




Allah herşeyi yarattı, O’nu kim yarattı?  
 
Bu soruda açıkça bir mantık hatası vardır. Şöyle ki Allah, başkası tarafından yaratılmaya 
muhtaç değildir. Onun varlığı kendindendir. Eğer bir şey yaratılmaya muhtaç ise o Allah 
olamaz. Onu yaratan Allah’tır. 
 
Diyelim ki Allah’a bir yaratıcı bulduk. Bu durumda hemen aklımıza “Onu kim yarattı?” sorusu 
gelecek. Sonra da “Onu kim yarattı?” diyeceğiz… Neticede sonu gelmez bir kısır döngü 
olacak. Mantıken bu işin başına varlığı kendinden olan birini koymamız gerekecek. O her şeyi 
yaratacak ve kendi varlığı kendinden olacak. Meselenin daha iyi anlaşılması için birkaç somut 
misal verelim: 
Bir trene baktığımızda, en arkadaki vagonu bir öndeki, bir öndeki vagonu bir öndeki çekiyor. 
Böyle böyle lokomotife kadar geliyoruz. Şimdi desek ki lokomotifi ne çekiyor? Ne kadar 
mantıksız olur, değil mi? Çünkü bütün vagonları o çekiyor fakat o kendi hareketini kendi 
sağlıyor. Aynen onun gibi de Allah her şeyi yaratmıştır. Fakat kendi varlığı kendindendir. 
Zaten o yüzden O’na Allah diyoruz. 
 
İki ayaklı bir sandalye düşünelim. Tabii ki ayakta duramaz. Bu sandalye başka iki ayaklı bir 
sandalyeye dayanmış olsun. Yine ayakta duramazlar. Aynı şekilde ne kadar iki ayaklı sandalye 
koyarsak koyalım, eğer sonuna dört ayaklı bir sandalye koymazsak bunlar ayakta duramaz. 
Namaz kılarken cemaat imama uyar. Peki imam kime uyar? İmam hiç kimseye uymaz, 
kendine uyar. Zaten o da başkasına uysa imam değil, cemaat olurdu. Aynen bunun gibi Allah’ı 
da başkası yaratsa o da mahluk olurdu. Allah olamazdı. 
 
Nasıl bir marangoz yaptığı masaya benzemez. Ne kadar kendine benzetmek istese de yanlış 
olur. Aynen onun gibi Allah da yarattığı varlıklara benzemez. Çünkü onun eşi ve benzeri 
yoktur. Mesela masa kendi başına hareket edemez fakat onu yapan marangoz hareket 
edebilir. Aynen onun gibi insan da kendi başına var olamaz fakat Allah kendiliğinden vardır. 
 
Kur’ân’ın Bahsettiği Temel Konular Nelerdir? 
Kur’ân’ın bütününe baktığımızda onun dört ana gayesi bulunduğunu görürüz. Kur’ân 
bahsettiği her şeyi bu dört gayeyi kuvvetlendirmek için ifade eder. 
Bunlardan birincisi zatında, sıfatlarında, fiillerinde, eserlerinde ve mülkünde hiçbir ortağı, 
benzeri, dengi bulunmayan Allahu Teala’ya iman etmek mânâsına gelen tevhid esasıdır. 
İkincisi, Âlemlerin rabbinin emirlerini bize ulaştıran, peygamberlik müessesesini ifade eden 
nübüvvettir. 
 
Üçüncüsü haşir, yani öldükten sonra yeniden diriltilerek ebedi bir hayata kavuşmaktır. 
Dördüncü esas ise adalettir. Kur’ân’da insanların dünyada huzurlu bir hayat yaşamaları için 
gerekli olan adalet emredilir. İnsanların hayatlarına bu prensipler çerçevesinde bir düzen 
vermek hedeflenir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın adaletinin bütün kâinatı kuşattığı, haşirde 
de tam olarak tecelli ederek herkese iyilik ve kötülüğünün karşılığını vereceği bildirilir. 



Her Şeyi Allah Yarattı, -Haşa- Allah’ı kim Yarattı  
 
Aynı soru müşrikler tarafından bizzat Peygamber Efendimize (asm.) sorulmuş ve bu soru 
üzerine Cebrail (as.), Allahü Azîmüşşân'dan İhlâs Sûresini cevap olarak getirmiştir. Bu sûre ile 
şirkin bütün nevileri kökünden kesilip atılıyor, tevhidin bütün mertebeleri en güzel bir şekilde 
izah ve ispat ediliyordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm.) de bu soruyu soran kimselere yine 
İhlâs Sûresi ile cevap verilmesini beyan buyurmuşlardır. "De ki: O Allah'dır, Ehad’dir. (O) 
Allah'tır, Samed'dir. Doğurmadığı gibi, doğmamıştır da. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) 
değildir." Bu sûre Allah'ın varlığının, birliğinin, eşi ve dengi olmadığının en güzel, en cami bir 
ifadesidir ve Kur'ân-ı Kerîm'in tevhid noktasında bir özeti gibidir. Bu konudaki diğer âyet-i 
kerîmeler, bir bakıma bu sûrenin tefsiri hükmündedirler.  
 
Şimdi uzun bir tren düşünüyoruz. Soru sahibi soruyor: “Bu en arkadaki vagonu kim çekiyor?” 
Biz cevap veriyoruz: “Onun önündeki vagon çekiyor.” Soru sahibi tekrar soruyor: “Peki o 
vagonu kim çekiyor?” Biz yine cevap veriyoruz: “Onu da önündeki vagon çekiyor.” Soru sahibi 
sorusuna devam ediyor: “Peki onu kim çekiyor?” Biz de cevaplıyoruz: “Onu da önündeki 
çekiyor.” Sorular devam ede ede nihayet ilk vagona sıra geliyor. Soru sahibi tekrar soruyor: 
“Peki bu vagonu kim çekiyor?” Biz yine cevap veriyoruz: “Onu bu lokomotif çekiyor.” Soru 
sahibi tekrar soruyor: “Peki bu lokomotifi kim çekiyor?” Biz cevap veriyoruz: “Bu lokomotifi 
kimse çekmiyor. O kendi kendine hareket ediyor.”  
 
Lokomotif hakkındaki bu izahımızdan sonra soru sahibi hâlâ onu çeken bir şey arıyor ve 
tekrar soruyor: “Dediğini anladım, ama bu lokomotifi kim çekiyor?” Biz diyoruz ki: 
“Anlamamışsın, çünkü anlasaydın aynı soruyu tekrar sormazdın. Bak sana bir daha anlatayım: 
Lokomotif denince raylar üstündeki bir vagon dizisini çekmede kullanılan, buharla ya da bir 
motorla çalışan makineyi kastederiz. Sen lokomotifin ne demek olduğunu bilmiyor ve onu 
vagon ile karıştırıyorsun. Vagon hakkında sorabileceğin ve sorduğunda cevap alabileceğin bir 
soruyu lokomotif hakkında da sorabileceğini ve sorduğunda cevap alabileceğini 
zannediyorsun. Ama hâl böyle değildir. Vagon hakkında, ‘Onu kim çekiyor?’ diye bir soru 
sorabilirsin, ama lokomotif hakkında böyle bir soru soramazsın. Çünkü lokomotif çekilmez, o 
başkasını çeker.”  
 
Biz bu detaylı açıklamayı yaptıktan sonra soru sahibi şöyle diyor: “Tamam tamam anladım, 
hem de çok iyi anladım. Ama bu lokomotifi kim çekiyor?” Yahu sen bizi hiç anlamamışsın. 
Eğer bir parça anlasaydın, sorunun anlamsızlığını anlar ve tekrar sormazdın. Bak sana bir 
daha anlatayım: Vagon çekilen şey; lokomotif de çeken şeydir. Eğer lokomotif de vagon gibi 
çekilseydi, ona lokomotif değil, vagon denilirdi. Bak, isimleri bile farklı. Birisi vagon, diğeri 
lokomotif…  
 
Eğer ikisi de aynı kanunlara tabi olsaydı, bunlara iki farklı isim konulmaz, hepsine vagon 
denilirdi. Ama durum böyle değil. Sen vagon ile lokomotifi karıştırıyorsun. Şimdi bir daha 
söylüyorum dikkat et! Vagonu bir çeken olur, ama lokomotifi çeken olmaz. Zaten lokomotif, 
çekilmediği ve başkasını çektiği için bu ismi almıştır. Sen sorunda lokomotifi vagon gibi kabul 
ediyor ve hata yapıyorsun. Lokomotif hakkında böyle bir soru soramazsın. Bu soru 
lokomotifin tanımına zıt ve cevabı olmayan saçma bir sorudur. Bu kadar açıklama yaptıktan 
sonra soru sahibi şöyle diyor: “Tamam hepsini anladım, hatta harfi harfine anladım. Ama bu 
lokomotifi kim çekiyor?” Siz olsaydınız, bu kişiye bütün bunlardan sonra ne cevap verirdiniz? 



Aynen bu misalde olduğu gibi, soru sahibi diyor ki: “-Hâşâ- Allah’ı kim yarattı?” Biz de cevap 
veriyoruz: “Allah yaratılmamıştır. Allah bu yaratılanları yaratandır ve O’nun hakkında böyle 
bir soru sorulamaz.”  
 
Bu cevabımızdan sonra soru sahibi şöyle diyor: “Tamam tamam anladım, ama Allah’ı kim 
yarattı?” Biz yine cevap veriyoruz: “Bak, sen anladığını zannediyorsun, ama hiçbir şey 
anlamamışsın. Sana bir daha anlatayım: Allah denince her şeyi yaratan, kendisi ise 
yaratılmayan bir zat aklımıza gelir. Eğer O yaratılsaydı, O’na Allah demezdik. Ona Allah 
dememizin sebebi, yaratan olup yaratılmamış olduğu cihetledir. Sen bir hata yapıyorsun ve 
yaratılanlar hakkında sorabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Böyle bir soru 
Allah hakkında sorulamaz.”  
 
Bu cevabımızdan sonra soru sahibi şöyle diyor: “Tamam şimdi anladım, hem de çok güzel 
anladım. Ama anlamadığım bir şey var, Allah’ı kim yarattı?” Yahu sen divane olmuşsun, ben 
ne diyorum sen ne diyorsun! “Anladım.” diyorsun, ama hiçbir şey anlamıyorsun. Bak sana bir 
daha anlatacağım: “Allah o zata denilir ki, kendisi ezelîdir ve yaratılmamıştır. Ezelî olmayana 
ve yaratılana zaten Allah denilemez.  
 
Dolayısıyla sen Allah’ı kabul ettiğinde, O’nu isim ve sıfatlarıyla kabul etmen gerekir. Senin 
önce Allah kabulünde bir yanlışın var. Sen Allah’ı isim ve sıfatlarıyla kabul etmiyorsun. Allah’ı 
-hâşâ- O’nun yarattığı mahlûklara benzetiyor ve mahlûklar hakkında sorabileceğin ve 
sorduğunda cevap alabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Bu soruyu sorma 
sebebin Allah hakkındaki yanlış kabulündür. Senin ilk yapman gereken şey, Allah hakkındaki 
bu yanlış kabulünü düzeltmendir. Hem şunu bil ki, eğer Allah’ı bir yaratan olsaydı, zaten O’na 
Allah denmezdi.  
 
Allah yaratılmayan zata verilen addır. Sen eğer Allah’ı kabul ediyorsan, O’nu bu sıfatıyla kabul 
etmelisin. Bu sıfatıyla kabul etmezsen, senin kabul ettiğine Allah denmez. Sen farazi bir 
varlığa Allah adını koymuşsun ve O’nun hakkında bu soruyu soruyorsun. Eğer Allah dediğinde 
kimi kastettiğini bilseydin, böyle bir soruyu sormazdın. Senin hâlin şu soruyu soran kişinin 
hâline benziyor: “Ağabeyin senden kaç yaş küçüktür?” Ağabeyim benden küçük olmaz ki. 
Ağabey dediğimizde, yaş itibariyle diğer kardeşten büyük olan kişiyi kabul ederiz. Bu 
kabulden sonra da “Ağabeyin senden kaç yaş küçüktür?” diye bir soruyu soramayız. Ama kişi 
ağabeyin ne demek olduğunu bilmiyor ve onu küçük kardeş zannediyorsa, “Ağabeyin senden 
kaç yaş küçüktür?” sorusunu sorabilir.  
 
Bu durumda yapılacak şey, ona cevap vermek değil, ağabeyin tanımını ve kim olduğunu ona 
öğretmektir. Ağabeyin tanımını öğrendiğinde zaten sorusundan vazgeçecektir. Yok, 
vazgeçmiyorsa ya inadından ya da ağabeyin tanımını öğrenemediğindendir. Senin Allah 
hakkındaki sorun da ya inadındandır ya da Allah’ı tanımadığındandır. Eğer Allah’ı tanımak 
istiyorsan, gel sana yardımcı olalım ve tanıtalım. Ama yok, inadından dolayı soruyorsan bil ki, 
bu sorunla, “Ağabeyin senden kaç yaş küçüktür?” diyen kişi gibi maskara oluyorsun. 
Karşındakini sıkıştırmıyor, kendini maskara yapıyorsun. Gel, inadından vazgeç! Allah’ı tanı ve 
bu maskaralıktan kurtul! 
 
 
 



Asa-yı Musa 
 
Altıncı Mesele 
(Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billâh rüknünün 
binler küllî burhanlarından bir tek burhana kısaca bir işarettir.) 
Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlık’ımızı tanıttır, 
muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar.” dediler. 
Ben dedim: 
– “Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla mütemâdiyen Allah’tan 
bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz! 
Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahâne ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla 
alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. ' 
 
'Madem hakikat budur.. ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir.. ve madem haram dairesindeki 
bir saat lezzet, bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir… Elbette, gençlik nimetine bir 
şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikâmette sarf etmek lâzım ve elzemdir.' 
 
'Aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile 
tasdik eder. 
Meselâ haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi 
çok ârızalar ile o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin sû-i istîmali ile 
gelen hastalıkla hastahânelere ve taşkınlıklarıyla hapishânelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve 
vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhânelere, sefâhethânelere veya mezaristana 
düşeceklerini bilmek istersen, git hastahânelerden ve hapishânelerden ve meyhânelerden ve 
kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin sû-i istîmalinden ve 
taşkınlıklarından ve gayr-i meşrû keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve 
ağlamalar ve esefler işiteceksin. 
 
Eğer, istikâmet dairesinde gitse gençlik, gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilâhiye ve tatlı ve 
kuvvetli bir vasıta-yı hayrât olarak âhirette gayet parlak ve bâkî bir gençlik netice vereceğini, 
başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde 
ediyorlar.' 





Peygamberlerin Gönderiliş Gayesi 

Peygamberler kendi aralarındaki derece farkıyla beraber[1] hepsi de Cenâb-ı Hakk'ın Zât'ının 
tecellîsine mazhar seçkin ruhlardır. Allah (celle celâluhu), Kendisine onları mahrem kabul 
etmiş, ağyâra kapalı seralarda büyütmüş, geliştirmiş ve gözlerine, Kendinden gayrı başka 
hayallerin girmesine meydan vermemiştir. 

Bütün nebiler gibi onlardan da ileri, Efendimiz'in gözü de Rabbinden başka bir şey 
görmemiştir. Evet ağyâr, O'nun bakışını bulandıramamış, başını döndürememiştir. O, gözünü 
açtığında Rabbini görmüş, gözünü kaparken de yine O'nu müşâhede ile: ا
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 "Allahım! Refîk-i A'lâ'yı istiyorum." diyerek kapamıştır. Şimdi hâdiseyi mealen Hz. Âişe 
Validemiz'den (radıyallâhu anhâ) dinleyelim: 

"Allah Resûlü bazen hastalandığında yanıma gelir ve bana 'Dua et.' derdi. Ben de elimle 
O'nun mübarek elinden tutar ve o elinin bereketi ile şifa bulmasını umarak, elimi o zaman ve 
mekân üstü başına kor ve dua ederdim.[2] Son rahatsızlığında da aynı şeyi yapmak maksadıyla 
elini tutmak isteyince şiddetle çekti ve ا
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 diye dua etti."[3] 

Belli ki Allah Resûlü, artık yeryüzündeki dostları değil, hakikî dost olan Rabbini arzuluyor ve 
bir başka buudda O'na ulaşmak istiyordu. 

İşte, geliş ve gidişi ile böyle bir hayat yaşayan peygamberler ve hususiyle Peygamberimiz, 
acaba dünyaya niçin gelmiş ve hangi gayeye binaen gönderilmişlerdi? Bu çok önemli 
mevzuun tahlili bilhassa iki ana esastan dolayı daha da ehemmiyet arz etmektedir: 

Birincisi: Peygamberlik müessesesinin yüce ve muallâ mevkiini görüp, onları sıradan insanlar 
gibi mütalâa etmemek; ve öyle görüp değerlendirmek isteyenlere de ikna edici cevaplar 
hazırlamak. 

İkincisi: Günümüzde, peygamberliğe ait vazifeyi temsil etme durumunda olanların nasıl bir 
yol ve sistem takip etmeleri gerektiğini işaret etmek. 

Meseleyi hangi yönüyle ele alırsak alalım mevzuun ehemmiyetinin çapı değişmeyecektir. 
Onun için biz de, sıralamada herhangi bir tercih yapmadan mevzu ile alâkalı düşüncelerimizi 
birkaç madde hâlinde takdim etmeye çalışacağız: 

1. KULLUK 

Peygamberin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada birleşir. O da Allah'a 
kul olma çizgisidir. 

Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerim'de: خ اَمَو
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ِنوُدrُْعpَِل َّالِإ َس  "Ben cinleri ve insanları ancak 
Bana kulluk yapsınlar diye yarattım."[4] buyurarak bu hususa işaret etmektedir. 

Demek oluyor ki, bizim esas yaratılış gayemiz, Allah'ı (celle celâluhu) bilip tanımak ve O'na 
lâyıkıyla kul olmaktır. Yoksa, yeme-içme, mal ve mülk kazanma veya dünya buudlu ev-bark 



sahibi olma değildir. Gerçi bunlar da bizim için fıtrî ihtiyaçlardır. Ancak yaratılışımızın gayesi 
değillerdir. İşte peygamberler bize, bu sırlı yolu göstermek için gelmişlerdir. 
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ِ◌ِنوُدrُْعا  "Senden önce hiçbir 
peygamber göndermedik ki ona; 'Benden başka ilâh yoktur; o hâlde Bana kulluk edin.' diye 
vahyetmiş olmayalım."[5] denilerek bu hususa işaret edilmiştir. 

Diğer bir âyette de: 
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َ��¦ِب "Andolsun Biz, 'Allah'a kulluk edin, tâğuttan 
sakının.' diye her millete bir peygamber gönderdik. Allah o insanlardan bir kısmını doğru yola 
iletti. Onlardan bir kısmı için de sapıklık hak oldu. Öyleyse yeryüzünde gezin de görün, Hakk'ı 
yalanlayanların sonu nasıl olmuş?"[6] denilerek, yine peygamberlerin gönderiliş gayesi, 
putlardan sakınıp Allah'a kul olma yolunda insanlara önderlik yapma hikmetine bağlanmıştır. 

Efendimiz'in Farkı 

Efendimiz'in durumu ise daha farklıdır. O bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olmakla, 
hem insanları hem de cinleri kulluk yoluna iletmekle vazifelidir. Abdullah b. Mesud 
(radıyallâhu anh) başından geçen bir hâdiseyi şöyle nakleder: 

"Efendimiz ile beraber bir yere gittik. Benim etrafıma bir çizgi çizerek, 'Sen buradan 
ayrılma!' dedi ve kendisi benden uzaklaştı. Daha sonra gürültüler duymaya başladım. Allah 
Resûlü'ne bir şey mi oldu diye ciddî endişe içindeydim. Fakat bana, buradan ayrılma dediği 
için de yerimden kımıldayamıyordum. Bir müddet sonra Allah Resûlü döndü. Duyduğum 
gürültünün sebebini sordum ve: "Yâ Resûlallah! O tarrakalar koparan gürültü neydi?" dedim. 
Cevaben: 'Cin taifesi bana iman edip biatta bulundular. Sonra aralarında münakaşa başladı. 
İnananlarla inanmayanlar birbirlerine tutuştular. İşte duyduğun gürültü bu idi. Ve ayrıca 
bana vefatım haber verildi.' dedi."[7] 

Allah Resûlü, son ifadeleriyle şunu haber veriyordu. Benim gönderiliş gayem insanlara ve 
cinlere hidayete giden yolu açmaktır. Bugün artık cinler de bana iman ve itaat ettiklerine 
göre, dünyada kalmamın bir mânâsı yok demektir. Öyleyse, bundan böyle artık dünyadan 
ayrılıp gitsem olabilir... 

O böyle düşünüyor ve ifadeleri arasında risaletin gaye ve hedefine ait sırlar veriyordu. 
Aslında O, bizlere de dünya ile ukbâyı tercih mevzuunda şöyle bir dua talim buyurmuştu: 
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 °ِ�  "Allahım, hayat benim için hayırlı 
olduğu müddetçe beni yaşat. Vefat benim için daha hayırlı olduğu zaman da ruhumu al ve 
beni vefat ettir."[8] 

2. TEBLİĞ 

Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir diğeri ise, dini tebliğdir. Eğer onlar gelmeseydi 
bizler, ibadete ait meseleleri bilemez, emir ve nehiyleri hiçbir zaman alamaz ve 



mükellefiyetlerimizi kavrayamazdık. Namaz, oruç, zekât, hac nedir; içki, kumar, zina, ihtikâr 
ve faiz gibi muharremâtın durumu nasıldır, kat'iyen bilemezdik. 

Evet, bütün bunları ve bunlara benzer birçok meseleleri peygamberler vasıtasıyla öğrenmiş 
bulunuyoruz. Buna kısaca "risalet vazifesi" de diyoruz ki, bütün peygamberler aynı mesajlarla 
gelmiş ve teferruatta farklılık olsa bile ana meselelerde hep aynı şeyleri söylemişlerdir.[9] 

İşte, nebilere ait bu umumî gaye ve vazife Kur'ân'da şöyle dile getirilir: 
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Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O'ndan korkarlar ve Allah'tan başka kimseden 
korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter."[10] 

Evet işte onlar, böyle bir gayeyi tahakkuk ettirmek için gelmişlerdir. Bu mevzuda karşılarına 
dikilen engel kim ve ne olursa olsun onlara zerre kadar tesir etmez.. onlar korku nedir 
bilmezler. Çünkü her zaman Allah'tan (celle celâluhu) korkmaktadırlar. 

Ve bu mevzuda Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle seslenilir: 
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َنË�¹ِفا  "Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun 
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler 
topluluğunu hidayete erdirmez."[11] 

Yani, eğer sen vazifende kusur edersen, bu, senin gönderiliş gayen olan bir vazifede, yani 
risalet vazifesinde kusur etmen sayılır ki, bu da sadece senin ferdî hayatını ilgilendiren bir 
kusur değildir; belki bütün insanların ferdî ve içtimaî hayatlarını alâkadar eden bir meseledir. 
Çünkü senin vazifen bütün insanlığı aydınlatmaktır. Şayet sen bu vazifeyi aksatırsan, bütün 
insanlık karanlıkta kalacaktır... Aslında O, gönderildiği vazifenin şuurundaydı. Zaten öyle 
olmasaydı, öyle bir vazife ile gönderilmesi plânlanmaz ve takdir buyurulmazdı. 

Allah Resûlü'nde Tebliğ 

Allah Resûlü'nün, bu ulvî vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı dini tebliğle geçti. O kapı 
kapı dolaşıyor ve mesajını kendilerine tebliğde bulunabileceği âşina sima ve gönüller 
arıyordu. 

Karşı cephenin infiâli evvelâ, ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu. Daha sonra istihza ve alayla 
devam etti. Son sahada ise işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti. Geçeceği yollara dikenler 
serpiliyor, namaz kılarken başına işkembe konuyor ve kendisine her türlü hakaret reva 
görülüyordu. Ne var ki, Allah Resûlü bunların hiçbiriyle yılmadı ve usanmadı. Çünkü O'nun 
dünyaya geliş gayesi buydu. Can alıcı hasımları dahil herkese defaatle uğradı. Ve ilâhî mesajı 
sundu. Evet, Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kimbilir kaç defa gitti, 
hak ve hakikati anlattı..! 

O panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidayetine vesile olabilmek için çadır çadır geziyor; gittiği 
her kapı yüzüne kapanıyor; fakat O bir başka sefer yine aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar 



ediyordu.. Mekke'den ümit kesilince Taif'e gitti.. Taif mesirelik bir yerdir. Rahat ve rehavetin 
şımarttığı Taifliler, Mekkelilerden daha baskın çıktı. Bütün sefih ve ayak takımı toplanıp 
Resûl-i Ekrem'i; evet o, meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini 
taşlayarak Taif'ten kovdular. Allah Resûlü'nün yanında, evlâdım deyip bağrına bastığı Zeyd b. 
Hârise vardı. Zeyd, gelen taşlara vücudunu siper ederek, Efendiler Efendisi'ni korumaya 
çalıştı ama, yine de mübarek vücuduna isabet eden taşlar her yanını kanlar içinde bıraktı. 

Bu müsamahasız atmosferden sıyrılıp bir ağacın altına iltica etmişlerdi ki, birdenbire Cibril-i 
Emin beliriverdi. Ve eğer izin verilirse, çevredeki bir dağı, bu azgın insanların başına 
geçirebileceğini teklif etti. Allah Resûlü çok rencide olduğu bu dakikalarda bile, onun gibi 
düşünmüyor ve "Hayır!" diyordu. Evet O, çok ileride bile olsa, eğer bunlardan bazıları imana 
uyanacaksa, belâlara karşı "Hayır!" diyordu... 

Ve sonra ellerini açıp Rabbine niyazda bulundu : 
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 َكِ� َّالِإ 

"Allahım, güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi Sana şikâyet 
ediyorum. Yâ Erhamerrâhimîn! Sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin. Benim de 
Rabbimsin.. beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü uzak kimselere mi, yoksa işime 
müdahil düşmana mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara hiç 
aldırmam. Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah-feza, daha geniştir. İlâhî, gazabına 
giriftar yahut hoşnutsuzluğuna dûçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl parıl parlatan dünya 
ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nur-u Vechine sığınırım. İlâhî, Sen razı olasıya kadar Senin 
affını muntazırım! İlâhî, bütün havl ve kuvvet sadece Senin elindedir." 

O böyle dua ederken, yanlarına sessizce biri yaklaşır ve bir tabağa koyduğu üzüm salkımını 
Allah Resûlü'nün önüne uzatır ve "Buyurun, bundan yiyin!" der. İki Cihan Serveri elini tabağa 
uzatırken, Allah'ın adıyla mânâsına "Bismillah" der. Üzümü ikram eden "Addas" ismindeki 
köle için bu, beklenmedik bir hâdisedir. Hayretle sorar: "Sen kimsin?" Allah Resûlü cevap 
verir: "Son peygamber ve son nebiyim!" Addas üzerine abanır ve öpmeye başlar.. senelerce 
gökte aradığını şimdi yerde, hem de hiç beklemediği bir anda karşısında bulmuştur.. ve iman 
eder.[12] 

Eğer bu son hâdise de olmasaydı, O Taif'ten çok mahzun dönecekti. Bu hüznü, kendisine 
yapılanlardan değildi; hüznü, bir tek insana dahi bir şey anlatamamasındandı. Hâlbuki şimdi 
sevinçten uçuyordu. Çünkü Addas O'nun eliyle hidayete ermişti. 

Evet, tabiri caizse O, nebilerin üveyki idi. Hiç durmadan her yerde hakikate âşina, temiz gönül 
ve çehreler arıyor, bulunca da onun gönlüne giriyor ve ona ruhunun ilhamlarını fısıldıyordu. 
Böylece, çevresindeki nurdan hâle ve halka her gün daha da genişliyor ve o genişledikçe de 
küfür çıldırıyordu. 



Bugün, cihanın şarkında, garbında İslâmî tekevvüne karşı küfrün hezeyanlar içinde çıldırması 
gibi, o devirde de Hz. Muhammed Aleyhisselâm'ın etrafındaki halkaların genişlemesi, küfrü 
işte böyle çıldırtıyordu... 

Bu çılgınlık onları öyle saplantıya sevk etti ki, gün geldi gökteki Güneş'i üflemekle 
söndürmeye yeltenir gibi, toptan bu ilâhî meşaleyi söndürmeye kalktılar. Heyhât..! Güneş 
sadece bizim için bir teşbih ve benzetme vasıtamız.. yoksa O'nun getirdiği nur Güneş'e fer 
verecek mahiyettedir. Çünkü o nur Allah'ın (celle celâluhu) nurudur. Âyet onların bu gülünç 
durumunu şöyle tasvir etmektedir: 
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 "Onlar Allah'ın nurunu 
ağızları ile söndürmek istiyorlar. Kâfirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan 
başka bir şey murad etmemektedir."[13] 

O, yirminci asırda da bir meşale yaktı ve içimize âdeta kıvılcım saçtı.. binler-yüz binler O'nun 
yoluna baş koydu ve O'nun davasını yüceltme istikametinde hizmete koyuldu. Demek Cenâb-
ı Hak yeniden bir Muhammedî hâle, bir nur halkası ve yeniden bir altın zincir vücuda 
getirmeyi murad buyurmuş ki, bunu ne küfrün gayzı, şiddeti, hiddeti ne de şeytan ordularının 
tehâcümü durduramıyor.. evet ihlâsla saçılmış bu tohumlar bugün olmasa da yarın mutlaka 
neşv ü nema bulacak ve Allah Resûlü'nün neşrettiği nur hiçbir zaman sönmeyecektir. 

Mekke artık, Allah Resûlü'nü barındıramayınca O da Medine'ye hicret etti. Orada nurunu 
yaymaya devam edecekti. Orada da Yahudi ve münafıklarla uğraşacak, küfre karşı 
muharebeler düzenleyip bizzat ordunun başında bulunacak, harp meydanlarında dişi 
kırılacak, yüzü yarılacak.. aç ve susuz kalacak.. çok defa karnına taş bağlayıp öyle dolaşacak, 
ama hep yoluna devam edecekti.. ve etti de. Evet O, tebliğ vazifesinden bir an dahi dur 
olmadı. Dinin en küçük meselesine kadar her şeyi izah etti, anlattı, tebliğde bulundu. 
Medine'de ikamet buyurduğu veya devletlerle kapıştığı devirlerde dahi fertleri irşad etmeyi 
asla ihmal etmedi: Bir bedevi gelip de o güne kadar yüzlerce defa tekrar ettiği bir meseleyi 
O'na sorsaydı, hiçbir isteksizlik emaresi göstermeden, hep aynı şevk ve aynı iştiyakla cevap 
verirdi. 

Tebliğ, insanları doğru yola, sırat-ı müstakîme sevk etmek demektir. Ve esasen bu, bütün 
nebilerin ve Nebiler Sultanı'nın da geliş gayesidir. O sırat-ı müstakîm ki, her mü'min onu çok 
iyi bilmektedir ve bilmelidir de. Evet biz, günde en az kırk defa namazlarımızda, Rabbimiz'den 
bizi sırat-ı müstakîme hidayet etmesini diliyoruz. Yani, nebilerin, sıddîklerin, şehitlerin geçtiği 
yoldan geçmeyi ve onların maksuda erdikleri gibi maksuda ermeyi talep ediyoruz. O geniş bir 
yoldur ve herkesin o yoldan belli bir nasibi vardır. Çünkü son gelen Nebi, âyetin ifadesiyle, 
bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.[14] 

Ayrıca O, şahit, mübeşşir ve nezîrdir ki, aşağıdaki âyet bunu ifade etmektedir: ¼َأ ا
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 "Ey Nebi! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik."[15] 

Efendimiz, yirmi üç sene, peygamberlik gibi çok ağır bir sorumluluk taşımış ve hiçbir dava 
adamına nasip olmayacak şekilde de mükellefiyetlerini yerine getirmiş müstesna bir insandı.. 
ve işte O, bu ruh ve şuurla her gün biraz daha mübarek sona doğru yaklaşıyordu: 



Veda Haccındaydı –zaten hayatında bir kere hac yapmıştı– Umreyle haccı birleştirdiği için biz 
buna "Hacc-ı Ekber" de diyoruz.[16] İşte bu son haccında, Allah Resûlü son bir kere daha 
devesine bindi ve söylemesi gereken her şeyi söyleyip bitirmeye çalıştı. Evet, kan 
davalarından kadın haklarına, ondan da faize, kavim ve kabile aralarındaki münasebetlere 
kadar her şeyi anlattı. Daha sonra da cemaatine لَ� ْلَ� َالأ
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mi?" diye sordu. Her defasında cemaatinden: "Evet, tebliğ ettin." karşılığını alınca da, Cenâb-ı 
Hakk'ı şahit tutarak: ا
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ْدَه  "Allahım, şahit ol!" buyurdu.[17] 

O bihakkın vazifesini yapmıştı. Onun için de vicdanen rahat, kalben huzur içindeydi ve adım 
adım Rabbine gitmeye hazırlanıyordu. Zaten O bir murâkabe insanıydı ve en hassaslardan 
daha hassastı. Dolayısıyla da bütün hayatını böyle bir hazırlık içinde geçirmiş ve kendi 
kendine: "Acaba Rabbimin beni gönderdiği asıl gayeye uygun yaşayabildim mi?" diyordu. 

3. GÜZEL ÖRNEK 

Peygamberlerin gönderiliş gayesi olarak söyleyebileceğimiz diğer bir husus da, onların 
ümmetlerine güzel birer örnek olma keyfiyetleridir. 

Allah (celle celâluhu), Kur'ân-ı Kerim'de: أ
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hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy!" demektedir.[18] 

Düşünmeli ki Efendimiz'e dahi, kendinden evvel geçmiş peygamberler isim isim sayıldıktan 
sonra onlara uyması söylenmektedir. Zaten bizlere de Kur'ân-ı Kerim şöyle seslenir: 
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"And olsun, size, 
Allah'ı ve ahiret gününü umanlara ve Allah'ı çokça zikredenlere Allah'ın Resûlü'nde güzel bir 
örnek vardır."[19] 

Peygamberler bizler için bir önder ve imamdır. Namazda imama uyduğumuz gibi, hayatın her 
bölümünde de O'na iktida ederiz. Zira bizler için gerçek hayatı O ve diğer nebiler temsil 
etmişlerdir. İslâm'ın ilk devrini idrak edenler Allah Resûlü'ne milimi milimine iktida 
etmişlerdi. Onun için de hem onlar hem de onlardan sonrakiler, İki Cihan Serveri'nin dilinde 
şöyle ifade edilme bahtiyarlığına ermişlerdi. Evet, Allah Resûlü buyurur: 

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek; insanlardan bir cemaat gaza edecekler ve 
kendilerine: 

– "İçinizde Resûlullah'ı gören var mı?" denilecek. Onlar da: 

– "Evet!" cevabını verecekler. Bunun üzerine kendilerine fetih müyesser kılınacak. Sonra 
insanlardan diğer bir cemaat gaza edecek, kendilerine: 

– "İçinizde Resûlullah'a sahabelik etmiş bir kimseyi gören var mı?" denilecek, 

– "Evet!" diyecekler, yine kendilerine fetih müyesser kılınacak. Sonra insanlardan bir cemaat 
daha gaza edecek ve kendilerine: 



– "İçinizde Resûlullah'a sahabelik edenleri görenlere arkadaş olan var mı?" denilecek. Onlar 
da: 

– "Evet!" cevabını verecekler; onlara da kale kapıları açılacak ve fetih müyesser olacaktır."[20] 

Yine bir hadislerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
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ْمُه  "İnsanların en hayırlısı benimle aynı çağı 
paylaşanlardır. Sonra onların peşinden gelenler, daha sonra da onların peşinden 
gelenlerdir."[21] buyurarak kendisine yakın olan devirlerin faziletine işaret etmektedir. Çünkü 
onlar, hayatlarını, duygularını, düşüncelerini Allah Resûlü'nün hayatına, duygusuna, 
düşüncesine benzetmede çok hassas davranıyorlardı. Aslında, Allah'ın (celle celâluhu) model 
ve misal olarak seçtiği bu insana benzemek gaye olmalıydı ve oldu da. 

Evet, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn hazerâtı, bu mevzuda hassaslardan çok daha hassastı. Ve 
onlar bu yönleriyle diğer asırlarda yaşayan insanlardan daha da hayırlıdırlar. Hz. 
Musa: "Kudsîlerin bayrakları ellerindedir."[22] diyordu. "Kudsîler" sözüyle Efendimiz'in 
ümmetini kastediyordu. Ve bu büyük bir tebcildi. Zayıf da olsa, bir hadiste de Allah 
Resûlü: لُع
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�¬َب ِء َلpِئاÝَِْإ ��ِ  "Benim ümmetimin ulemâsı, Benî İsrail'in peygamberleri 
gibidir." buyurmaktadır.[23] Evet, onlar Efendimiz'e iktidada öyle bir çizgiye ulaşmışlardı ki, 
onun az ötesinde nübüvvet sınırları başlıyordu. 

İşte, kulluk kapısından girerken kapının sövelerini de söküp içeriye giren Ömer (radıyallâhu 
anh) bunun en çarpıcı örneğidir! O, Peygamber'i kendisine tam bir rehber ve önder olarak 
kabul etmiş, yaşadığı hayatı bütünüyle O'na benzetmiş; O'nun hayat tarzıyla bezenmiş eşsiz 
bir insandı. Roma'nın, Bizans'ın kapıları ona ardına kadar açılıp, ülkeler ve hükümdarlar 
kendisine bende olmayı kabul ederken dahi, onun hayat düzeninde zerre kadar değişiklik 
olmamıştı. Kudüs –ki, bugün mahzundur, mükedderdir, esirdir ve İslâm âleminin alnında 
siyah bir lekedir– onun devrinde fethedilmişti. Fiilen askerî hâkimiyet gerçekleştiği hâlde bir 
süre papazlar, şehrin anahtarlarını vermemekte diretir ve: "Aranızda, bu şehrin anahtarlarını 
teslim alacak şahsın şemâilini göremiyoruz, onun için de anahtarları veremiyoruz." derler... 

Durum kendisine haber verilince, koca halife yola çıkar.. kendine ait devesi olmadığı için de 
Beytülmâl'den aldığı ödünç bir deveye, kölesiyle beraber nöbetleşe binerek ta Kudüs'e gider. 
Kaderin cilvesi, şehre girileceği zaman sıra köleye gelir.. halife deveden iner, kölenin bütün 
ısrarlarına rağmen onu deveye bindirir ve kendisi deveyi yederek şehre girer... 

Manzarayı görenler, mumlar gibi erirler ve: "İşte kitaplarımızda şemâili zikredilen adam." der, 
anahtarları ona teslim ederler. 

O büyük Ömer, ateşgede İranlının vurduğu hançer darbeleriyle yaralanmış ve koma hâlinde 
upuzun yatıyordu. Yediği-içtiği dışarıya çıkıyor; ne bir ses veriyor ne de seslere alâka 
duyuyordu. Hizmetçisi gelip, yemek veya su isteyip istemediğini sorunca, ya cevapsız 
bırakıyor ya da sadece gözleriyle "Hayır!" deyip geçiştiriyordu. Fakat "Ey mü'minlerin emiri, 
namaz!" denince, "Ha işte kalkıyorum. Namazı terk edenin İslâm'dan nasibi yoktur." deyip 
yaralarından kan aka aka namazını kılıyordu.[24] 



Böyle yapıyordu; zira bütün bunları Efendisinden böyle görmüştü. O'na iktida ve ittiba 
edecek ve arkadan gelenlere de örnek olacaktı. Evet, peygamberin gönderiliş gayelerinden 
biri de ümmetine örnek olmaktı… 

4. DÜNYA-UKBÂ MUVAZENESİNİ TEMİN 

Peygamberler dünya ve ukbâ muvazenesini kurmak için gelmişlerdir. 

Onların getirdiği muvazene ile insanoğlu ifrat ve tefritten kurtulacak ve istikameti bulacaktır. 
Evet, ne papazlar ve ruhbanlar gibi bütün bütün dünyayı terk edip manastırlara çekilme, ne 
de her şeyiyle dünyaya dalıp ona kul-köle olma değil; sürekli orta yolu bulma ve yaşama ki, 
bu da ancak vahyin aydınlık dünyasında elde edilebilecek bir mazhariyettir. Yoksa akıl ve 
vicdanla böyle bir denge kurulamaz; hele mücerret ilim asla insanı bu seviyeye yükseltemez. 

Kur'ân-ı Kerim bu dengeyi şu şekilde anlatır: 
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َنيِدِس  "Allah'ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, dünyadan da 

nasibini unutma! Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun; yeryüzünde 
fesat peşinde olma. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez."[25] 

Bu ilâhî dengenin bir tarafında, أَو
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 "Rabbinin nimetlerini anlat da 
anlat."[26] hakikatinin anlattığı kefe, diğer tarafında da ث
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ِمpِعَّنلا �نَع ٍذِئَمْوَي َّن  "Sonra kasem 
olsun, o gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz."[27] âyetinin ikaz dolu ifadesiyle 
anlattığı kefe vardır. Ve işte muvazene bu ölçüler içinde korunacaktır! 

Hz. Ebû Bekir, bütün servetini Allah için harcamış ve bitirmişti. Zira sıddîkiyet bunu 
gerektiriyordu. Halifeliği döneminde kendisine bir bardak soğuk su verildi, içti ve ardından da 
hıçkıra hıçkıra ağladı. Hatta etrafındakileri de ağlattı. O ağlamayı kesti ama etrafındakiler hâlâ 
ağlıyorlardı.. ihtimal bir süre de onların ağlamalarına ağladı.. sonra yüzünü sildi ve kendine 
geldi. "Seni bu derece ağlatan neydi yâ Ebâ Bekir?" dediler. Cevap verdi: 

"Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraberken, eliyle bir şeyleri itiyor 
gibiydi. Ve sanki: 'Benden uzak dur, benden uzak dur!' diyordu. Sordum, yâ Resûlallah! Bir 
şeyleri uzaklaştırıyorsun ama ben kimseyi göremiyorum. Buyurdular ki: 'Dünya, içindeki 
bütün debdebesiyle karşımda temessül etti, bana kendini kabul ettirmek istedi; ben de ona 
(Benden uzak dur!) dedim. O da bir kıyıya çekilirken; 'Vallahi sen benden kurtulsan da, senden 
sonrakiler benim elimden kurtulamayacaklar.' dedi. İşte bu bir bardak su ile dünya bana 
kendini kabul ettirdi endişesiyle ağladım."[28] 

Evet, o ve onun gibiler, her türlü ferah-feza hayat sürebilme imkânlarına rağmen, hep 
muvazene içinde bir hayat yaşamışlardı.. zira, Mukteda-yı Küll, Rehber-i Ekmel de öyle 
yaşamıştı.[29] 

 

 



5. İTİRAZ KAPISINI KAPATMAK 

Peygamberler insanların ahirette Cenâb-ı Hakk'a karşı herhangi bir itiraza hakları kalmasın 
diye gönderilmişlerdir. 

Bir âyet bu hususu şöyle anlatır: 
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 "Müjdeleyici ve 

sakındırıcı olarak peygamberler (gönderdik) ki insanların, peygamberlerden sonra Allah'a 
karşı bir bahaneleri olmasın. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir."[30] 

Peygamberlerin dışındaki liderler, kitleleri sürekli inandıramamışlar, inandırmış olsalar bile, 
mesaj ve teklifleri lâhûtî destekten yoksun olduğu için, sundukları hiçbir mesaj, söyledikleri 
hiçbir söz ve sergiledikleri hiçbir davranışla beşerîliği aşamamış ve zamanla da çevreleri, 
hazan vurmuş yapraklar gibi dağılıp gitmiştir. 

Hâlbuki peygamberlerin liderlikleri böyle değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi, onlar, 
ısmarlama insanlardır. Onlar ta rahm-i mâderde peygamberdirler. Yaşayışları bir mûsıkî, 
konuşmaları da âdeta bir şiir gibi âhenklidir. Onlar konuşurken, varlık, bütünüyle kulak kesilir 
ve onları dinler. Evet, onların gelişleriyle nice hâdiseler seyirlerini değiştirir ve nice gönüller 
onlara tâbi olur. Kâinatta câri kanunlar, bazen onlar hatırına işlemez olur, bazen de onların 
isteği ile mecra değiştirirler... 

Nebiler Sultanı'na bir kere bakıverin! Taş, ağaç, toprak ve çeşit çeşit hayvanlar, her biri âdeta 
kendi nev'i hesabına O'nunla münasebete geçmiş ve O'nun nübüvvetini tasdik ediyor gibi bir 
durum sergilemiş. Bûsîrî'nin de dediği gibi ا ِهِتَوْعَدِل ْتَءاَج
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 "Ağaç O'na koşarak 
geliyor ve lisan-ı mahsusuyla; Sen, Allah'ın Resûlü'sün." diyordu.[31] 

Çünkü eşya O'nun gelişiyle mânâ kazanmış ve varlık kaos olmaktan çıkmıştı.. O, Kur'ân'ın 
diliyle "O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ama siz onların tesbihini 
anlamazsınız."[32] diyor ve âdeta her varlığa can ve hayat üflüyordu. 

Bizler öğrendiğimiz her şeyi O'ndan öğrendik ve eşya O'nunla hikmet tahtına oturdu.[33] Tabiî 
bu arada insan da, abes ve başıboş olmadığının idrakine vardı.[34] 

Her peygamber insanları inandırmak ve inanmayanların da bahanelerine meydan vermemek 
için bir kısım mucizelerle gelmiştir. Efendiler Efendisi ise, bütün peygamberlere ait 
mucizelerin hepsini getirmiş ve mukteda-yı küll olduğunu göstermiştir. 

Evet, her ümmet kendi peygamberine ait nice mucizeleri ya bizzat gördü veya dinledi. Bizler 
de, Allah Resûlü'ne ait binlerce mucize dinledik. Ve Kur'ân gibi ebedî bir mucizeyi de her 
zaman görmekteyiz. Artık bundan böyle kimsenin itiraza hakkı yoktur. Allah (celle celâluhu), 
inanmamızı istediği hakikatleri her zaman desteklediği peygamberiyle gayet açık ve vâzıh bir 
şekilde gözler önüne sermiştir. Zaten bu da, onların gönderiliş gayelerinden biridir. Ayrıca 
önemli bir nokta da şudur: Cenâb-ı Hak, "Biz peygamber göndermedikçe azap edici 
değiliz."[35] mânâsına ك اَمَو
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gönderildiği için mizan ve terazi kurulacak ve kimsenin mazeretine bakılmadan herkesin 
hesabı sorulacaktır. 

 



  
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 başkaldırma 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.18 
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 maddî sahâlarda da üstadlık yapan, çağları aşacak 
şekilde çığırlar açan, vesile oldukları mu’cizeler ile medeniyetlerin ve uygarlıkların 
kurulmasına, ilimlerin gelişmesine zemin hazırlayan rehberler olarak da önemli fonksiyonlar 
icra etmişlerdir.' 
 
 





Peygamberler, Allah’ın Seçtiği Özel Donanımlı İnsanlardır.  
 
Sözlükte, rehber, yol gösteren ve elçi anlamlarına gelen peygamber kelimesi, dinî 
terminolojide, Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını 
insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.  
 
Peygamberler, Allah’ın seçtiği ve özel donanımlı mükemmel insanlardır. Maddî-manevî 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.  
 
Allah’ın dini olan İslam, insana iki kaynaktan gelmektedir. Bunlardan birincisi Kur’an-ı Kerim, 
ikincisi ise Allah’ın peygamberlerinin sözleri, kişilikleri ve uygulamalarıdır. Yüce Allah’ın 
elçileri sadece Allah’ın kelamını yaymak, ayetlerini duyurmak ve açıklamak için değil; aynı 
zaman da bunların nasıl uygulandığını ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek 
için görevlendirilmişlerdir. Hatta peygamberler, birey ve toplumu denetlemeye ve eksiklikleri 
düzeltmekle de görevlidirler. 
 
 
Allah’ın Gönderdiği Peygamberler Kimlerdir? 
 
Kur’ân’da, gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir. Bu 
çerçevede âyetlerde önemle vurgulanan husus, her millete, her bölgeye peygamber 
gönderildiğidir.Peygamberlerin sayılarıyla ilgili olarak bir hadiste, 124 bin nebi, 313 tane de 
resûl gönderildiği bildirilmiştir. Kuran da 25 kesin peygamber ismi geçer.  
 
Kur'an-ı Kerim'de adları geçen peygamberler şunlardır:  
1– Âdem,   2- İdris,   3-Nuh,   4-Hûd,    
5-Sâlih,   6-Lût   7- İbrahim,   8- İsmail,   
9- İshak,   10- Yâkub,   11-Yûsuf,   12- Şuayb,  
13- Hârun,   14-Mûsa,   15-Dâvud,   16- Süleyman,  
17-Eyyûb,   18- Zülkifl,   19- Yûnus,   20- İlyas,   
21- Elyesa,   22-Zekeriyya,   23- Yahya,   24- İsa,  
25- Muhammed (s.a.s.)  
 
Peygamber mi veli mi oldukları bilinmeyen ama Kuranda adı geçen diğer 3 kişi  
1.Hz Lokman   2.Hz Zülkaeneyn  3.Hz Üzeyr 
 



Peygamberlerin Ortak Özellikleri Nelerdir? 
 
Bütün peygamberlerin sahip olduğu birtakım ortak özellikler var'dır. Bunları şöylece 
sıralayabiliriz: 
 
1. Sıdk 
Peygamberler, gerek dünyevî gerekse uhrevî bütün işlerinde doğru ve güvenilir, yanıltmayan 
insanlardır. Diğer bir ifadeyle, yalana asla tenezzül etmeyen ve insanlara hep güven telkin 
eden kimselerdir. Onların böyle olduklarına hem Allah, hem de tarih şahittir. 
 
2. Emanet 
Peygamberlere ait ikinci sıfat, emanet sıfatıdır. Bu kelime iman ile aynı kökten gelir. 
“Mü’min” inanan ve emniyet telkin eden insan demektir. Peygamberler, mü’min olarak zirve 
insan oldukları gibi, emin olma, emniyet telkin etmede de en baştadırlar.20 
Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir insanlardır. Emanete asla''hıyanet etmezler. Nitekim 
“Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı bir iş değildir.” (Âl-i İmran, 3/161) âyet-i 
kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. 
 
3. İsmet 
İsmet, günah işlememek, günahlardan korunmuş olmak demektir. İnsanlara yol göstermekle 
görevlendirilen peygamberler, kendilerine olan güveni zedeleyecek günah ve yanlışlardan 
uzak tutulmuşlardır. 
 
4. Fetânet 
Peygamber mantığı diyebileceğimiz bu özellik, her bir peygamberin ayrılmaz bir vasfıdır. 
Peygamberlere ait bu özelliği normal insanların zirvesi kabul edilen deha ile ifade etmek 
doğru değildir. Zira peygamberler fevkalâde donanımlı, beşerî normları aşkın bir 
zekâya''mantığa sahiptirler. En zor problemleri çay içme rahatlığı içinde halletmişlerdir. 
 
5. Tebliğ 
Peygamberler Allah’tan aldıkları emir ve yasakları görevlendirildikleri topluma (ümmetlerine) 
eksiksiz iletmişlerdir. Onlar hakkında tersi düşünülemez. Zira buna ne onların Rabbi, ne de 
temiz fıtratları müsaade eder. Tebliğ, her peygamberin varlık gayesidir.' 
 
 
Daha fazla bilgi icin Sonsuz Nur 1 – Sayfa 117’den itibaren: 
https://www.cetele.org/wp-content/uploads/2018/04/Sonsuz-Nur-1-M-F-Gulen.pdf 
 

  

 





Onların İmanı Gırtlaklarından Aşağı İnmez 

Nebiler Sultanı (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: 'Ahir 
zamanda yaşları küçük, akılca kıt birtakım gençler zuhur edecek. Yaratılmışın en hayırlısının 
sözünü söylerler, Kur'an'ı okurlar. İmanları, gırtlaklarından öteye geçmez. Onlar, okun avı 
delip geçtiği gibi, dinden çıkarlar...' Hadisin ifade ettiği mananın tahliline geçmeden önce, 
üzerinde durup hatırlatmakta fayda mülahaza ettiğim bir hususu arz etmek istiyorum: 
Sahabe-i Kiram efendilerimizin hemen hepsi, değerler üstü değere sahiptirler ve bizim 
kıstaslarımızla değerlendirmeye tabi tutulmayacak kadar muallâdırlar. Günümüzde, onları 
kritiğe tabi tutan bir kısım kendini bilmezler, onların büyük bir titizlikle üzerinde durup, 
kelimesi kelimesine bize o altın çağdan naklettiklerini kritiğe tabi tutmakta ve kendi 
vehimlerinde oluşturdukları sisle, dumanla onları karalamaya çalışmaktadırlar. Oysaki 
Sahabe-i Kiram, hadis rivayetinde insanüstü bir hassasiyet göstermiş ve fevkalade titiz 
davranmışlardır. Hadislerin her kelimesi tıpkı bir kuyumcu titizliğiyle seçilerek kullanılmıştır 
ve her birinin bir icaz yönü söz konusudur. 

Bu hadis-i şerifte Allah Resûlü'nün, ahir zamanda, dine girmeleriyle çıkmaları bir olan bazı 
kimseleri, avın bir tarafından girip öbür tarafından çıkan oka benzetmesi dikkat çekicidir. 
Bilindiği gibi ok, avın bir tarafından nasıl girmişse, kendisine bir şey takılmadan, bulaşmadan 
öbür tarafından da öyle çıkar. İşte 'İslam'ı kabul ettik' deyip onunla müşerref göründüğü 
halde, onun ruh ve manasından hiç mi hiç istifade edemeyen kimselerin, böyle bir oka 
benzetilmeleri, düşüncesiz, tetkiksiz, hissiz, şuursuz, süratle ve hiçbir şey duymadan İslam'a 
girmesiyle çıkması bazı kimselerin hallerini ifade bakımından fevkalade manidardır. 

Bid'atların İstilası 

Yine Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), ahir zaman fitneleriyle alakalı başka bir 
hadislerinde: 'Ümmetimden bir kısım gruplar çıkacak, bunları bid'atlar istila edecek, tıpkı 
kuduzun, kuduza yakalanan kimsede hiçbir damar, hiçbir mafsal bırakmayıp her tarafını 
sardığı gibi, bu bid'atlar da onların her hallerine sirayet edecektir' buyurmuştur. Efendimiz 
burada, o dönemde meydana gelen bid'atları, vücudun her organına sirayet edip orada 
tesirini gösteren kuduz hastalığına benzetir. Bu misal, Sünnet-i Seniyye'nin terkinin yanında 
bid'atların, insan hayatını dört bir yandan kuşatmasını ifade bakımından fevkalade 
manidardır. Zira bid'atlar, kişinin ruh dünyasına tıpkı bir virüs gibi girer, sonra da kılık-
kıyafetten oturup kalkmaya kadar onun her halinde kendisini gösterir. Bu hadiste dikkat 
çeken bir başka husus da, Allah Resûlü'nün; 'Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söyler ve 
Kur'an okurlar..' ifadesidir. Aynı manada başka bir hadis-i şerifte de: 'Siz, kendi amellerinizi 
onların amellerinin yanında küçük görür ve hafife alırsınız.' buyurmaktadır ki, Nebiler 
Serveri'nin ahirete irtihalinden kısa bir süre sonra, karmakarışık hadiselerin sevimsiz lisanıyla 
Sahabe'ye bir kere daha 'Muhammedün Resûlullah' dedirtecek keşmekeşi ifade açısından ne 
ürpertici bir üsluptur! 

Hâricilik Fitnesi 

Bu hususta ilk dikkatimizi çeken hiç şüphesiz, Asr-ı Saadet'e yakın, o dönemde zuhur eden 
Haricilik olayıdır. Onlar, dinde, günaha giren bir insanın kâfir olacağına inanacak kadar hassas 
düşünmüş ve ibadet ü taatlerinde olabildiğine dikkatli davranmışlardır. Hatta bu çerçevede 



yalan söylemeyi küfür saydıklarından, onca taşkınlıklarına rağmen hadisçiler, onların rivayet 
ettikleri hadisleri kabul etmişlerdir. Evet onlar, Müslümanlığı kendi hesaplarına bu kadar 
derince yaşamalarına rağmen, davranışlarında aşırı, saldırgan ve dengesizdirler. Aynı 
zamanda onlar, Hz. Ali (ra) ve Hz. Muaviye gibi şerefli sahabilere kâfir dedikleri gibi, 'Lailahe 
illallah' diyen pek çok kimseyi de kâfir saymaktadırlar. İşte bütün bunlar göstermektedir ki 
Hariciler, Allah Resûlü'nün ifadeleri içinde, İslamiyet'in içine bir ok gibi girmişler; girdikleri 
gibi de hiçbir şey elde edemeden ve hakikat adına bir şey duymadan çıkıvermişlerdir. Hz. Ali 
(ra), Sıffin Savaşı'nda kolunda 'ben' veya 'ur' olan birini görünce, İbn-i Abbas'ın (ra), 
Efendimiz'in: 'İşte bunlar sana karşı savaşacak ey Ali!' sözünü hatırlatması üzerine, onların 
öldürülmesini kendi hakkaniyetine delil saymış ve Peygamberimiz'i her zaman doğru çıkaran 
Allah'a hamdetmişti... 

Amelî Müslümanlık 

Günümüzde de, ibadetlerinde bir hayli hassas davrandıkları halde, İslam'ın gurbetini kendine 
dert bile edinmeyen ve böylece amelî münafıklık içine düşen nice insan vardır.. hele 
bazılarının Müslümanlık adına bir kısım folklorik hareketlerle müteselli olduklarını gördükçe, 
'Acaba Allah Resûlü'nün haber verdiği insanlar bunlar mı?' diye endişe duymamak elden 
gelmiyor. 

Hasılı; Allah Resûlü (sas), kıyamete yakın zamanda cereyan edecek çeşitli hadiseleri, bu ve 
benzeri hadislerle haber vermiştir ki, O'nun gayb-bin gözüyle görüp haber verdiği bu tür 
olayların bir bir cereyan etmesi, O'nun Sadık u Masduk olduğunun apaçık delilidir. 



Sahabe ve Tabakât-ı Sahabe 

Sahabenin tarifi ve kime sahabi deneceği mevzuunda en tercihe şâyân görüş Hafız İbn 
Hacer'e ait olanıdır. Ona göre sahabi: "Allah Resûlü'nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüp, az 
dahi olsa sohbetine eren, O'nu dinleyen ve bu ahd ü peymân içinde vefat eden mü'min 
insandır."[1] 

Bazıları, Allah Resûlü'yle (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yıl hatta iki yıl birlikte olma şartını 
ileri sürmüşlerse de, cumhura göre, Allah Resûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek 
atmosferi içine giren ve o atmosferden kalbine ve ruhuna ilhamlar akseden, az buçuk O'nun 
nurlu ikliminden istifade edip ve vade vefa içinde ölüp giden her mü'minin, sahabi 
sayılacağında ittifak vardır. Kâfir, Resûlullah'ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) elli bin defa da 
görse, sahabi olamaz. 

Şüphesiz, her sahabi aynı derecede değildir. Sahabinin de kendi aralarında tabakaları vardır. 
Yolların bütünüyle sarpa sardığı dönemde Allah Resûlü'ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) iman 
edenlerle, hicretten ve en nihayet fetihten sonra iman edenler, herhâlde aynı kategori içinde 
mütalâa edilemezdi. 

Mesele Kur'ân'da ve sünnette de böyle ele alınmıştır. İlgili âyetlerde muhacirlerin ve ensarın 
ilklerinden bahsedildiği gibi[2] fetihten önce infak edip savaşanların, fetihten sonra infak edip 
savaşanlardan daha üstün bir dereceye sahip oldukları da yine Kur'ân'da anlatılan 
gerçeklerdendir.[3] Ayrıca, bu farklılığı Efendimiz'in tercihlerinde görmek de mümkündür. 

Meselâ, bir defasında Hz. Halid, Hz. Ammar b. Yâsir'i incitince, Allah Resûlü, Hz. Halid'i ciddî 
azarladı.[4] Hz. Halid, sâbikûn-u evvelûndan bir başkasıyla arasında benzer bir hâdise vuku 
bulduğunda da yine aynı muameleye maruz kaldı ve: "Benim ashabıma ilişmeyiniz!" sözünü 
işitti.[5] Bir başka defasında, Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir'i incitince, bu defa Allah Resûlü'nün 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Ömer'e kaşlarını çatarak; "Hepiniz beni inkâr ettiğiniz zaman 
o beni tasdik etti. Ashabımı bana bırakmalı değil miydiniz?" ikazında bulundu. Hz. Ebû Bekir, 
dizleri üzerine çöküp: "Suç bendeydi yâ Resûlallah!" demesi ise, Ebû Bekir'ce bir davranıştı ve 
genel havayı tadile matuftu.[6] 

Sahabenin tabakalarıyla alâkalı en iyi taksim ve tespit, Müstedrek sahibi Hâkim en-
Nîsâbûrî'ninkidir. Ona göre, sahabe, on iki tabakaya ayrılır:[7] 

1. Raşid Halifeler ve onlarla beraber ilk iman edenler; bilhassa Aşere-i Mübeşşere'den geriye 
kalan altı sahabi. 

2. Dârü'l-Erkam ashabı, yani Hz. Ömer'in Müslümanlığından önce iman etmiş olup, imanlarını 
gizleyen ve Erkam b. Ebi'l-Erkam'ın hanesinde bir araya gelenler. 

3. Habeşistan'a hicret etmiş olanlar. 
4. Birinci Akabe Bey'atında bulunanlar. 
5. İkinci Akabe Bey'atında bulunanlar. 
6. Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kuba'dan Medine'ye teşriflerinden evvel mülâki olan 

ilk muhacirler. 
7. Bedir Ashabı. 
8. Bedir'le Hudeybiye vak'ası arasında hicret edenler. 



9. Bey'atü'r-Rıdvan Ashabı. 
10. Halid b. Velid ve Amr İbnü'l-Âs gibi, Bey'atü'r-Rıdvan ile feth-i Mekke arasında hicret edenler. 
11. Fetih'ten sonra Müslüman olanlar. 
12. Fetih'te, "ashabıyla vedalaşması" mânâsında "Vida Haccı" ve son haccı olması hasebiyle 

"Veda Haccı" denilen hacda ve sair yerlerde Efendimiz'i görmüş olan çocuklar. 

  



Sahabeyi Yücelten Âmiller 

Nereden gelmektedir sahabenin büyüklüğü? 

1. Risalet Cihetiyle Beraberlik 

Birincisi sahabe, Allah Resûlü'nün peygamberliğiyle ve risaletiyle münasebettardır. Allah 
Resûlü'nün vefatıyla nübüvvet kapısı kapanmış olduğundan, daha sonra gelen veliler, 
Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ancak vilâyetiyle münasebet içindedirler. 
Dolayısıyla, nübüvvet ve risalet, vilâyetten ne kadar üstünse, sahabe de, en büyük velilerden 
o kadar üstündür. 

2. İnsibağ Keyfiyeti 

İkincisi, "Sohbette insibağ vardır." Büyük bir zatın eserlerini defalarca okumak, onun 
huzurunda birkaç dakika durmanın kazandıracağı şeyi kazandıramaz. Huzurda bulunma ve 
sohbetten doğrudan doğruya istifade etme, hele Allah mehâbeti altında yaşayan insanın 
sözlerinde, bakışlarında, yüz işmizazlarında, dudak ve el hareketlerindeki ruhu, mânâyı 
yakalama ne yazılır, ne de kitaplarda okunur. 

Allah Dostu'nun namazını, O'nun ayakta nasıl durduğunu, nasıl rükû ve secde ettiğini kitaplar 
yazar ama, sinesinin ızdırabını, Allah karşısında iki büklüm olmasını, kıvrım kıvrım 
kıvranmasını, ancak ve doğrudan doğruya onun atmosferine girme, onunla arkadaş olma, diz 
dize gelme ve huzurda bulunma verebilir. 

İşte, sohbetteki bu insibağı anlamayan, sahabeyi anlayamaz ve onun büyüklüğünü 
kavrayamaz. Sahabe olmak için, mekânın üstüne çıkmak, 1400 sene öteye gitmek ve o uzak 
noktadan, ötelerde bir yerlerden yıldızları seyreder gibi onları seyretmek, bizzat Allah 
Resûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna dehalet edip "Dahîlek yâ Resûlallah!" 
demek lâzımdır. 

3. Doğruluğun Peşinde Olmaları 

Üçüncüsü, sahabenin hayatında, şakacıktan da olsa yalan yoktur. En doğru söyleyenin bile 
birkaç yalanının olduğu günümüzde, bunu anlamak oldukça zordur. Onlar o gün yeni 
Müslüman olmuştular. Müslüman olmuş, yalandan ayrılıp doğruya gelmiş, ahlâksızlıktan 
ayrılıp ahlâka ulaşmış, karanlıktan uzaklaşıp ışığı yakalamış ve kendilerine vaad edilen 
güzelliğe ermek için mallarını ve canlarını seve seve feda etmişlerdi. 

Çok pahalıya satın aldıkları bu değeri, öyle ucuza satıp, feda edecek değillerdi. Sâdık-ı 
Masdûk Hz. Muhammed'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) makamı olan sadakat etrafında 
kümelenmiş bu insanlar, Müseylimetü'l-Kezzâb'ın makamı olan yalana asla tenezzül etmez ve 
böyle süflîlerden süflî bir makama düşmek istemezlerdi. 

Binaenaleyh, sahabiyi düşünürken, o müthiş inkılâp içinde, ayın kürre-i arzdan kopup, son 
hızla uzaklaşması ve her geçen gün biraz daha uzaklara gitmesi mülâhazasıyla bakılmalıdır ki, 
bu mesele anlaşılabilsin.. evet, sahabe, yalandan, yalancı bir dünyadan kopup son hızla 



uzaklaşmış ve bir daha da o çıyan yuvası, yalanın, dolanın, aldatmanın ve her türlü 
lâahlâkîliğin yaşandığı anlayışa dönmemişti. 

Siyasetin yalana revaç verdiği, ahlâkın yanında ahlâksızlığın, yümnün yanında yümünsüzlüğün 
ticaretinin yapıldığı günümüzde, bunu duyup hissetmek çok zordur zannediyorum. Bunu 
duyup hissetmeyince de sahabe-i kiramı kendimiz gibi sanacak ve gökteki melekleri ya da 
yıldızları, yerdeki yıldız böcekleriyle bir tutmak gibi bir garabet içine gireceğiz. 

4. Vahyin Oluşturduğu Canlılık 

Dördüncüsü, Asr-ı Saadet'te birbiri ardına sahabe üzerine semavî sofralar iniyordu. Göklerin 
ve yerin Mâliki'nden, Meliki'nden her gün yeni yeni mesajlar geliyor ve sahabe, her gün bu 
mesajlarla âdeta yıkanıp arınıyordu. 

Bir gün ezanın teşrîi.. öbür gün kâmetin teşrîi.. bir başka gün nikâhın teşrîi ve bilahâre dört 
kadınla sınırlandırılması, sonra da şarta bağlanması.. içkinin yasaklanıp eldeki kadehlerin yere 
çalınması.. ta ruhlarının derinliklerine işleyen ilâhî ve semavî sofralardan sadece birkaçıydı. 

Ayrıca, bu sofraların, bu mesajların bir yanında, her zaman kendileriyle alâkalı bir hususu ve 
bazen gizli, bazen açık kendi isimlerini bile yakalayabiliyorlardı. Meselâ; ا ُلوُسَر ٌدَّمَحُم�L
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hatta Enes İbn Mâlik de mezarında amcasına bakıyordu. Sonra, Allah Resûlü, Übey b. Ka'b'ı 
çağırıyor ve "Beyyine sûresini sana okumamı Allah bana emretti." diyor, Übey: "Adımı da 
söyledi mi yâ Resûlallah?" diye soruyor ve: "Adını da söyledi." cevabını alıyordu.[3] Yine Allah: 
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)�َ  âyetinde[4] Resûl-i Ekrem'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) azatlısı, ilklerin 
ilklerinden Zeyd b. Hârise'nin adını anıyordu. 

Evet, Allah onları, onlar da hep Allah'ı anıyorlardı. Gölgesini olsun rüyalarımızda 
yakalamamızın bize bir hafta yettiği Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) vasıtasıyla, 
O'nun azamet ve kudsiyetine münasip bir şekilde sürekli Allah'la münasebet içindeydiler. 
Onların hayatları, bu seviyede yakaladıkları anlayış, idrak, basiret ve mârifet içinde sürüp 
gidiyordu. 

İşte, Kur'ân'ı ve Sünneti bize nakledenler, bu seviyedeki insanlardı; yalana tenezzülleri asla 
mümkün olmayan bu insanlar... İşte Kur'ân ve Sünnet de böyle sağlam insanlarla, öyle 
sapasağlam perçinlenmişti ki artık onlardan sonra da bu durumu değiştirmek mümkün 
olmayacaktı. 

5. Zor ve Çetin Dönemde Sahip Çıkmaları 

Sahabe-i kiram, İslâm'a sahip çıkmanın çok pahalı olduğu bir zamanda sahip çıktı. Bugün de 
pahalıdır bu iş ama çok daha pahalı olduğu öyle zamanlar olmuştur ki, bir beldede bu 
meseleye sahip çıkan bir mü'min, Âkif'in: 



"Nerde yârânım diyorken ben, bülend âvâz ile 
Nerde yârânım diyor vâdi, beyâbân, kûhsar." 

beytinde ifade ettiği yalnızlık içindeydi. 

Sahabe-i kiram, bundan da öte bir yalnızlık ve bir vahşet içinde Allah'ın dinine ve 
peygamberine sahip çıktılar. Hem öyle bir zamanda ve öyle şartlar altında sahip çıktılar ki, 
Muhyiddin İbn Arabî'nin Muhâdaratü'l-ebrâr ve müsâmeretü'l-ahyâr'ında naklettiğine göre, 
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ebû Ubeyde İbn Cerrah'a, Hz. Ali'ye ulaştırması için söylediği şu sözler, onu 
tasvire yeter zannediyorum: 

"Yâ Ali, sen çocuktun; sağını solunu daha bilmiyordun. Biz, ölümü birkaç defa göze almadan 
sokağa çıkmaya cesaret edemezdik; çıkarken de başımızda kılıçların kavis çizeceğini 
düşünürdük. Zağlanmış hançerlerin bağrımıza saplanmasını hesaba katmadan kimseye 'Allah 
birdir.' diyemezdik."[5] 

Bu seviyede, bu buudda İslâm'ı tanımış ve yakalamıştı onlar.. ve bir hamlede gözleri açılmıştı 
ötelere. Meselâ, bir defasında Hâris b. Mâlik, mescitte yatıyordu. Allah Resûlü (sallallâhu 
aleyhi ve sellem), kendisini ayağıyla dürtüp uyandırdı. Her sahabinin dediği gibi: �ِا
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َتْحrَْص  "Nasıl sabahladın?" diye sordu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona. 

Hâris (radıyallâhu anh): "Hak mü'min olarak sabahladım; hak mü'min olarak kendimi idrak 
ediyorum." cevabını verdi. Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem): "Her hakkın, bir hakikati 
vardır; peki senin bu imanının hakikati nedir?" sorusuna da: 

"Gündüz oruç tuttum; gece de sabaha kadar Rabbimin karşısında kemerbeste-i ubûdiyet 
içinde büklüm büklüm oldum yâ Resûlallah... Şu anda öyle bir ruh hâleti içindeyim ki, 
Rabbimin Arş'ını, ehl-i Cennet'in ferih-fahûr Cennet'te sağdan sola gidip gelişini görür 
gibiyim." karşılığında bulundu. 

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, şöyle mukabele etti ona: "Sen öyle bir insansın 
ki, tepeden tırnağa iman kesilmişsin!"[6] 

İşte onlar, Allah'a (celle celâluhu) bu derece yaklaşmıştı ve Allah da, bir kudsî hadisinde ifade 
ettiği gibi onların, gören gözleri, işiten kulakları, konuşan dilleri, tutan elleri olmuştu. 

 


