıkıp denize daldı ve denizdeki bir deliğe 
doğru yolunu tuttu. Allah Teâlâ da suyun akıntısını durdurdu. Balığı takip ettiler ve kayaya 
vardıkları zaman orada elbisesine bürünerek yatan bir adamla karşılaştılar. Bu adam Hızır 
Aleyhisselâm idi. Hazreti Musa kendisine selâm verdi. – Ben Musa’yım, dedi ve arkadaşlık 
etmek istediğini söyledi.  

Hızır Aleyhisselâm,  



– Fakat senin asla benimle arkadaşlığa sabretmeye gücün yetmez, ey Musa! Bende Allah’ın 
bana verip de senin bilmediğin bir ilim vardır. Sende de Allah’ın sana öğretip benim bilmediğim 
bir ilim vardır, diye karşılıkta bulundu.  

Musa Aleyhisselâm,  

– İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, sana hiçbir hususta itaatsizlik etmeyeceğim, diye 
cevap verdi. Hızır Aleyhisselâm,  

– Eğer beni takip edeceksen, ben sana anlatıncaya kadar herhangi bir şeyden sormayacaksın, 
dedi. Böylece ikisi, deniz kenarında yürüyerek yola çıktılar ve bir gemiye rastladılar. Gemiye 
binmek için gemidekilerle konuştular. Gemidekiler, Hızır Aleyhisselâm’ı tanıyınca ücret 
istemeden onları gemiye aldılar. Gemiye biner binmez Hızır Aleyhisselâm bir keserle geminin 
dibinden bir parçayı keserek delik açtı. Bunun üzerine Hazreti Musa, 

 – Bu adamlar bizi ücretsiz olarak gemilerine aldılar. Sen ise gemilerine insanlar boğulsun diye 
delik açtın, çok kötü bir iş yaptın, dedi.  

Hızır Aleyhisselâm,  

– Ben sana, benimle sabredemezsin, demedim mi, diye karşılık verdi.  

Musa Aleyhisselâm,  

– Unuttum, beni suçlama ve seninle olan arkadaşlığımızda bana güçlük gösterme, diyerek af 
diledi. Musa Aleyhisselâm’ın bu ilk itirazı, hakikaten unutmaktan dolayı meydana gelmişti. 
Sonra bir serçe gelip geminin ucuna kondu ve gagası ile denizden bir damla su aldı. Bunun 
üzerine Hızır Aleyhisselâm Hazreti Musa Aleyhisselâma,  

– Allah’ın ilminde, benimle senin ilmin, şu serçenin gagası ile denizden alıp eksilttiği miktar 
gibidir, dedi. Bir süre sonra ikisi de gemiden çıktılar. Sahilde yürürlerken Hızır Aleyhisselâm 
arkadaşları ile oynamakta olan bir genç gördü ve hemen onun başını koparıp genci öldürdü. 
Musa Aleyhisselâm yine sabredemedi ve Hızır Aleyhisselâm’a, – Bir can karşılığı olmadan bir 
cana kıydın, çok kötü bir iş yaptın, dedi.  

Hızır,  

– Ben sana demedim mi ki sen benimle sabredemezsin, deyince Musa Aleyhisselâm,  

– Artık bundan sonra bir itirazda bulunursam, beni arkadaşlıktan uzaklaştır. Çünkü iki defa 
özrümü kabul etmiş oldun, dedi. Yine yollarına devam ettiler. Bir kasabaya gelince, kasaba 
halkından yemek istediler. Kasaba halkı ise onları misafir olarak kabul etmek istemeyip 
ikramda bulunmadılar. Bu esnada kasaba içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. 
Hızır Aleyhisselâm, eli ile bu duvarı doğrulttu ve tamir etti.  

Hazreti Musa yine dayanamadı ve, 



 – Bunlar öyle bir halk ki kendilerine gelip bizi misafir etmelerini ve doyurmalarını istediğimiz 
hâlde bunu kabul etmediler. Sen ise onlara yardım olsun diye yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarını 
düzelttin, isteseydin bunun karşılığını alırdın, dedi. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselâm Hazreti 
Musa’ya,  

– Bu artık ayrılışımız demektir. Sabredemediğin hâdise lerin hakikatini sana anlatacağım, dedi.” 
Peygamber Efendimiz, bunları söyledikten sonra buyurdu ki:  

– Musa Aleyhisselâm’ın sabretmesini arzu ederdik ki Allah Teâlâ, bize aralarında geçecek olan 
diğer şeyleri de anlatsın. Sonra da sözlerine devam etti: “Hızır Aleyhisselâm, Musa 
Aleyhisselâm’a o hâdiselerin hakikatini ise şöyle anlattı:  

– Evvelâ gemi, denizde çalışan bir takım biçarelerin idi. Ben, o gemide bir kusur meydana 
getirmek istedim. Çünkü ileride zalim bir hükümdar vardı ve her sağlam gemiyi sahiplerinden 
gasp edip alıyordu. Böylece onların gemisini bu gasptan kurtarmak için, iki kötülükten daha 
hafif olanını seçtim ve onlara bir çeşit yardımda bulundum. İkincisi; o öldürdüğüm genç, 
masum görünüşüne rağmen azgın bir kâfir idi ve ileride azgınlığını artırarak mü’min olan anne 
ve babasını da küfre bürümek tehdidi vardı. Anne ve baba da “Allah’ım! Evladımızla bizleri 
imtihan etme!” diye dua ediyorlardı. Böylece onu bu hâle gelmeden öldürdük ki anne ve 
babasının imanına zarar vermesin ve ona bedel olarak da Allah Teâlâ ikisine hayırlı bir evlât 
versin. Rivayete göre, o anne ve babaya bedel olarak Allah Teâlâ bir kız çocuğu vermiş, bu kız 
peygamber annesi olmuş ve o Peygamberin eliyle ümmetlerden bir ümmet hidayete ermiştir.  

Üçüncüsüne gelince; şehirdeki yıkık duvar iki yetim oğlanın idi. Onun altında onlar için 
saklanmış bir define vardı ve babaları da salih bir zat idi. Onun için Rabb’in irade buyurdu ki 
ikisi de olgunluk çağlarına ersinler ve definelerini çıkarsınlar. Bunlar büyümeden duvar yıkılsa 
idi, o defineyi başkaları bulacak ve define ziyan olacaktı.  

Bütün bunlar, Rabb’inden bir rahmet olarak yapılmıştır. Hiçbirini ben kendim yapmadım, hepsi 
vazifem idi. İşte senin sabredemediğin şeylerin hakikati budur. 

 

KIYAMETE KADAR HERŞEYİN KADERİ  

Ubâde bin Sâmit (radıyallahu anh) vefat edeceği an etrafında toplanan çocuklarına şunları 
anlatmıştı: “Evlâtlarım! Sen, başına gelecek şeyler gelmeden evvel kader kitabında yazıldığını 
ve sonra da hiç şaşırmadan başına geldiğini kabul etmedikten sonra imanın tadını tatmış 
olamazsın. Ben Allah Resûlü’nden işittim. Buyurdular ki:  

– Allah’ın ilk yarattığı kalemdir. Allah, kalemi yaratır yaratmaz ona ‘Yaz!’ emrini verdi. Kalem 
‘Ey Rabb’im neyi yazayım?’ dedi. Cenâb-ı Hakk da ‘Kıyamete kadar olan her şeyin kaderlerini 
yaz!’ buyurdu. Kim bunun aksine bir iman üzerine ölürse benden değildir!  

Yavrularım bu sözümü iyi dinleyin!” 

 



KADERİ BİZE AÇIKLADIN  

Bir gün bir ihtiyar, o dönemin halifesi Hazreti Ali’nin huzuruna çıkarak şöyle sordu:  

– Bizim Şam’a yani Sıffin Savaşı’na yürümemiz Allah’ın kaza ve kaderiyle miydi? Bunu bize 
söyler misin? Hazreti Ali (radıyallahu anh) şu cevabı verdi:  

– Canlılara can veren Allah aşkına derim ki hangi yere ayak bassak ve hangi yere gitsek bu 
ancak Allah’ın kaza ve kaderiyle değil de nedir?  

İhtiyar,  

– Öyle ise bizim yorulmamız boşuna. Bizim için mükâfata, ecir ve sevaba hak kazanmak yok 
gibi, deyince Hazreti Ali sözüne şöyle devam etti:  

– Ey ihtiyar, siz giderken Allah size gidişiniz için büyük sevap verdi. Dönüşte de dönüşünüz için 
sevap verdi. Çünkü siz, bunları yaparken zorla yaptırılmış buna mecbur edilmiş değildiniz. 
Bunları arzunuzla kendi isteğinizle yaptınız. İhtiyar tekrar sordu:  

– Bizi kaza ve kader sevk etmedi mi? Hazreti Ali biraz da kızarak şu açıklamada bulundu:  

– Yazık! Sen, kaza sana yapıştı, kader sana sarılıp takıldı sanıyorsun. Eğer iş öyle olsaydı, sevap 
ve ceza batıl olurdu. Mükâfat ve cezaya, emir ve yasaklamaya gerek kalmazdı. Günah işleyene 
Allah kızmaz, iyilik sahibini de sevmezdi. İyilik yapan övülmeye, kötülük yapandan daha layık 
olmazdı. Kötülük işleyen de yerilmeye, iyilik yapandan daha layık sayılmazdı. Bu gibi saçma 
sözler; putlara tapanların, şeytanın ordularının, yalancı şahitlerin, doğruyu görmeyen körlerin 
sözleridir. Onlar bu ümmetin Mecusîleridirler. Allah Teâlâ kulları özgür bırakmak suretiyle 
emretti. Sakındırmak için de yasakladı. Kullarının kolay olan şeyleri yapmalarını istedi. 
Zorlayarak isyan etmeye, boynundan çekerek itaat etmeye mecbur etmedi. İnsanlara 
peygamberleri boşu boşuna göndermedi. Gökleri, yerleri ve bunlar arasında olan şeyleri boş 
yere yaratmadı. Böyle şeyler kâfirlerin düşünceleridir. Yazıklar olsun kâfirlere, onlara 
Cehennem var! Onun bu sözleri üzerine yine sordular:  

– Öyleyse bizi sevk eden kaza ve kader nedir?  

– O, Allah’ın emri ve hükmüdür. Zorla mı ibadet yapıyoruz ki, dedi ve şu âyeti ekledi: “Rabb’in 
şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. 
Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara 
hizmetten yüksünme. ‘Öff!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.” 
(İsra Sûresi, 23. âyet)  

İhtiyar sevinerek kalktı ve,  

– Anlayamadığımız kaderi bize açıkladın. Allah sana bunun en güzel karşılığını versin, dedi. 

 

DOSDOĞRU YOL  



Nebîler Sultanı Efendimiz bir gün, 

– Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman, ölümünden önce ona hayırlı ameli nasip eder, 
buyurdu. Sahabeden biri,  

– Nasip eder ne demektir, diye sorunca Peygamberimiz,  

– Allah o kulu güzel, faydalı bir iş yapmaya sevk eder ki böylece dosdoğru yolu göstermiş olur 
ve o da hidayet bulur. Sonra onu dosdoğru yolda devamlı olmaya da başarılı kılar ve onu bu 
durum üzere iken vefat ettirir, buyurdular. 

 

NURLAR  

• Her biri birer mucize-i san’at olan mevcudata bakıyoruz ki, hayretnümâ bir derecede 
suhuletle, kolaylıkla, külfetsiz, dağdağasız, kısa bir zamanda, fakat muciznümâ bir 
surette icad edilir. Demek hadsiz bir ilim vardır ki, hadsiz suhuletle yapılır. Ve hâkezâ, 
mezkûr emâreler gibi binler alâmet-i sadıka var ki, şu kâinatta tasarruf eden Zâtın 
muhit bir ilmi vardır. Ve herşeyi bütün şuûnâtıyla bilir, sonra yapar. Madem şu Kâinat 
Sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür ve 
insanlar neye lâyık ve müstehak olduklarını bilir; hikmet ve rahmetinin muktezasına 
göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan! Aklını başına al, dikkat et: Nasıl bir Zât 
seni bilir ve bakar, bil ve ayıl! (Mektubat)  

• Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra 
yazılıdır ve yazılıyor. (Sözler)  

• Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, “Herşey Cenâb-ı Hakk’ın takdiriyledir.” 
(Sözler)   

• Evet, her şey ya hakikaten güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. (Mektubat)  
• Kadere iman eden gamlardan kurtulur. (Şualar)  
• Allah’a abd ve asker olmak öyle lez zetli bir şereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise, yalnız 

bir asker gibi, Allah namına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve 
izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı. Kusur etse, istiğfar etmeli. 
“Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına 
kadar bizi emanette emin kıl. Âmin” demeli ve Ona yalvarmalı. (Sözler)   

• Dünya ve âhirette ebedî ve daimî süruru isteyen, iman dairesindeki terbiye-i 
Muhammediyeyi (a.s.m.) kendine rehber etmek gerektir. (Sözler)  

• Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. Eğer siz daire i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi 
olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette, kendi lezzetinden çok ziyade 
belâlar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir 
şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik mânen bâki kalacak ve 
ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak. (Sözler)  

• Programımız budur ki: Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi 
çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedarik 
etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. (Sözler) 



 

KURUMUŞ AĞAÇLAR  

Deli Murat, memleketin en azılı bir derebeyi idi! Fakat yaşlandıkça aklı başına geldi. İyinin, 
kötünün farkına varmaya başladı. Artık en küçük bir fenalık bile onun vicdanında sönmez bir 
azap Cehennem’i tutuşturuyordu. Elli yaşına girmişti. Hacca gitmek niyetindeydi. Lâkin hangi 
yüzle? Uzun kış geceleri, vahşî bir saraya benzeyen kulesinin tenha odasında, ocağın alevlerine 
dalarak yaptıklarını düşünürdü. Tam otuz sene... Etmediği kalmamıştı. Soyduğu kervanları, 
yaktığı köyleri, yıktığı hanları, bastığı şehirleri hep birden hatırladı. Hele öldürdüğü insanlar... 
Bunları unutabilmek imkânı yoktu. Vâkıa çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü. 
Fakat ne olursa olsun, yine kandı! Evet, kırk kan!...  

Bir gece sabaha kadar uyuyamadı. Daha şafak sökmeden atlarını hazırlattı. Kasabaya 
doludizgin koştu. Sabah namazını henüz bitiren Karababa’yı seccadesinde buldu. Bu Şeyh, 
devrinin en büyük erenlerindendi. Tekkesi ümitsizlerin mâbediydi. Deli Murat’ı görünce 
gülümsedi:  

– Hoş geldin. Seni bekliyordum, dedi.  

– Beni mi?  

– Evet.  

– Niçin?  

– Hacca gitmek istiyorsun, değil mi? 

– .... Deli Murat, mübarek ihtiyarın eline sarıldı.  

Öptü: 

– Fakat yüzüm yok, babacığım, dedi.  

– Allah her şeyi affeder.  

– Benim kabahatim çok. Günahlarım çok büyük...  

– ...... Seccadenin kenarına diz çöktü. Ağlaya ağlaya mazisini anlattı. Bunlar hatırında durdukça 
peygamberin mezarına yüz sürmeye cesaret edemeyecekti. Karababa,  

– Senin kırk kanın var, dedi.  

– Evet.  

– Allah bunları bile affeder.  

– Nasıl? – Ya ölüme lâyık bir adamı vurursun... Deli Murat,  



– Aman aman, diye haykırdı, ben artık adam öldüremem! Karababa,  

– Yahut da, büyük bir menzil açar, geleni geçeni fakir, zengin ayırt etmeden doyurursun. 
Hepsinin gönlünü hoş edersin, dedi. Deli Murat, bu ikinci kefareti muvafık buldu. Parasının 
sayısını bilmezdi. Bir menzil değil, on menzil açabilirdi.  

– Pekâlâ, babacığım, dedi, yarından sonra menzil açıktır. Fakat kanlarımın affolunup 
olunmadığını nereden bileyim?  

– Bilip de ne yapacaksın?  

– Hacca gideceğim. Karababa bir an düşündü:  

– Menzilin iç bahçesine kurumuş ağaçlar dik, dedi.  

– Kurumuş ağaçlar mı? – Evet, bunlar yeşerip çiçek açınca kanların affedilmiş, kefaretin kabul 
olunmuştur. – Hiç kurumuş ağaç yeşerir, çiçer açar mı? 

– Açar.  

– !... Deli Murat’ın vahşî bir saraya benzeyen kulesi geniş ovaya inen yolun üstünde idi. Yedi 
ülke yolcuları önünden geçmeye mecburdu. Burasını hemen menzil hâline koydu. Her odaya 
bir sofra kurdu. Günde yirmi kazan kaynıyordu. Ekmeğinden, etinden, pilavından yedirmeden 
kimseyi geçirtmezdi. İç bahçeye de Karababa’nın dediği gibi kurumuş ağaçlar diktirdi. Her gün 
bunları yokluyordu. Aradan bir sene, iki sene, üç sene geçti. Kurumuş ağaçlar yeşermek şöyle 
dursun, hatta çürümeye, kurtlanmaya yüz tutmuştu. Her gün yine kazanlar kaynıyor, yaz, kış 
hayrat devam ediyordu. Deli Murat’ın içine şüphe girdi. “Budala mıyım? Hiç kurumuş tahtalar 
çiçek açar mı? Karababa beni daima hayrat yapayım diye böyle aldatmış olmalı!” diyordu.  

Gündüzleri menzilin önündeki çardağa oturur, uşakların, yolcuları nasıl ağırladıklarına nezaret 
ederdi. Karnı tok olanlara bile mutlaka aşından bir yudum tattırırdı. Bir gün bu çardakta 
kefaretinin kabul olunup hacca gidebileceğini düşünürken daldı. Tatlı bir rüya görmeye başladı. 
Bir devenin üstünde, tek başına, çöl ortasında gidiyordu. Deve birdenbire durdu. Deli Murat 
uğraşıyor, bir türlü yürütemiyordu. Nihayet deve silkindi. Murat kumlara yuvarlandı. Gözlerini 
açıp “Hayırdır inşallah!” derken uşaklarının yol üstünde bir atlı ile uğraştıklarını gördü. Dikkat 
etti. Bu adam atından inmiyor:  

– Bırakın beni! Acele işim var. Duramam! Bırakın... İnmem, diyordu.  

Uşaklar zorluyorlar, “İn, bir yudum çorba iç. Sonra git, seni bırakırsak, ağa bize darılır.” diye 
yalvarıyorlardı. Deli Murat doğruldu. Kendisi de inmesi için atlıya ricaya gidecekti. Kalktı. Tam 
yola doğru yürürken yolcu atını şaha kaldırmış, uşakların elinden kurtulmuştu. Deli Murat’ın 
inat damarı tuttu. İçinden, “Ulan, ben sana mutlaka aşımdan tattıracağım!” dedi. Belinden 
tabancasını çıkardı. Havada uçan serçe kuşlarını nişan almadan vurabilirdi. Yolcunun hızla 
uzaklaşan atına güzel bir nişan aldı. “Hayvan ölünce gidemez. Çorbayı içer. Ben ona en iyi 
atlarımdan birini hediye ederim, memnun olur...” diyordu. Tetiği çekti. Fakat at durmadı. 
Bilakis dörtnala kalktı. Üzerindeki adam yere düşmüştü. Uşaklarıyla beraber bu yolcunun 
imdadına koştu. Bir de ne görsün? Meğerse ata attığı kurşun, zavallı sahibinin ensesinden girip 



alnından çıkmamış mı? Yüzünden taze kanlar sızıyordu. Az buçuk daha kendini kaybedecekti. 
İşte kırk kanını Allah'a affettirmeye çalışırken kazara, elinden yeni bir kan daha çıkmıştı. 
Ağlamaya başladı. Teessürü o kadar müthişti ki... Uşakları ürktü. “Bırakın, kendimi 
öldüreceğim. Artık dünya bana haram olsun!” diye haykırıyordu. Elinden tabancasını zorla 
kaptılar. Teskin etmek için menzildeki odasına götürüyorlardı. İç bahçeye girince birdenbire,  

– Ah, diye haykırdı. Bakınız bakınız!...  

– .... Kurumuş ağaçların hepsi aniden ilkbahar bademleri gibi çiçek açmıştı. Bu mucize herkesi 
şaşırttı. Deli Murat, sevincinden bu bir anda yeşermiş ağaçların diplerini öpüyor, gözlerinden 
saadet yaşları akıyordu. İşte artık günahları, kırk kanın günahı affedilmişti. Demek kaza ile 
vurduğu adam ölüme lâyık bir günahkârdı! Bunun kim olduğunu tahkik etti. Menzilde hazır 
bulunan yolcuların hepsi tanıyorlar:  

– Dünyada bunun kadar iyi adam yoktu. Allah rahmet eylesin, diye acıyorlardı. Fakat Deli 
Murat,  

– Hayır, hayır, dedi, bu adam ölüme lâyık bir günahkârmış!... Tanıyanlar tekrar reddettiler:  

– Hayır, mübarek bir adamdı! Hemşerilerinden kimseye fenalık etmedi. Beş vakit namaz kıldı. 
Üç ay oruç tuttu. Fakire, fukaraya baktı. Öksüzler büyüttü...  

– Hayır, hayır, dedi, bu adam ölüme lâyık bir günahkârmış!... Ama cesedin başında herkes 
iyiliğine dair şehadette ısrar ediyordu. Nihayet Deli Murat,  

– O hâlde, bu adam şimdi gayet büyük bir günah işlemeye gidiyormuş, dedi.  

Uşaklarına ölünün üzerini aramalarını emretti. Küçük bir mektuptan başka bir şey bulamadılar. 
Bu mektup, genç ve namuslu bir kadının aleyhinde yazılmış, kocasına gönderiliyordu. 

 

TİTREŞİM DİLİ  

Hayvanlara bahşedilmiş olan önemli özelliklerden birisi, bulunduğu çevrenin farkında 
olmalarıdır. Böylece hem kendi hemcinsleriyle iletişim kurar, hem de diğer hayvanlardan 
haberdar olurlar. Tabii bunu yaparken her hayvan türü kendine has iletişim dilleri kullanır. 
Kimileri bizim duyduğumuz ya da duymadığımız sesler çıkararak kimileri kokular yayarak 
haberleşir. Bazen de mesajlarını hareketleriyle iletirler. Tıpkı sallanıp titreyerek arkadaşlarına 
mesajlar gönderen bir termit türü gibi. Görünüm olarak benzedikleri karınca arkadaşları gibi 
koku yoluyla da haberleşen termitler, acaba hangi durumda titreşim dilini tercih eder? 
Göremiyor olmalarına rağmen kat kat yuvalar yapmalarıyla ün salmış olan termitler, âdeta 
böcekler âleminin mimarlarındandır. İçine ihtiyaç duyacakları her şeyi yerleştirdikleri evlerinin 
yüksekliği neredeyse 7 metreye varır. İnşayı toprağa ya da çürüyen odunsu ağaçlar üzerine 
yapar, bir yandan da bu ağaçların kabuklarıyla beslenirler. Ağaç kabuklarının içindeki selülozu 
sindirerek tabiattaki madde devir daimine yardımcı olurlar.  



Termitlerin yuvalarını eski ağaçların üzerine yapmaları, tabiatın yenilenmesine katkı 
sağlamakta ancak zaman zaman kendileri için tehlikeli olabilmektedir. Çünkü özellikle 
çürümeye yüz tutmuş ağaçların bulunduğu yerler nemli ve sıcaktır. Ve buralarda bol miktarda 
mantar ve bakteri yaşar. Tabii bu bakteri ve mantarlar, termitler için hastalık kaynağı demektir. 
Peki, bu durumda termitler ne yapar? Hastalıklarla mücadelenin bir yolu var mıdır? Yoksa 
koskoca termit kolonisi tehdit altında mı kalır?  

Aslında termitlerin arkadaşları karıncalar, bu gibi hastalıklardan korunmak için mikrop 
öldürücü maddeler üretir. Sonra da ürettikleri bu maddeleri bütün vücutlarına sürer ve 
böylece hastalanmaktan kurtulurlar. Ancak bakteri ve mantarlarla iç içe yaşayan termitler yine 
de karınca arkadaşlarının yolunu izlemez. Vücutlarında bakteri öldürücü maddeler üretmezler. 
Çünkü onların hayatlarını sürdürebilmeleri, bazı bakterilerin canlı kalmasına bağlanmıştır. 
Oysaki termit, yaşadığı ortamdaki hastalık yapıcı bakterileri yok edecek maddeler salgılasa 
yaşamasına aracı yapılan bakterileri de öldürmüş olacaktır. 

Termitlerin odun yerken vücutlarına aldıkları selülozu sindirebilmeleri için bazı enzimlere 
ihtiyaçları vardır. Ve termitin vücudunda bu selüloz sindirici enzimlerin üretimi, bağırsağında 
yaşatılan bakterilere yaptırılmaktadır. Bu bakteriler, termitin yediği odunları sindirmesine 
yardımcı olan enzimi sentezler ve termitin bağırsağı içinde odunu parçalayarak şekere 
dönüştürür. Böylece hem termit hem de bakteri gıdasını almış olur. Zaten bağırsağında selüloz 
sindirici bakteri yaşamayan bir termit beslenemediği için ölür. Termitleri bazı bakterilere 
muhtaç olarak yaratan Zat, bakterilerin yol açacağı bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için 
yapacaklarını da onlara ilham etmiştir. Kendilerine öğretilen titreşim dilini kullanır ve 
gösterdikleri fedakâr tavırlarla topluluklarını hastalıktan korurlar. 

Termit kolonisinden hastalandığını fark eden bir termitin ilk işi, hemen durumu diğerlerine 
haber vermek olur. Hasta termit hiç vakit kaybetmeden kasılma, sallanma ve titreme 
hareketleri yapmaya başlar. Bu hareketlerin meydana getirdiği titreşimler koloninin diğer 
fertlerine ulaşır. Böylece hasta termit kolonisindeki diğer termitlere “Ben buradaki mantar ve 
bakteriler yüzünden hastalandım. Hastalık sizlere de bulaşmadan hemen buradan uzaklaşın.” 
mesajını göndermiş olur. Kolonideki termitler de haberi alır almaz, yuvalarını daha güvenli 
başka bir yere taşımak için hep birlikte harekete geçer. 

Bu sırada tehlike habercisi termit, aynı hareketleri yapmaya devam eder. Bulunduğu yerde 
hastalık olduğunu anlatabilmek için ölünceye kadar orayı terk etmez. Böylece onun gönderdiği 
titreşimleri hisseden başka kolonilerdeki arkadaşları da yuva kurmak için o alanı seçmez. Yani 
hasta termit, yaşamı sona ererken bile yaşatma görevini bırakmaz ve toplumunun geleceği için 
kendini feda eder. 

 

PIRILTILAR  

• Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden korkmalıdır.  
• Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgulamasından geçer.  
• Olana teslim olunur, olacağa değil.. zira, geçmişe kader, geleceğe ise irade açısından 

bakılır.  



• Şahsî hayat itibarıyla, kaderle baş başa kalıp Allah’tan gelene sabretmek güzeldir; fakat 
diğer insanları acıları ile baş başa bırakmak insafsızlıktır.  

• Olmuş olacak her şeyi bilen Cenâb-ı Allah’ın imtihan etmesi, bize kendimizi 
göstermesinden ibarettir; yoksa o bizi zaten her hâlimizle bilmektedir. 

• Sebeplere riayetsizlik de Allah’a karşı bir nevî saygısızlıktır. 
• Bir işin daha iyi olmasını arzu etme adına ‘keşke’ denebilir. Kaderi tenkid etme ve ona 

taş atma manasında ‘keşke’ demekse doğru değildir. İşte bu itibarla Efendimiz, “Lev 
(keşke) helaktir.” buyurmuştur.  

• Amele güven ve itimat, insanda Allah'a güven ve itimat hissini azaltır.  
• Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin! O’nun inayeti olmadan hiçbir işi 

gerçekleştiremez, hiçbir hususta muvaffak olamayız. O (azze ve celle), “Ol!” demeden 
hiçbir şey olmaz.  

• Haklı olmak sert olmayı gerektirmez; yumuşak bir üslup haklılığa ayrı bir güzellik ve 
derinlik katar.  

• Âlem-i İslâm’ın meselelerini bir problem olarak içinde duymaması inanan bir kimse için 
çok ciddi bir boşluktur.  

• Kaba söz ve davranışlar ruhunda kabalık olanların dışa akseden hırıltılarından başka bir 
şey değildir.  

• Mü’minin sükûtu tefekkür, konuşması da hikmet olmalıdır.  
• Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir. 
• İnsan, başkalarına “Günaha girmeyin.” demeden önce kendisi günahlara karşı oruca 

niyet etmeli ki hem burada sözü tesirli olsun hem de ötede mahcubiyet yaşamasın.  
• Muhtemel sevap için muhakkak günahlara girilemez.   
• Yaşarmayan göz şeytanî olduğu gibi riya ile ıslanan göz de rahmanî olmaktan fersah 

fersah uzaktır.  
• Hiçbir nimet mütemadî değildir, nimetlerin devamı vasıflara göre gönderilir.  
• Habîb-i Ekrem Efendimiz’e karşı sevgi ve alâkanızın en bariz alameti O’nun için 

seccadeler, koltuklar, sehpalar ve demet demet güller hazırlamanız değil, O’nu akla ve 
mantığa uygun bir üslupla daha bilmem kaç insana anlatma, tanıtma ve sevdirme 
peşinde olmanızdır. ' Bir insanın imandan nasibi mahlûkata şefkati kadardır.  

• Kitaplar sizi Allah’a götürdüğü müddetçe kıymet ifade eder; yoksa hepsi dedikodudan 
ibaret sayılır.  

• Bir milletin fertleri ibadetlerini ve hususiyle de namazlarını folklorlaştırmaya 
başlamışlarsa, artık o millet karbonlaşmaya yüz tutmuş demektir.  

• Müslümanlığı en büyük ganimet bilenler, onun dışındaki ganimetlere asla iltifat 
etmezler.  

• Kendisini silemeyen Allah’ı bulamaz; kendi nefsine takılıp kalan Allah’a ulaşamaz!  
• Sıdk hafifleyince nifak ağır basar; zira münafıklığın en bariz vasfı kizbdir.  
• Allah aşkının isteksizlere verilmesi çok sürpriz bir lütuftur; fakat aşkla isteyenlerin 

muhabbetten mahrum bırakıldıkları görülmemiştir.  
• İnsanın kendini beğenip büyük görmesi, aklının noksanlığına ve ruhunun hamlığına 

delâlet eder. Akıllı ve ruhen olgunluğa ermiş bir insan, mazhar olduğu her şeyi Yüce 
Yaratıcı’dan bilir ve şükran hissiyle her zaman O’nun karşısında iki büklüm olur. 



 

 


