




İnsanın Varlık Gayesi Kulluk  

İnsanın varlık gayesi hayatta olmasının sebebi dünyaya gönderilme sebebi kulluktur. Çünkü 
bizi insan olarak yaratan Allah bizden bunu istiyor. İnsan diğer canlılara göre daha üstün bir 
şekilde yaratılmıştır. Bundan dolayı Allah ́ı bilip tanıması gerekir. Allah ́ın verdiği akıl bunu 
gerektirir. Sayamayacağımız kadar nimetleri Allah bize vermiştir. Bir insan başka bir insana 
karşılıksız bir hediye verdiğinde teşekkür eder. (Burada marketten alışveriş yapınca nasıl 
parasız bi şey alamıyoruz denilebilir) Bize sayısız nimetleri veren Allah ́a karsı 
teşekkürümüzde bir kulluktur.  

Eğer Allaha karşı sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, bizi yaratanı tanımazsak akılsızlık 
yapmış oluruz. Çünkü insan hayvanlardan farklı yaratılmıştır. Bunun gergi kulluktur. Diğer 
canlılarda kendi dilleri ile Allaha kulluk yapar. Fakat insan aklıyla, iradesiyle kulluk yapan en 
şerefli varlıktır. Kulluk görevlerimiz ise Rabbimizi tanımak, namaz kılmak, oruç tutmak, hac 
zekat vermek, dua etmek, kuran okumak, başkalarına yardımcı olmak, ilim öğrenmek gibi 
.........  

Kulluk yaptığımızda yani ibadetlerimizi yerine getirdiğimizde görevimizi yapmış oluruz. 
Öğretmen nasıl bize ev ödevi veriyor ve onu yapmamız gerekiyor, yapmadığımızda 
cezalandırıyor.(Okuldan ve derslerden örnek verip sınava çalışmassak 4,5 alıyoruz denebilir) 
Çünkü öğrenci olmanın gereği ev ödevlerini yapmak derslerine çalışmaktır. İnsan olmanın 
gergide kulluktur. Kulluğunu yapmayan insanda ev ödevini yapmayan öğrenci gibi 
cezalandırılır.  

İnsan başıboş bir varlık değildir. Her istediğini kafasına göre yapamaz. (Arabalar yoldan 
geçerken kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçer miyiz araba çarpar deyip örnek 
verilebilir) Bizi yaratan Allah ́ın istediklerini yapmalıdır. Allah ́ın istediklerini onun rızası için 
yaparsak kulluğumuzu yapmış oluruz. Böylelikle huzura kavuşur. Her şeye gücü yeten Allah ́ı 
tanımazsak bu ağır dünya hayatındaki zorluklara güçsüz halimizle karşı koymak zorunda 
kalırız.  

Biz kulluk yapmakla değer kazanıyoruz. Kulluk yapmayıp Allah ́ı tanımazsak su koca kâinatta 
güçsüz halimizle büyüklük taslamış oluruz. Hem bu dünyada hem de ahirette cezasını çekeriz. 
Varlık gayesini bilmeyen bir insan boş bir hayat yaşar hayatı anlamsız olur. Allah ́ın verdiği o 
kadar değerli nimetleri boş yere harcamış olur.  

Dünyada yaratılan her varlığın bir görevi vardır. Mesela ağaçlar oksijen üreterek havayı 
temizlerler. Güneş isi ve ışık vererek dünyayı aydınlatır. Bunun gibi birçok örnek verebilir. 
Allah her varlığa bu şekilde bir görev vermiş ve insanlarda kulluk ve ibadet yapma görevini 
vermiştir. İnsanın iki yönü vardır. Bir yönü Maddi diğer yönü manevidir. Maddi yönündeki 
ihtiyaçları yemek yeme su içme yani yaşamını sürdürmektir. Manevi yönündeki gıdası ise 
kulluktur  

  



Neden kulluk ve ibadet ediyoruz?  

Hemen peşinden bir karşılık almak için mi, yoksa daha önce verilen nimetlerin bedelini 
ödemek için mi? Daha önce verilen nimetlerin bedelini ödemeye çalışmak için. 
Nasıl mı? Bir defa biz ücretimizi baştan, peşin almışız, bunun için ibadet yapmakla görevliyiz, 
Hangi ücretleri almışız, bize peşin olarak neler verilmiş?  

1-Biz yoktuk, var edildik. Dünyaya gelmek elimizde değildi, isteyerek gelmedik. Gelmek için 
özel bir çaba da harcamadık. Yokluktan varlığa çıktık. Böylece var olma ücretini aldık.  

2-Bir çakıl taşı olabilirdik, bir odun parçası olabilirdik, bir sinek, bir böcek de olabilirdik. Hatta 
bir kedi veya bir fare... Ama olmadık. Taş diyebiliyor mu, ''Ben neden ağaç olmadım?" diye. 
Sinek diyebiliyor mu, "Ben niçin insan olmadım?" diye. Diyemez de, demeye de hakkı yok! Ne 
olduk? İnsan! Mükemmel bir varlık. Üstün bir yaratık. Kapsamlı, geniş ve zengin bir mahlûk. 
Her şey ilgi alanımıza girdi. Dünya, evren, ahiret, cennet, her şey, ama her şey bizimle ilgili... 
Böylece insanlık ücretini aldık.  

3-İnsan olarak dünyaya geldik, ama hayattayız, canlıyız ve ayaktayız. Aklımız, kalbimiz, 
beynimiz, duyu organlarımız: Göz, kulak, ağız, burun, daha neler var neler? Bütün bu 
duyularımızın ihtiyaçları, rızıklan ve onlara lâzım olan nimetler de hazır... Yeryüzü bin bir çeşit 
nimetler sofrası. Alabildiğine bütün nimetlerden istifade ediyoruz. Düşünmek için, görmek 
için, duymak için, koklamak için, konuşmak için, yemek yiyebilmek için, su içebilmek için kaç 
kuruş veriyoruz? Koca bir Hiç! Böylece hayat ücretini aldık.  

4-Bu bedeni, duygularımızı, nimetleri nasıl kullanacağız? Bir telefon alsak nasıl kullanacağız 
diye hemen kataloğuna bakıyoruz. Yanlış kullanacak olsak bozulur, bizi zarara sokar. 
Verdiği bu nimetleri kullanmak için de Yüce Allah Kur’an gibi bir kitap, Peygamberimiz gibi bir 
rehber, İslâm gibi bir hayat kataloğu lütfetmiştir.İslâm sayesinde Onun verdiği nimetleri, 
Onun bildirdiği çerçevede, Onun öğrettiği biçimde kullanıyoruz. Böylece nimetleri her 
görüşte, her tadışta, her fark edişte Ondan geldiğine inanıyor, Onun mülkü, olduğuna iman 
ediyoruz. Böylece İslâm ve iman ücretini aldık.  

5-Bütün bunların yanında öyle bir duygu ile donatılmışız ki, bitmez tükenmez bir nimet: 
SEVGİ. Sevgi öyle geniş bir sofra, öyle sonsuz bir lezzet, öyle dolgun bir saadet ki tarifi 
mümkün değil... Annemizi, babamızı, kardeşimizi, oğlumuzu, kızımızı sevmesek... 
İşimizi, evimizi, okumayı, güzelliği, çevremizi, insanları sevmesek...  

Dünyayı, varlıkları, nimetleri sevmesek... 
Allah göstermesin Allah'ı, Peygamberimizi, dinimizi sevmesek; Cenneti sevmesek varlık neye 
yarar, hayat neye yarar? İşte bize nimetler içinde nimetler. Çok zaman fark edemediğimiz, 
nasıl olsa var diye aklımıza bile getirmediğimiz şirin, tatlı ve mükemmel hazineler verilmiş. 
Böylece sevgi ücretini aldık. 
Değerbilir bir varlık olarak artık bir bahanemiz kalıyor mu, ibadetten tembellik yapmaya, 
namazdan usanç duymaya, duadan uzak durmaya... 
Sanki bütün bu nimetlerin karşılığını ödemişiz de, kulluk görevimizi ağırdan alıyoruz, 
nazlanıyoruz. 
İbadet ve kulluk görevini yapınca Cenneti hak etmek mi, o da sadece Allah'ın bir ikramı, 
armağanı, hediyesi ve mükâfatı.Bize düşen nedir? "Ver Yâ Rabbi!" diyebilmek...  



KULLUK  

Peygamberin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada birleşir. O da Allah’a 
kul olma çizgisidir. Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’de : “Ben cinleri ve insanları ancak Bana 
kulluk yapsınlar diye yarattım” (Zâriyât, 51/56) buyurarak bu hususa işaret etmektedir. 
Demek oluyor ki, bizim esas yaratılış gayemiz Allah (cc)’ı bilip tanımak ve O’na layıkıyla 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. Âyette: “Senden önce hiçbir 
peygamber göndermedik ki ona; ‘Benden başka ilâh yoktur; o halde Bana kulluk edin’ diye 
vahyetmiş olmayalım” (Enbiya, 21/25) denilerek bu hususa işaret edilmiştir.  

UBÛDİYET VE KULLUĞU İLE EFENDİMİZ  

Hele ibadeti, hele ibadeti! O’nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında başka hiçbir iş 
yapmamış da, hep ibadet etmiş zannederdi. Evet O, kulluğunda bu kadar derindi. Zaten, 
bütün güzelliklerde de O, öyle değil miydi? 
O, namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki neredeyse ürperip ağlamadığı 
namaz yok gibiydi. Sahâbe, namaz kılarken O’nun sînesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi 
ses çıkardığını söylemektedir. Elbetteki bu hâl, O’nun en yüksek seviyede, kulluğunu îfâ 
edebilme gayretinden ileri geliyordu.  

Namaz O’nun âdetâ şehvetle arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk, O’na namazın verdiği zevki 
vermiyordu. O’nun içindir ki, bir gün şöyle buyurmuştu: “Bana (üç şey) sevdirildi: Namaz, 
kadın, güzel koku; namaz ise benim gerçek göz aydınlığım.”  

Bizden birine, en çok sevdiğimiz insanlardan birinin geldiği müjdelense, nasıl sevinir ve 
kendimizden geçeriz; Allah Resûlü de, namaza duracağı zaman bizim bu duyduğumuz 
sevinçten yüzlerce kat fazlasıyla sevinç ve coşkunluk duymaktaydı. Efendimiz şöyle 
buyurmaktadır: “Allah her nebîye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince benim 
şehvetim, gece namaz kılmaktadır.”  

Hz. Âişe Validemiz (r.anha) anlatıyor: 
“Bir gece uyandığımda, Allah Resûlü’nü yanımda göremedim. Aklıma, diğer hanımlarından 
birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım. Elim ayağına 
dokundu. O zaman Allah Resûlü’nün namaz kılmakta olduğunu anladım.. başı secdedeydi. 
Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve şöyle yakarıyordu: “Allahım! Senin gazabından Senin 
rızana sığınırım. İkâbından affına sığınırım. Allahım! Başka değil, Senden yine Sana sığınırım. 
(Celâlinden cemâline, gazabından rahmetine, azamet ve heybetinden, şefkat ve re’fetine 
sığınırım.) Zâtını senâ ettiğin ölçüde, Sen’i senâ etmekten âciz olduğumu itirâf ederim.”  

Efendimiz, Kur’ân okutur, dinler ve ardından da, “Kur’ân’ı indiği gibi dinlemek isteyen İbni 
Ümmi Abd’den (İbni Me’sud) dinlesin” buyururlardı o, bir ilim dağarcığı, daha doğrusu bir 
ilim okyanusuydu.  

O, ömrünü kullukla geçirmişti. Namaz, O’nun en sevdiği gözdesiydi. Gece gündüz namaz kıldı 
ve hep öyle yaşadı. Nasıl yaşanırsa öyle ölüneceğini zaten O söylememiş miydi? Ve her fâni 
gibi O da ölecekti. Ama o, namaz, demiş yaşamıştı ve namaz deyip hayata veda edecekti...  



O’nun ibadeti, bir bütünlük arzediyordu. Namazı en mükemmel şekliyle edâ ederken, başka 
bir ibadet çeşidi olan mesela orucu da ihmal etmiyordu. Haftanın bir-iki gününü mutlaka 
oruçlu geçiriyor; hatta bazen de o kadar uzun süre oruç tutuyordu ki, sanki hiç iftar etmiyor 
zannedilirdi.  





Niçin dua ediyoruz?  

Dua da namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir. İbadetler, maddi bir karşılık beklenerek yapılmaz. 
Niçin namaz kılıyoruz? Niçin oruç tutuyoruz? Tabii ki Allah emrettiği için, Allah’ın sevgisini ve 
rızasını kazanmak için. Sevap kazanmak için ibadet yapıyoruz. Sevapların karşılı- ğı ise 
ahirette verilir. Öyleyse dua da ancak Allah rızası için yapılır.  

İnsanın duası iki kısımdır  

Bir isteğimizin gerçekleşmesi, bir işimizin olması için yaptığımız çalışmalar, sarfettiğimiz 
çabalar da bir tür duadır. Yarın zor bir sınavımız var. Sınavdan iyi not almanın birinci şartı, o 
sınava yeterince çalışmaktır. Sınavdan yüksek not almak için yaptığımız bütün çalışmalar da 
dua yerine geçer. Bu dualar fiili duadır. Bir işin fiili duası mutlaka yapılmalıdır. Sınava 
yeterince çalışıp sebepleri yerine getirdikten sonra sözlü olarak: “ Allah’ım, sınavda başarılı 
eyle, işimi kolaylaştır, zihnimi açık tut demek ise sözlü duadır.  

Müslüman, bir işin gerçekleşmesi için bütün gerekenleri yapar, sebepleri yerine getirir. 
Çünkü dünyada bir işin gerçekleşmesi için bir sebep gereklidir. Allah, dünyayı sebepler 
üzerine kurmuştur. Sonra da her gücü yeten gücü yeten yüce Allah’a duada bulunur. 
Unutmayalım ki sebepleri yaratan Allah’tır. Bizler fiili duayı da sözlü ve kalbi duayı da en 
mükemmel bir şekilde yerine getirmeliyiz.  

Bütün dualar kabul olur mu?  

Dualarımızın kabul edilmeyeceğini düşünmek son derece yanlıştır. Çünkü Allah Kuran-ı Kerim 
de: “Bana dua edin ki, duanıza karşılık vereyim.” buyurmaktadır. Dua, eğer şartlarına uygun 
yapılmışsa muhakkak cevap verilir. Ancak kabul ediliş biçimi bizim istediğimizin aynısı 
olmayabilir. Bazen bizim istediğimiz bizim için hayırlı olmadığından Allah’ın bir lütfu olarak 
cenabı hak bize istediğimizi değil de esas istememiz gerekeni, yani bizim için daha hayırlı 
olanı verir, çünkü bizi bizden daha iyi bilen Allah’tır. Bizim için en hayırlısı onun takdir 
ettiğidir.  

Bu konuyu bir örnekle anlatacak olursak: 
Bir çocuk doktora gidip dese ki, ben şu ilacı istiyorum. Doktor o ilacı hemen ona verir mi? 
Tabi ki vermez. Ne yapar? Onu güzelce muayene eder, hastalığını belirler. Bundan sonra 
doktorun önünde üç seçenek vardır.  

Birincisi: Çocuğun istediği ilaç hastalığına uygundur. Onu iyileştirecek bir ilaçtır. Onun istediği 
ilacın aynısını verir.  

İkincisi: Çocuğun istediği ilaç hastalığına uygun değildir. Doktor, ona gerekli olan başka bir 
ilaç verir.  

Üçüncüsü: Çocuğun ilaca ihtiyacı yoktur. Ona hiç ilaç vermez. Dua eden insan da doktordan 
ilaç isteyen çocuğa benzer. Biz Allah’tan dua yolu ile bir şeyler isteriz. O bize ya istediğimizi 
verir ya da bizim için gerekli olanı verir. Veya istediğimiz şey bizim zararımızadır, hiç vermez. 
Bizi yaratan, her şeyi bilen yalnız yüce yaratıcıdır. Bazen insan dünyadaki bir ihtiyacı için dua 
eder. Allah onu bu dünya için değil de ahiret için kabul eder. “Duamızı Allah kabul etmedi 



diyemeyiz. Daha iyi bir şekilde Allah için kabul etti deriz.” Çünkü dünya geçici ahiret ise kalıcı 
ve sonsuzdur.  

Nasıl dua etmeliyiz?  

Dua ederken şu hususlara dikkat etmek gerekir: Duayı, samimi, katkısız, lekesiz duygularla 
yani sırf Allah için yapmalıyız.  Dua sırasında bütün varlığımız ve benliğimizle yüce Allah’a 
yönelmeliyiz. 
Duada ısrarcı olmalıyız. Yani sürekli dua etmeliyiz. Dua da tevbe etmeliyiz. Duaya şükür ve 
tesbih ile başlamalıyız. Duanın başında ve sonunda Peygamber Efendimize (SAV) salavat 
getirmeliyiz.  

MÜMİNİN EN İYİ DUASI 
Sual: Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? 
Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul 
olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. 
Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua 
olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, 
iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. 
• Hem bizahril-gayb, yani gıyaben ona dua etmek, 
• Hem hadiste ve Kurânda gelen mesur dualarla dua etmek; 
• Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble dua etmek, 
• Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra, 
• Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde, 
• Hem Cumada, hususan saat-i icabede, 
• Hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede, 
• Hem Ramazanda, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule karin olması rahmet- 
i İlâhiyeden kaviyen memuldür. 
O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın âhiretine 
ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, 
dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. 
 
DUAMIZ NEDEN KABUL OLMAZ 
 
Eğer desen: "Birçok defa duâ ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki, âyet umumidir; her duâya 
cevap var," ifade ediyor. 
Elcevap: Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her duâ için cevap vermek var; fakat 
kabul etmek, hem ayn-ı matlûbu vermek Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir. Meselâ, hasta bir 
çocuk çağırır: "Yâ hekim, bana bak."  
Hekim "Lebbeyk," der. "Ne istersin?" Cevap verir. 
Çocuk "Şu ilâcı ver bana" der. 
Hekim ise, ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binâen ondan daha iyisini verir, 
yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. 
İşte, Cenâb-ı Hak Hakîm-i Mutlak, hâzır, nâzır olduğu için, abdin duâsına cevap verir. Vahşet 
ve kimsesizlik dehşetini, huzûruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanın 
hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizâsıyla, 
ya matlûbunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez. 



 
DUADAKİ GAYE 
 
Hem, duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi 
duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gàyeleri değil. Meselâ, yağmur namazı ve duâsı bir 
ibâdettir. Yağmursuzluk, o ibâdetin vaktidir; yoksa, o ibâdet ve o duâ, yağmuru getirmek için 
değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o duâ, o ibâdet hâlis olmadığından, kabule lâyık olmaz. 
Nasıl ki, güneşin gurûbu, akşam namazının vaktidir; hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsûf 
ve husûf namazları denilen iki ibâdet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün 
nurânî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna medâr olduğundan, Cenâb-ı 
Hak, ibâdını, o vakitte bir nevi ibâdete dâvet eder. Yoksa, o namaz, açılması ve ne kadar 
devam etmesi, müneccim hesâbiyle muayyen olan ay ve güneşin husûf ve küsûflarının 
inkişafları için değildir. Aynı onun gibi, yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve 
beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bâzı duâların evkàt-ı mahsusalarıdır ki, insan o 
vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına ilticâ eder. Eğer duâ çok 
edildiği halde, beliyyeler def' olunmazsa, denilmeyecek ki, "Duâ kabul olmadı." Belki 
denilecek ki, "Duânın vakti, kazâ olmadı." Eğer Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, belâyı ref' 
etse, nurun alâ nur, o vakit duâ vakti biter, kazâ olur. 
Demek duâ, bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhâr 
edip, duâ ile Ona ilticâ etmeli; Rubûbiyetine karışmamalı. Tedbîri Ona bırakmalı, hikmetine 
itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli. 
Evet, hakikat-i halde, âyât-ı beyyinâtın beyânıyla sabit olan budur ki: Bütün mevcudât, 
herbirisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibâdet, birer has secde ettikleri gibi; bütün 
kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye giden, bir duâdır. 
Ya istidad lisâniyledır-bütün nebâtât ve hayvanâtın duâları gibi ki, herbiri lisân-ı istidadıyla 
Feyyâz-ı Mutlaktan bir sûret talep ediyorlar ve esmâsına bir mazhariyet-i münkeşife 
istiyorlar. Veya ihtiyac-ı fıtrî lisânıyladır-bütün zîhayatın, iktidarları dahilinde olmayan hâcât-ı 
zarûriyeleri için duâlarıdır ki, herbirisi o ihtiyac-ı fıtrî lisâniyle Cevâd-ı Mutlaktan idâme-i 
hayatları için bir nevi rızık hükmünde bâzı metâlibi istiyorlar. Veya lisân-ı ıztırârıyla bir duâdır 
ki, muztar kalan herbir zîruh, katî bir ilticâ ile duâ eder, bir hâmî-i meçhûlüne ilticâ eder, belki 
Rabb-i Rahîmine teveccüh eder. 
Bu üç nevi duâ bir mâni olmazsa dâimâ makbuldür. 
Dördüncü nevi ki, en meşhurudur, bizim duâmızdır. Bu da iki kısımdır: Biri fiilî ve hâlî, diğeri 
kalbî ve kàlîdir. Meselâ, esbâba teşebbüs, bir duâ-i fiilîdir. Esbâbın içtimâı, müsebbebi icad 
etmek için değil, belki lisân-ı hal ile müsebbebi Cenâb-ı Haktan istemek için, bir vaziyet-i 
marziye almaktır. Hattâ çift sürmek, hazîne-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duâ-i fiilî, 
Cevâd-ı Mutlakın isim ve ünvânına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i 
mutlakadır. 
İkinci kısım, lisân ile, kalb ile duâ etmektir; eli yetişmediği bir kısım metâlibi istemektir. 
Bunun en mühim ciheti, en güzel gàyesi, en tatlı meyvesi şudur ki: Duâ eden adam anlar ki, 
birisi var; onun hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, 
aczine merhamet eder, fakrına meded eder. 
İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Duâ gibi hazîne-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir 
kuvvetin medârı olan bir vesîleyi elden bırakma. Ona yapış; âlâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık. Bir 
sultan gibi, bütün kâinatın duâlarını kendi duân içine al, bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumi 

gibi de, kâinatın güzel bir takvîmi ol. 



PIRLANTA’dan DUA BAHSI 
 
Duâ, bir ibadettir, duâ kulluğun özüdür, duâ Rabbe dönüş ve yönelişin adıdır. Kulluktan 
bahsedilen bir yerde, duâdan bahsetmemek mümkün değildir. Zaten, Allah (cc) da “Duânız 
olmazsa ne ehemmiyetiniz var!”  buyurmuyor mu? ve “Duâ edin kabul edeyim” diyen de 
bizzat kendisi değil mi? 
 
Duâ, Allah (cc)’la kul arasında kuvvetli bir bağdır. Başka bir ifade ile, kulun düşüncesinin 
Rabbe takdim edilmesi şeklidir duâ. Kul erişemeyeceği ve iktidarıyla elde edemeyeceği her 
şeyini, mutlak iktidar sahibi olan Kadîr-i Mutlak’tan ister; işte bu isteğin adıdır duâ. O, 
helezonlar hâlinde kuldan Rabbe yücelen tatlı bir nağmedir ta arşa kadar... 
Günümüzde, sadece beş vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonuna sıkıştırılarak 
küçültülen duâ, gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en büyük lâzımıdır. Hayatı, duâsız 
düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız hayat, baştan sona kadar duâdan ibarettir. Duâ, 
Rıza-i İlâhî’nin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır. Yine duâ, “abd”den Rabbe yükselen 
kulluk nişanı, Rab’den “abd”e inen rahmet simgesidir. Daha doğrusu o, Allah (cc)’la kul 
arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Duâ, bir cihetten ibadet, bir başka cihetten 
imkân âlemi ile lâhut âlemini birleştiren ulvî bir miraçtır. İnsanı merdiven merdiven Hakk’a 
yücelten mukaddes bir miraç..! 
 
Rahmet elinin üzerimizde dolaşması, duâ sayesindedir. Duâ, aynı zamanda gazabın da 
paratoneridir. Evet, hakkımız-da rahmeti ve rızayı celp, gazap ve öfkeyi def edecek olan 
müessir bir ubudiyettir duâ. Çok defa beşer imkânının tükendiği noktada duâ şuuru -keşke tâ 
baştan olsa!- başlar. Haddizatında, ona başlangıç ve bitiş noktası tesbit etmek, ya yoktur veya 
imkansızdır. Çünkü, duâdan müstağni olacak bir ânı yoktur insanın. O hâlde kul, kendisinden 
tecellileriyle bir ân dur olmayacağı Rabb’ine, duâdan da bir ân dur olmaması lâzımdır. Zira, 
Rabbin kapısına duâ ile varılır, o kapıda duâ ile konuşurlar ve rahmeti hakkımızda sağnak 
sağnak celbeden de duadır. 
 
Bize bakan yönüyle duâ, istemektir. Biz maddî-mânevî ihtiyaçlarımızı isteriz Rabb’imizden. Ne 
var ki, çok defa istediğimiz şeyi de, isteme şeklini de bilemeyiz, bilemeyiz de istemede bile 
sû-i edebde bulunuruz Zât-ı Zülcelâl’e karşı. İstenilen şeyleri, Mutlak İrade sahibinin iradesi 
istikametinde görmek istemeyip, kendi arzumuz istikametinde diler dururuz. Bundan dolayı 
da her istediğimizin âcilen yerine getirilmesini, yerine getirilmeyen arzularımızın da 
reddedildiğini düşünerek me’yûs oluruz. Daha açık bir ifade ile, mutlak iradeyi, her zaman 
kendi cüz’î irademizin peyki olarak görmek isteriz. Bütün bunlar, duâ âdap ve terminolojisine 
zıt olan şeylerdir. Bu niyetle yapılan duâlar, Allah (cc)’la kul arasında râbıta olmaktan çok 
uzaktır. Onun âdap ve erkanına riayet ise, icabete vesile olacak şartlardan birisi, belki de en 
birincisidir. 
 



DUA ŞİFADIR  
 
Duayı pek dert edinmeyen modern bilim adamları, şimdilerde açıkça söylüyor bu gerçeği. 
Seküler bilimcilerce "boyunlarının koparılması’nı göze alan hekimler başı çekiyor bu konuda. 
Geçtiğimiz aylarda Amerikan Bilimler Akademisi AAAS'in yıllık toplantısında sunulan bir 
tebliğe göre, duanın ve inanmanın insan sağlığı üzerinde inkâr edilmez derecede belirgin 
olumlu etkileri var. Bugüne kadar, dindarlığın insanlar üzerindeki etkilerinin çalışıldığı 212 
araştırmayı inceleyen bilim adamları, bu araştırmaların yüzde 75'inde inanmanın insan sağlığı 
üzerinde pozitif etkilerinin saptandığına dikkat çekiyorlar. Araştırmalar, ayrıca, inanmanın 
sadece depresyon gibi psikolojik sorunlara karşı değil, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi 
bedensel sorunlara karşı da koruyucu olduğunu, hayat kalitesini yükselttiğini gösteriyor.  
 
Georgetown University School of Medicine'den Dr. Dale Matthews, bu konuda belirleyici 
faktörün inanmanın yoğunluğu olduğuna dikkat çekiyor. Kişi ne kadar dindarsa, dinî 
faaliyetlere ne kadar sık ve düzenli katılıyorsa, sağlık verileri o ölçüde olumlu çıkıyordu. 
Örneğin, Amerikan toplumunda kalp ameliyatını izleyen 6 ay içinde ölüm riski ortalaması 
yüzde 9 olduğu halde, kendisini "dindar" olarak tarif edenlerde yüzde 6'ya iniyor, "koyu 
dindar" olarak tarif edenlerde ise sıfırlanıyordu.  
 
İnanma ve duanın bu belirgin etkisini açıklamaya sıra gelince, bilim adamları, şimdilik 
dindarlığa eşlik eden bazı organik faktörleri sıralıyorlar. Bunlardan birincisi, inananların daha 
sosyal bir hayat sürmeleri. Bir cemaat içinde yaşamak, kendini bir büyük topluluğa ait 
hissetmek sağlık göstergelerini olumlu etkiliyordu. İkincisi, inananların nisbeten sigara ve 
alkol gibi alışkanlıklardan uzak yaşamaları. Üçüncüsü, ise dua etmenin kendisinin bir ruhsal/ 
bedensel gevşeme sağlaması.  
 
Diğer taraftan, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH'den psikolog Micheal E. McCullough'un 
araştırması da, inanmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini doğruluyor. 
McCullough'un çalışmasının önemi, 125 bini aşkın kişiyi kapsamasından kaynaklanıyor. Daha 
önce bu konuda yapılmış araştırmaları topluca analiz eden araştırmacı, inanan insanların 
daha uzun ve daha sağlıklı bir ömür geçirdiklerini kesin bir dille ifade ediyor. İçinde 
müslümanların da olduğu bu araştırmaların toplam sonucu, düzenli olarak namaz kılan ya da 
kiliseye giden ve dinî cemaatlere dahil olan kimselerin ömürlerinin yüzde 29 daha uzun 
olduklarını gösteriyor.  
 
McCullough da araştırma sonuçlarını açıklarken yine aynı üç temel faktörün altını çiziyor: 
Birincisi, dindarlık, sosyalleşmeyi kolaylaştırıyor. Sosyal olan insanlar, yalnız ve asosyal 
yaşayanlara kıyasla daha uzun ömürlü oluyorlar. İkincisi, dindarlar arasında daha az şişman 
var.  
 
Şişman olmamak ise kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi hastalıkların riskini azaltıyor. 
Üçüncüsü, dindar insanlar genel olarak sağlıklarına daha çok dikkat ediyorlar.  
Ancak, ortada bilim adamlarının da itiraf ettiği bir başka şey daha var. "Dua farkı."  
Çünkü, dindarlık ya da dua etmeyle birlikte olduğu açıklanan faktörler, görünen farkı 
açıklamaya yetmiyor görünüyor. Bu faktörler inancın kendisi değil, en fazla, inanmanın 
dolaylı olarak getirdiği avantajlar.  
 



Peki ya inanmanın ve duanın kendisi de doğrudan etkili görünüyordu. Bu konuda, 1988 
yılında gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarını bugünlerde yeniden hatırlıyor 
araştırmacılar.  
 
Southern Medical Journal dergisinin 1988 Haziran sayısında yer alan bu araştırmaya göre, bir 
yoğun bakım ünitesinde kendileri için dua edilen hastalar, kendilerine dua edilmeyenlere 
kıyasla daha hızlı bir iyileşme seyri göstermişti. Bu araştırma, o yıllarda şaşırtıcı sonuçları 
nedeniyle, pek kabul görmemiş, biraz ihtiyatla ve bayağı şüpheyle karşılanmıştı. Şükür ki, aynı 
araştırma bu yıl da tekrarlandı. Şüpheli yaklaşımları yalanlarcasına son araştırmadan da aynı 
sonuçlar çıktı. Yani, bir yoğun bakımda yatan ve kendisine dua edildiğini bilmeyen ve hatta 
dua edenlerin bile varlığından habersiz hastalar, aynı yoğun bakımda yatan ancak kendilerine 
ismen dua edilmeyen diğer hastalardan daha hızlı iyileşme seyri göstermişti.  
 
Oniki yıl önceki araştırma sonrası ihtiyat tıp otoritelerince hâlâ paylaşılıyor belki, ancak yeni 
araştırma duanın tesiri konusundaki şüpheleri epeyce sileceğe benziyor. Kimileri bu etkiyi 
insanlar arasında varolan bir takım "manyetik dalgalanmalar’a bağlıyorsa da, modern bilimin 
gözüyle gördüğünün dışında ve ötesinde bir şeylerin olup bittiğini kabullenmek zorunda 
kalıyorlar.  
 
Diğer taraftan, duanın bu görünür tesirini öteden beri hesaba katan kimi dinî cemaatler 
özellikle kilise tabanlı vakıflar dua ortaklaşmasına dayalı internet siteleri oluşturuyorlar. Bu 
sitelere abone olduğunuzda, düzenli olarak her gün elektronik postanıza kimlere, neden dua 
edeceğinizi öğreniyorsunuz. Bu konuda en popüler sitelerden birini bir emekli kadın 
yönetiyor.  
 
Bayan Elsa Bailey'in sitesi, www. elsajoy.com'a girdiğinizde, bel ağrısı çeken insanların, 
depresyonuların ve kanser hastalarının dua beklediklerini öğreniyorsunuz, dilediğiniz birine 
dua edebiliyorsunuz, dua isteyenlerin mesajlarını okuyabiliyorsunuz ve kendinize de dua 
isteyebiliyorsunuz. Elisa Bailey'in sitesini her ay yaklaşık 250 bin kişi ziyaret ediyor. Bailey, her 
sabah, bilgisayarını dua ile açıyor, sonra dua isteyenlerin elektronik mektuplarına cevap 
veriyor ya da onlar adına site ziyaretçilerinden dua istiyor. www.elsajoy.com'da, şimdiye 
kadar dua isteyenler ile dua etmek isteyenlerin buluştuğu ve karşılıklı dualaştığı tam 250 
"prayer ring" yani "dua halkası" oluşmuş. Dünyanın her yerinden her dinden insan karşılıklı 
dualaşıyorlar, internet diliyle birbirlerine "prayhelp" yani "dua yardımı" gönderiyorlar.  
Kardeşlerine ismen ve "günah işlemeyen dudaklar" ile dua etmeyi ihmal eden, ben ve benim 
gibi kardeşlere duyurulur.  
Duanızın tesiri azimdir ve tesiri azim olan herşey duadan ibarettir.  
Selam ve dua ile..  
 
 
 
 
 



TAKDİM 

 
Duasızlık bir yabancılaşmadır. İnsanın kendine yabancılaşması, kendine düşman olması, 
kendini bizzat yokluğa mahkum etmesi ; bir diğer ifade ile insanın intiharıdır duasızlık. Hep 
aydınlık bir iklimde yalana izin verilmeyen coğrafyada ve hep doğrunun kavgasının verildiği 
yelpazede tüttürülen bir türküye, bir çağrıya kulak kapamaktır. 
 
Karanlık bir dünya adına aydınlıklara savaş açmaktır duasızlık. Modernizmin topraklarında 
insaniliklerden gayri-insani bir yelpazede yükseltilen yalan çağrıların avanesi haline gelmektir 
duasızlık. 
 
Ebed buudlu huzurun yakalanması adına duaya bir çağrı olan bu kitap 3 ana bölümden 
oluşmaktadır. 

1. Dua ile ilgili genel meseleler: Bu başlık altında, dua ve duanın mahiyeti hakkında bilgi 
veriliyor. 

2. Peygamber duaları: Kur’an-ı Kerimde geçen peygamberlerin duaları ele alınmış. 

3. Kur’anda zikrolunan diğer dualar: Değişik zaman dilimlerinde ve değişik statüdeki 
insanların duaları. 

1.BÖLÜM 
Dua nedir: Dua lügatte istemek, çağırmak, yalvarmak gibi manalar ifade eder. Istılahi olarak 
ise “İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten Allah’u Tealaya yalvarması, halini 
arzetmesi, isteklerini bildirmesidir. 

Duanın mahiyeti:  
1- Dua, ibadetin özüdür.  
2- Dua ibadetin ta kendisidir.  
3- Sınırlı varlık olan insanın Kadir-i Mutlakı imdada çağırmasıdır.  
4- Dua, Ruhun Allah (c. c)’a yükselmesidir.  
5- Kalbin Allah (cc) ile konuşmasıdır.  
6- Alemin yaratılma sebeplerinden biridir. 
7- Hz. Peygamberin (SAV) ibadetinin ruhudur, esasıdır. 
8- Cennetin icadına ebedi saadetin gelmesine bir sebeptir. 

 
Duanın zaman ve mekanı: Dua için belli bir zaman ve mekan yoktur. Kişi her zaman ve her 
yerde dua edebilir. Bazı zamanlar ve mekanlar onun makbuliyetine tesir edebilir. Zaman 
olarak, özellikle sabah namazından sonra, cuma içindeki saat-ı icabede 3 aylarda, kadir 
gecesinde, seher vaktinde dua daha makbuldür. Mekan olarak, mescidler, kabe-i muazzama 
 
Allah’ın bize yakınlığı: Asr-ı saadette bazı sahabeler Hz. Peygambere sorarlar; “Ya Resulallah 
Rabbimiz bize yakın mı? Ta ki münacaat edelim…Yoksa uzak mı? Ta ki yüksek sesle yalvaralım.” 
Onların bu sorusu üzerine şu ayet nazil olur ; “Kullarım sana benden sorduklarında muhakkak 
ben çok yakınım. Dua eden bana yalvardığında ona cevap veririm. Artık onlar da benim 
davetime uysunlar ve bana inansınlar, ta ki maksatlarına nail olsunlar. 
 
 
 



Duanın nevileri: Bediüzzaman duayı 3’e ayırır. 

1. İstidat lisanıyla dua: Bütün tohum ve çekirdekler istidat lisanıyla dua ederler. 

2. İhtiyaç lisanıyla dua: Rızka muhtaç bütün canlıların ihtiyaçları olan rızkı istemeleridir. 

3. İnsanların duası: İnsanların şuurlu olarak yaptıkları dua 2 kısımdır. Fiili ve kavli. 
 
Duanın ruhi ve bedeni tesiri: Bir bakıma en büyük hürmet duygusunun ifade vasıtası olan dua 
hem ruhu hem de bedeni için tedavi edici bir tesire sahiptir. Bediüzzamanın ifadesiyle Cenab-
ı Hak kemal-I kereminden hizmetin mükafatını hizmetin içinde dercetmiştir. Amelin ücretini 
nefs-ı amel içine koymuştur. Dua eden adam peşin olarak kalp rahatı, gönül huzuru, 
streslerden kurtulma ücretini alır. Dr. Alexis Carrel, duanın beden üzerindeki tesirini şöyle 
anlatıyor ; Dua, infilaki bir tesire sahiptir. Bu yolla kanser, böbrek iltihapları, ülser, deri, akciğer 
veya karın zarı veremi gibi hastalıkların süratle iyileştiği görülmüştür. 
 
Duanın neticesi: Dua ediniz cevap vereyim mealindeki ayetten şöyle soru hatıra geliyor. Pek 
çok defa dua ettiğimiz halde duamız kabul olmuyor. Buna verilecek cevap:Cevap vermek 
ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Demek ki yaptığımız dualar ya aynen kabul edilir veya daha 
güzeliyle kabul edilir. Veya bize zararlı olduğu için dünyada bir şey verilmez veya ahiretimiz için 
kabul edilir. Bediüzzaman duanın neticesiyle alakalı olarak Dua bir ubudiyettir .Ubudiyet ise 
meyveleri ahirettedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, 
gayeleri değil. 
 
Duanın sosyolojik yönü: Pierre Marinier’in “Dua üzerine düşünceler” adlı esrinin sunuş 
bölümünde “İnsan gibi duasız toplum da boşluktadır. Dua etme duyarlılığını yitirmiş böyle bir 
cemiyeti genelde de insanlığı hüzünlü ve ümitsiz bir gelecek karşılayacaktır.” Diyor. Bu sebeple 
dua ihtiyacını kendinde öldüren bir toplum pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara 
artık sahip değildir. 
 
İnanma ve dua etme ihtiyacı: İnsan yaratılışı itibariyle inanma ve dua etme ihtiyacı hisseder. 
Raad suresi 14. Ayette; Hak dua ancak Allah’a yapılandır. Ondan başka dua ettikleri şeyler 
onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onların hali kuyubaşında durup su ağzına gelsin 
diye suya doğru iki avcunu açan kimse gibidir. Halbuki o su onun ağzına gelecek değildir. 
Kafirlerin duası boşa gitmiştir.  
 
Duada dikkat edilecek hususlar: 

1. Allah’a korku ve ümitle dua ediniz. (Ar’af 7/56) 

2. Rabbinize tazarru ile gizlice dua ediniz Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Araf (7/56) 

3. Allah’ın esma-u Hüsnası vardır. Onlarla Allah’a dua ediniz. (Araf 7/180)  
4-Dini yalnız O’na has kılarak halis bir şekilde O’na dua edin. (Mü’min 40/65) 
5-Allahın lütfundan isteyiniz. (Nisa 4/32) 
Darda kalanların Allah’a ilticası: Cenab-ı Hak insan tabiatının zayıf bir damarını şöyle 

bildiriyor.”İnsana bir zarar dokunduğunda gerek yan yatarken, gerek oturduğunda, gerek 
ayakta iken bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını giderdiğimizde sanki kendisine dokunan 
sıkıntı için bize dua etmemiş gibi geçer gider. (Yunus 10/12)” Bu haliyle insanlar kendilerini 
kandırıyorlar. 
 



Ölüm anı: İnsanın en fazla daraldığı an ölüm anıdır. Kişi o anda Ya Rabbi beni döndürün ta ki 
terketttiğim iyi şeyleri yapayım . (Mü’minun suresi 23/99-100). Bir başka ayette “Sizden birine 
ölüm gelipte Rabbim, beni yakın bir müddete kadar geciktirsende sadaka versem, iyilerden 
olsam demesinden evvel size verdiğimizden infak edin”(Münafikun 63/10) 
 
İnsanın kötülüğe duası: “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. Doğrusu insan pek 
acelecidir.” (İsra 17/11). Bu ayetteki cevherler  

1-İnsan diğer bir insana bela yerine Allah yarını versin dese hem kendi öfkesini alacak, hem 
de bedduadan kurtulmuş olacak. 

2-Bir şey o kimse hakkında şer iken hayır zannedip işler  

3-İnsan peşincidir, hazır lezzetlere müpteladır. 
 
Bolluğun insanı şımartması: Kur’an-ı Kerim ‘de Sebe kavmi zikredilir.”Fakat onlar yüz 
çevirdiler. Biz de Arim selini gönderdik.(Sebe). Sebe kavminin benzerleri her devirde 
yaşamıştır. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeleri gerekirken nimetin kıymetini takdir 
edemeyip, sonunda o nimetlerden mahrum edilmişlerdir. 
 
Sırf dünyayı istemek: “İnsanlardan öyleleri var ki Ey Rabbimiz bize dünyada ver derler 
böylelerinin ahirette bir nasibi yoktur.”(Bakara 2/200) 
 
Fatiha suresi: Amerikada kilisenin açtığı dua yarışmasında Fatihanın meali birinci seçilir. Her 
türlü hamdü sena alemlerin Rabbi, Rahman-Rahim, din gününün sahibi Allah’a mahsustur.(Ey 
Rabbimiz yalnızca sana ibadet eder yalnızca senden yardım dileriz. Bizi sıratı müstakime, 
kendilerine nimet verdiği kimselerin yoluna ilet. Gazap edilenlerin dalalete düşenlerin yoluna 
değil.) (Amin) 

2.BÖLÜM 

PEYGAMBER DUALARI 
Hz. Adem: Hz. Adem ve Havva dünyaya gönderilince hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek 
“ Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen şüphesiz 
hüsrana düşenlerden oluruz. (A’raf 7/23) 
Hz. Nuh: Hz. Nuh’a uzun zaman zarfında pek az kişi tabi olması karşısında “Ya Rabbi mağlup 
düştüm bana yardım et “diyerek Allah’a yalvarır.(Kamer sh.10). Hz. Nuh’a gemiye 
yerleştiklerinde şöyle dua etmesi emredilir. ”Bizi zalim kavminden kurtaran Allah’a 
hamdolsun. Ya rabbi, beni bereketli bir yere indir. Sen hayrul Muzazilinsin. (Mü’minun 23/28-
29).Zalimlerin helakından sonra Hz. Nuh “Ya Rabbi!, şüphesiz (boğulmuş olan) oğlumda 
ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır, sen hakimler hakimisin. 
Hz. İbrahim: Hz. İbrahim “Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salih kullarından ilhak et. Sonra 
gelenler içinde bana lisanı sıdk (hayırla anılmak) nasib et. Beni; daim cennetinin varislerinden 
kıl. Babamı da bağışla .Çünkü o sapıtanlardandır. İnsanların diriltilecekleri günde beni mahcup 
etme. Öyle bir gün ki, o günde ne mal bir fayda verir ne de oğullar. Ancak kim selim bir kalple 
Allah’ın huzuruna gelse (o kurtulur). Şuara (26/83-89) 
Hz. Lut: Hz. Lut ‘un kavmi günahda ısrar edince “Ya Rabbi, beni ve ehlimi onların yaptıklarından 
kurtar. Şuara 26/169.Ve kavmi azabı getir de görelim deyince; Ya Rabbi bozguncu kavme karşı 
bana yardım et.”dedi. Ankebut(29/30) 



Hz. Eyyub: Ya Rabbi zarar bana dokundu ve sen Erhamer’rahiminsin (Enbiya 21/83) Kuran’daki 
diğer bir dua da” Ya Rabbi şeytan beni zorluk ve azaba uğrattı.(sad 38/41). 
Hz. Yusuf: Hz. Yusuf zindana atılmak veya Züleyha’nın dediğini yapmakla karşı karşıya kalınca 
“Ya Rabbi; zindan benim için onların davet ettiğinden daha sevimlidir. Eğer bu kadınların 
hilesini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum.(Yusuf 12/33).Hz. Yusuf 
rüya misal dünya saltanatına bedel gerçek saadetin olduğu beka alemini ister. Ve Ya Rabbi: 
bana saltanatla bir nasip verdin ve rüya tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan; sen dünya 
ve ahirette benim velimsin. Beni müslüman olarak vefat ettir ve salihlere ilhak eyle.(Yusuf 
12/101) 
Hz. Şuayb: Bu peygamberin kavmi ona tabi olanları tehdit edip derler: “Ya bizim yolumuza 
dönersin ya da sizi bu beldeden çıkaracağız”. Hz. Şuayb şöyle dua eder: “Ya Rabbena bizim ile 
kavmimiz arasını hak ile aç sen hayrul fatihinsin.” (Araf 7/89) 
Hz. Musa: Cenab-ı Hakk Musa (a. s)’a firavuna gidip tebliğde bulunmasını Beni İsrail’i 
kurtarmasını ister. Orada Hz. Musa şu meşhur duasını yapar: “Ya Rabbi kalbime inşirah ver, 
işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü aç, ta ki sözlerimi anlasınlar. Bana ehlimden kardeşim 
Harun’u yardımcı kıl onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde bana ortak kıl. Ta ki sana çokça 
tesbih edelim ve seni çokça analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. 
Hz. Süleyman: “Ya Rabbi beni bağışla ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat 
ver. Şüphesiz sen Vehhab’sın . (Sad 38/35) 
Hz. Süleyman’ın diğer duası: “Ya Rabbi bana anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine 
şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip et rahmetinle beni salih kulların arasına 
kat. (Neml 27/19) 
Hz. Yunus: Bu yüce Nebi balığın karnında şöyle yalvarır: “Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. 
Seni tenzih ederim, muhakkak ben zalimlerden olurum . (Enbiya 21/87) 
Hz. Zekeriyya: “Ya Rabbi; kemiğim zayıflayıp gevşediği baş bembeyaz alev gibi tutuştu, sana 
dua etmekle de Ey Rabbim hiç bir zaman mahrum olmadım, Ya Rabbi gerçekten ben arkamdan 
yerime geçecekler hususunda korkmaktayım, karım da kısır onun için bana yardımcı ihsan 
buyur; bana varis olsun Yakup ailesine varis olsun ve onu ey Rabbim rızana kavuştur. (Meryem 
19/ 4-6) 
Hz. İsa: Havarilerin gökten sofra istemelerine karşı Hz. Mesih şöyle dua eder; “Ya Rabbena bize 
semadan evvelimiz ve ahirimiz için bir bayram ve senden mucize olarak bir sofra indir. Bizi 
rızıklandır, Sen hayru-r razıkınsın. (Maide 5/114) 
Hz. Muhammed: Kur’an-ı Kerim de Peygamberimiz(s. a. v)’in ve pek çok duaları zikredilmiştir. 
Bu duaların hemen hepsi -kul- yani “deki” ifadesi ile başlamaktadır. 

“-De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım, dilediğine mülk verir, dilediğinden çeker alırsın, 
dilediğini aziz eder, dilediğin, zelil kılarsın. Bütün hayır senin elindedir. Çünkü sen her şeye 
kadirsin, geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye dahil edersin, ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın 
ve dilediğine hesapsız rızık verirsin.” (Al-I İmran 3/26-27) 

-Bir iş veya yere sıdk ile girmek ve çıkmak için de ki; “Ya Rabbi sıdk ile beni girdir ve sıdk ile 
beni çıkar. Katından yardıma bir kuvvet ihsan buyur.” (İsra 17/80) 

-İlim talebi için de ki: Ya Rabbi ilmimi arttır. (Taha 20/114) 
-Kavminin yalanlamasına karşı: “Yarabbi aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz 

vasfettiğimiz şeylere karşı kendinden yardım istenilen rahmandır. (Enbiya 21/112) 
-Muhtemel bir azaba karşı: “Ya Rabbi eğer onlara vaad olunanı bana göstereceksen Ya 

Rabbi beni o zalimler topluluğu içinde kılma. (Mü’minun 23/93-94) 
-Afvı mağfiret talebi: “Ya Rabbi affet ve merhamet et. Sen hayrur rahiminsin. 





Sabrın Çeşitleri 
 
Musibete karşı sabır, günahlara karşı direnmede sabır ve ibadet üzere ısrarda sabır... 
Hergün beş vakit namaz, senede en az bir ay oruç, muayyen miktarda zekat ve 
kulluğa müteallik diğer bütün emirler, ancak sabırla yerine getirilebilir. Bunlar, insan 
ömrünü disipline eder ve ötelere göre bir boya çalar. Böyle bir hayat, bütünüyle 
nuranilik çizgisinde geçer; ömür bereketlenir ve cenneti semere verir. Onun için 
insan, dişini sıkacak, ibadetler üzerine sabredecek, ve böylece hayatını ışıl ışıl 
nurlandıracaktır. 
 
Sabır kelimesiyle “Sabir otu” aynı kökten gelen kelimelerdir. Sabir otunun zehir gibi 
acı olduğu söylenir. Tıbta ilaç sanayiinde de kullanılmaktır. İşte sabır, bu sabir otunu 
yutmak kadar acıdır. Ancak bu acılık, işin başlangıcı itibariyledir. Neticesi her zaman 
tatlı olmuştur. 
 
Durum Değiştirmek 
Sabretme, dişini sıkma, dayanma, metanet gösterme, sarsılmama, irkilmeme, irade 
felcine uğramama, hergün zehir-zemberek hâdiseleri sineye çekme ve dayanma 
elbette kolay bir iş değildir. Ancak, bütün bunlar ilk musibet şoku anında yapılmalıdır. 
Çünkü, yer değiştirme, başka bir vaziyete intikal etme, psikolojik olarak her zaman 
insanın ruh haletinde değişiklik hasıl eder ve onu sarsan hâdiseleri unutturur. 
Diyelim ki, başımıza bir musibet geldi. İlk bakışta, bu musibete dayanabilmemiz 
mümkün değil gibi... Hemen bu şoku atlatmanın çaresine bakmalıyız. Bu da ya 
bulunduğumuz durumu değiştirerek ki, ayakta isek oturarak, oturuyorsak yatarak 
veya yapmakta olduğumuz işin keyfiyetini değiştirerek; meselâ, abdest alarak, namaz 
kılarak veya en azından konuştuğumuz mevzudan uzaklaşarak.. veyahut da 
bulunduğumuz mekandan ayrılarak, başka bir atmosfere sığınmakla olur. Bazan da 
bir nebze uyumak, şoku atlatmamıza yetebilir. Hangi şekilde olursa olsun, hâl, durum 
veya mekanda yapılan bu değişiklikler, şokun tesirini kırar ve tahammül edilemez gibi 
görünen musibeti az dahi olsa hafifletir. 
 
Sabır, ibadetlere devam etme hususunda da çok lüzumludur. İlk anda, yeni namaza 
başlayan bir insan için, bu ibadet çok ağır gelebilir; fakat biraz sabreder de ruhu 
namazla bütünleşirse, artık bir vakit namazı kılamama, o insan için dünyanın en 
büyük ızdırabı haline gelir. Oruç, zekat, hac gibi ibadetler için de aynı şeyleri 
söylemek mümkündür. 
 
Düşünün ki, hac gibi meşakkatli bir ibadeti, bir kere ifâ edenler, her sene gitmek için 
âdeta kendilerini yerler. Hatta bazan konulan tahdid, onları çılgına çevirir. Bu denli 
ibadet sevgisi bir bakıma onun ilk ağırlık şokunu atlatması demektir. Bu hemen bütün 
ibadetlerde de böyledir. 
 
İnsan, harama karşı da aynı sabırla mukabele etmelidir. Günah ilk tosladığında 
gösterilecek mukavemet, ondan gelecek kötü şerareleri kırar, insan da o şoku 
böylece atlatmış olur. Onun içindir ki Efendimiz, Hz. Ali’ye “ilk bakış lehine gerisi 
aleyhine” buyurmaktadır. Yani, insanın gözü günaha kayabilir. Ama o, hemen gözünü 
kapar, yüzünü çevirirse, bu onun için günah olarak yazılmaz. Hatta harama 



bakmadığı için kendisine sevap bile yazılabilir. Fakat ikinci ve daha sonraki bakışlar, 
zehirli birer ok gibi insanın kalbine ve ruhuna saplanır, insanın hayalinde bulantılar 
meydana getirir.. iradesi manevî gerilimini kaybeder. Zira her harama bakış, bir 
yönüyle harama girme yollarını kolaylaştıran birer davetiye hükmündedir. Dolayısıyla 
da her bakış, bir başka bakışı davet eder.. artık o insan, harama yelken açar ve 
dönüşü çok zor bir yolculuğa açılır. İşte bu duruma gelmeden, haramın ilk tosladığı anda, 
sabredip haramdan yüz çevirme, harama karşı gözlerini yumma, Allah Rasûlü’nün bize 
tavsiye ettiği altın öğütlerdendir. 
 
Epiktetos’un bir sözü vardır: “Fena hülyalar, seni hayallerinde yakalayınca, ilk fırsatta 
hemen uzaklaşmaya çalış. Sonra götürüldüğün yerden geriye dönemezsin” der. 
Onun bu ifadesi de ilham yüklüdür. Eğer, Allah Rasûlü’nden sonra yaşamış olsaydı, 
mutlaka ilhamını Allah Rasûlü’nden aldığını söyleyebilirdik... 
 
İnsan, harama karşı böyle davrana davrana, bu onda bir huy, bir karakter haline gelir. 
Zira, yaptığı egzersizlerle kalbinde hasıl olan imanın nuru, cehennemden bir kıvılcım 
durumunda olan günahlara karşı âdeta bir sütre olur. Öyle ki artık harama bakmama, 
onun asıl ve fıtrî davranışları arasına girer. Aksi bir durum aklına gelse, hemen 
parmağını, gönül peteğindeki iman balına batırır ve bu sağlam mülâhaza sayesinde 
tattığı aşkın tadıyla kendini bu manevî atmosferden uzaklaştıran her şeyden kaçar. 
Bu durumda olan bir insanın, iradî olarak günaha girmesi pek düşünülemez. 
 
Her musibetin kendine göre bir şoku vardır. O atlatıldığı zaman, musibet rahmete, 
elemler lezzete, dertler de zevke inkılâb eder... Böyle bir sînede artık ızdırap dinmiş, 
yerini de sonsuz bir neşeye terk etmiştir. Ancak bütün bunlar, ilk şok anının başarıyla 
atlatılmasına bağlıdır. Bu kadar tafsilatlı, derin bir mevzuyu Allah Rasulü, sadece dört 
kelime ile ifade buyurmaktadır. “Sabır, ilk toslama anında olandır.” 



Konu:SABIR 
MESAJ:Hizmet eri sabırlı olmak zorundadır. 
HEDEF:Talebenin sabrı öğrenmesi 
ANA FİKİR: Bir hizmet eri her zaman bir musibet olduğu zaman sabreden ve 
sonucunu hayırlı bir şekilde düşünerek ona göre olaylara girmesi lazım 
 
BEŞİNCİ İKAZ: Hatemul enbiyanın dışında bütün peygamberler bir kısım esmai ilahiyeye daha 
fazla mazhar olmuş ve o isimlerin gölgesinde çok daha fazla ileri gitmişlerdir .Cenabı hakkın 
sabur isminin tecellisine en fazla mazhar olanlardan birisi Eyyüb Nebi (A.S)dir.Ve bu yönüyle 
gerçekten bir sabır kahramanıdır. Evet bilhassa azim sahibi peygamberler her hususta olduğu 
gibi sabır mevzuundada numunei imtisaldır. Tevhid, nübüvvet haşir ve ubudiyyet 
hakikatlerini beşerin kalbine ve alemin afakına yerleştirmek gibi bir meselede bile acele 
etmemişlerdir . 
 
ALTINCI İKAZ: Maddi manevi her türlü hayrın altında sabır yatmaktadır ve sabır heryerde 
lüzumlu ve geçerlidir. Manevi muvaffakiyetine misal ;iman etmede namazı dosdoğru 
kılmada, orucu isteyerek tutmada ,zekat vermede hacca gitmede,cehennem ve azabından 
kurtulmanın cennet ve nimetine nail olmanın temelinde helal dairesiyle yetinip haramlara 
tenezzül etmemede gençliğini Allah’a kullukta yıpratan temiz ve namuslu kimselerle 
arkadaşlık yapmada gerek talim gerekse taallüm olsun ilimle uğraşmada hep sabır 
yatmaktadır. 
 
YEDİNCİ İKAZ: Sabrın taksimatı üçtür. 
Birincisi: Masiyetten yani günah ve haramlardan kendini çekip sabretmektir. 
İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir . 
Üçüncüsü: İbadet üzerine sabırdır. Yani farzları ifa ve sünnetlere ittibada gösterilan 
sabırdır ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Gerek peygamberler 
gerekse büyük dava adamları tebliğ ve irşadda hep zorluklara katlanıp sabretmişlerdir. 
Hemde senelerce Öyleki yılmadan bıkmadan ,vazifelerinde geri kalmadan ve anlayışlarından 
taviz vermeden ,her zaman Allah rızasını kazanmak için uğraşmışlardır. 
 
SEKİZİNCİ İKAZ: Hem bir kimsenin yardımcısı Allah olduktan sonra o kimse neye telaşlansın ve 
niçin sarsılsın ki .Çünkü bilir ki Yüce mevla kimseye asla zulmetmez. O ya rahmetiyle veya 
adaletiyle muamele yapar. 
Sabır gerektiren iş dini bir husus ise o zaman mesele daha hassasiyet kazanır. Dinin 
ihyasını, neşrini kabülünü ve devamını isteyen bizzat odur. Öyle ise akıllı kimse üzerine 
düşeni eksiksiz yapmaya çalışır Şayet arzu ettiği şey olmazsa henüz vakit gelmemiş der 
kendisini rahata verir. 
Evet olgunluğun ve huzuru tekeffül eden her yolun ve mesleğin muhtelif hallerinde 
sabır denilen yüksek haslet vardır. Hangi mertebede ve hangi hal üzerine bulunursan bulun 
sabrın sana her zaman lazım olduğunu bir lahza unutma. 
 
DOKUZUNCU İKAZ: Cenabı hakkın müteaddit isimleri vardır .Bunların biriside Hakim ismidir. 
Bu ismin iktizası olarak bir şeyin meydana gelmesinde bir merdivenin basamakları gibi tertip 
intizam koymuştur .Hırslı ve sabırsız adam acele ederek bu intizamı bozar basamakları ya 
atlar düşer veya noksan bırakır hadefine ulaşamaz . 
Bu yüzden sabır her türlü kurtuluşun anahtarıdır. Hırs ise mahrumiyete sebebiyet verir. 



Sabredenlerin ücretleri ahirette fazlasıyla ödenir .Sabrın meyvesi gayet lezzetli olsada 
sabretmek çok zor ve acılı bir iştir .Bu acı ve zorluğada ancak Allah için katlanılır. 
 
ONUNCU İKAZ: Bela ve musibetlere maruz kalanlara vadedilen mükafat bela belanın 
geldiği ilk anda gösterilen sabra göredir Yani insan hastalanma veya belaya maruz kalmakla 
bunun sevabına nail olmaz ancak bunlar sonucunda sabretmekle bu sevaba nail olur. İnsanın 
musibet geldiğinde sabretmesi bununda arkasında bir hikmet elinin olduğunu anlaması 
demektir. Bu ise kadere teslim kazaya razı olduğunu göstermektedir. İşte onun böylesine 
iman teslimiyet rıza ve sabrına mukabil sayısız sevaplar verilmektedir. Bununla birlikte 
musibet zamanında acıya ve ızdıraba dayanamayıp ağlamak caizdir. Ve bu hal sabra aykırı 
değildir sabır sevabınıda azaltmaz .İnsana sevap kazandıran bela ve musibetlere katlanmanın 
zorluğu değil bunlara yalnızca Allah rızası için katlanmaktır. 
 
ONBİRİNCİ İKAZ: Bazı sabırlarda vardır ki sahibi için ağır mesuliyet ve cezaya sebeptir. Böyle 
bir sabır zararlıdır. Mesela ;manevi musibetlere yani farzların ihmali haramların irtikabı gibi 
musibetlere sabretmek onların halli için uğraşmamak acele etmemek hiçte doğru değildir 
Buna sabır değil ihmal ve tembellik denir. 
Bir çeşit sabır daha vardır ki hem yersiz hemde zararlıdır oda inadına sabırdır .Bir meselede 
körü körünü direnmektir .Hatalı ve haksız olduğunu bildiği işin aksinin daha doğru olduğunu 
gördüğü halde batıl fikirde ısrar etmektir . Sabır şiarından mahrum olan kimse iki kişiyi değil 
kendini bile idare etmekten acizdir. Sabır ve sebat ümidi tam olanın işidir. Ümitsiz ve 
karamsar olan kimse sabırlı ve sebatkar olamaz. Sabırsız ve sebatsız olan kimse ile arkadaşlık 
yapılmaz. 
 
ONİKİNCİ İKAZ: Sabrın bazı faydalarını hülasa olarak zikredelim. 
1-Kamil müminler sabrı birbirlerine tavsiye ederler zira sabır sadakatin ,takvanın ve 
olgunluğun alametidir . 
2-Verilen nimetin tamamlanması gösterilen sabır ölçüsündedir .Sabır tam olursa 
nimet tam olur. 
3-İnsan sabrı ve takvası nisbetinde düşmanların hilesinden şerrinden ve 
tecavüzünden korunmuş olur. 
4-Cenabı Hakkın yardımı sabredenlerle beraberdir. Sabır ihsan şuurunun alameti 
olması hasebiyle Allah sabreden kullarının ecrini zayi etmez . 
5-Allah için sabredip haramlara girmeyenlere güzel akibet vardır .Dünyada imanla 
ölmek ve ahirette cennet vardır. 
6-Kişi kendisine yapılan ezaya ve cefaya sabretmesi nisbetinde SABUR isminin 
tecellisine mazhar olur. Ve bu nispettede Cenabı hakka yaklaşır. 
 
ANAfikir: Kurtuluşa ernlerden olmamız için mutlaka gerekli noktalarda sabırlı olmalıyız. Bizim 
gösterdiğimiz sabırlar mutlaka birgün muvaffakiyetler doğuracaktır. Sabretmek oturup 
birşeylerin kendiliğinden olmasını beklemek değildir. Elimizden gelen gayreti gösterip 
sonucunu Allah’tan beklemektir. Bela ve musibetlere maruz kaldığımızda şekva yerine 
şükretmeliyiz. 



SABIR 
 
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), 
(ölen) çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamıştı: “Allah’tan kork ve sabret!”; 
buyurdu: Kadın (ızdırabından kendisine hitab edenin kim olduğuna bile bakmadan): 
“Benim başıma gelenden sana ne?” dedi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) uzaklaşınca, 
kadına: “Bu Resulullah idi!”; dendi. Bunun üzerine, kadın çocuğun ölümü kadar da söylediği 
sözden dolayı (utanıp) üzüldü. (Özür dilemek için) doğru aleyhissalâtu vesselâmın kapısına 
koştu: Ama kapıda bekleyen kapıcılar görmedi, doğrudan huzuruna çıktı ve: “Ey Allah’ın 
Resulü, (o yakışıksız sözü) sizi tanımadan sarfettim (bağışlayın!)” dedi. Aleyhissalâtu 
vesselam: “Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir” buyurdu.” 
 
Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı şunları 
söylerken işittim: “Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah’ın emrettiği: “İnnâ lillahi ve 
innâ ileyhi râci’ün, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minhâ. “Biz Allah’tanız ve 
ancak O’na döneceğiz. Bana bu musibetim için ücret ver. Ve bana bunun arkasından daha 
hayırlısını ver”; derse Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir.” Ümm-ü Seleme 
der ki: “Ebu Seleme (radıyallahu anh) vefat ettiği zaman ben: “Ebu Seleme’den daha hayırlı 
olan hangi müslüman var? Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a  ilk hicret eden hâne, onun 
hânesiydi: dedim. Ben bunu söyledikten sonra Allah, onun yerine bana Resulullah 
(aleyhissalâtu vesselâm)’ı verdi. Şöyle ki: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), bana Hâtib 
İbnu Ebi Belte’yı göndererek kendisi için beni istetti. Ben: “Benim (küçük) bir kız çocuğum 
var, ayrıca ben kıskanç bir kadınım. (Resulullah’ın ise birçok hanımı var, imtizacsızlıktan 
korkarım)” diye cevap verdim. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): 
“Kız çocuğuna gelince, Allah’a dua ederiz, onu kendisinden müstağni kılar, kıskançlığı için de 
Allah’a gidermesini dua ederim”; buyurdular” 
 
Ebu Sinân anlatıyor: “Oğlum Sinan’ı defnettiğimde kabrin kenarında Ebu Talha el-Havlani 
oturuyordu. Defin işinden çıkınca bana: “Sana müjde vermeyeyim mi?”; dedi. Ben: “Tabii, 
söyle!” dedim. “Ebu Musa el-Eş’ari (radıyallahu anh) bana anlattı” diye söze başlayıp 
Resulullah’ şu sözlerini nakletti: “Bir kulun çocuğu ölürse, Allah meleklere şöyle söyler: 
“Kulumun çocuğunu kabzettiniz mi?” 
“Evet” derler. “Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız?” Melekler yine: “Evet” derler. 
Allah tekrar sorar: “Kulum (bu esnâda) ne dedi?” “Sana hamdetti ve istircâda bulundu” 
derler. Bunun üzerine Allah Teâla hazretleri şöyle emreder: 
”Öyleyse, kulum için cennette bir köşk inşa edin ve bunu Beytu’l-hamd (hamd evi) diye 
isimlendirin” Tirmizi; Cenâiz 
 
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 
buyurdular ki: “Allah Teâla hazretleri şöyle demiştir: “Ben kimin iki sevdiğini almışsam 
ve o da sevabını umarak sabretmişse, ona cennet dışında bir mükafaat vermeye razı 
olmam” Tirmizi, Zühd 58, 
 
Abdullah İbnu Amr İbni’I-Âs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu 
vesselam) buyurdular ki: “Mü’min kul, arz ahalisi içindeki has sevdiği (evladı) elinden alındığı 
zaman sabreder ve mükâfaat umarsa Allah o kulu için cennetten aşağı bir mükâfaata razı 
olmaz.”  



Atâ İbnu Ebi Rabâh rahimehullah anlatıyor: &quot;İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) bana: “ 
cennet ehlinden bir kadın göstermeyeyim mi?” dedi. Ben de: “Evet göster!” dedim. “İşte 
dedi, şu siyah kadın var ya, o, Resulullah’a gelip: “Ben saralıyım, (nöbet gelince) üstümü 
başımı açıyorum, Allah’a benim için dua ediver (hastalıktan kurtulayım)” dedi.  
Aleyhissalâtu vesselâm; “Dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen sana şifa vermesi için 
Allah’a dua edivereyim” dedi. Kadın: “Öyleyse sabredeceğim, ancak üstümü başımı 
açmamam için dua ediver” dedi. Resulullah da ona öyle dua etti.”; Buhari, Müslim 
 
Sabır-İbadet İlişkisi 
Her gün beş vakit namaz, senede en az bir ay oruç, muayyen miktarda zekat ve 
kulluğa müteallik diğer bütün emirler, ancak sabırla yerine getirilebilir. Bu ibadetler, 
insan ömrünü disipline eder ve hayata, ötelere göre bir boya çalarlar. Böyle bir hayat 
ise, artık bütünüyle nuranîlik çizgisinde geçer.. ömür bereketlenir ve cenneti semere 
verir. Onun için insan, sürekli dişini sıkıp ibadetler üzerine sabretmeli ve sabırla 
hayatını ışıl ışıl nurlandırmalıdır. 
 
Sabır Acıdır 
Sabretme, yani dişini sıkıp dayanma, metanet gösterme, sarsılmama, irade felcine 
uğramama ve hergün bir sürü zehir zemberek hâdiseyi sineye çekip dayanma elbette 
kolay iş değildir. 
 
“Sabır” kelimesiyle “Sabir otu” aynı kökten gelen kelimelerdir. Sabir otu, zehir gibi acı 
bir ottur. Zannediyorum eski tıbta, ilaç sanayiinde de kullanılıyordu. İşte sabır, bu 
sabir otunu yutmak kadar acıdır. Ancak bu acılık, işin başlangıcı itibariyledir. Netice 
ise her zaman şeker-şerbet olmuştur.  
 





Gizli şirk 

Ebu'lLeys Semerkandî Hazretleri'nin Tenbîhü'lGafilîn'in ihlâs bahsinde naklettiği, Ahmed b. 

Hanbel Hazretleri'nin Müsned'inde geçen bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: "İnne 

ahvefe ma ehâfu aleyküm eşşirkü'lesğar. Kâlû; me'şşirkü'lesğar? Kâle, erriya  Allah Rasûlü, 

"Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir." deyince Sahabe Efendilerimiz "Küçük 

şirk nedir?" dediler. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de "Riya" karşılığını verdiler." Bir 

rivayette de "eşşirkü'lesğar" yerine "eşşirkü'lhafî (gizli şirk)" ifadesi vardır. Nedir Allah'a gizli 

gizli eşortak koşmak? Küçük dahi olsa gösteriş yapmaktır.. kendini ihsas etme, iradî olarak 

kendini sergilemedir.  

 

Eğer namazda bazı duygular iradeyi aşkın gelirse ve insan bu sebeple değişik sesler çıkarırsa 

mazur olabilir. Meselâ, bir kul namaza öyle konsantre olmuştur ki, O'nun dizlerine başını 

koyuyormuş gibi hisseder kendini. Cenâbı Hak diz, baş ve ayaktan münezzeh ve mukaddestir; 

ama Recaizâde'nin dediği gibi "Allah'ım nerede ayakların!" ifadesi bir duyuşun ve sezişin 

seslendirilmesidir. İşte kul, o derece yoğun his ve ihsasların içindeyken boğazı yırtılacak kadar 

"Allah" dese de mazurdur. Zira o durumdaki bir insan ne yaptığının, ne dediğinin farkında 

değildir. Ona yaptığını haber verseniz, "Ben öyle bir şeyin farkında değilim, hatırlamıyorum." 

diyecektir. Meselenin temeli de budur. Böyle bir durumda değilken ibadete dıştan, iradî bir 

şey karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. O, telvis etme, saf ve dupduru bir işi bulandırma olur. 

 

Fakat önemli bir nokta daha vardır ki; o da, biz bir başkasında ne görürsek görelim onun 

hakkında "riya yapıyor" diyemeyiz. Elimizde riya yapıp yapmadığını ortaya çıkarabilecek belli 

bir mihenk taşı yoktur. Allah'la irtibatlı mı söylüyor; iradî mi, gayrı iradî mi?.. aşk ve heyecanını 

mı seslendiriyor, yoksa kendisini ifade etmek, etrafa duyurmak için mi bağırıyor?.. Kur'an 

okuyor; ama acaba kendini ihsas maksadına matuf mu okuyor, Allah rızası için mi?.. şeklinde 

başkalarını sorgulamaya hakkımız yoktur. Elâlem etrafımızda değişik değişik sesler 

çıkarabilirler, bu bizi rahatsız da edebilir. Fakat onlar hakkında sûi zanna hakkımız yoktur. O 

kapı kapalıdır bizim için. İhtimal biz anlamasak da o insan çok farklı şeyler anlıyor ve dolayısıyla 

da bu sesler onun vicdanından kopup geliyor, gırtlağına çarpıyor, ses tellerine dokunuyor ve 

ses tellerine dokununca da bir udun, bir kemanın ses verdiği gibi ses veriyordur.. başkaları 

hakkında böyle düşünürüz. Kendimiz hakkında da sert ve katı davranır; çok küçük bir kaçamak, 

bir sızıntı bile olsa affetmeyiz onu.  



Evet, bu iki şeyi birbirine karıştırmamalı, yanlış anlamaya girmemeli. Zikirde, fikirde öyle 

olduğu gibi, diğer tavır ve davranışlarda da başkaları için hep olumlu ve müsbet düşünmek, 

hüsnü zan etmek; kendimiz hakkında da mülâhaza dairesini daima açık bırakmak, "Acaba yine 

bir tuzak mı var nefsimde?" demek...  

 

Hastalığıma ve halsizliğime rağmen Cenabı Hakk'ı anma gibi önemli bir mevzu hatırına zorla da 

olsa bu kadarcık birşey söyledim. Evet, zikir, Cenâbı Hakk'ın gizliaçık nimetleri karşısında O'nu 

inscin herkese ilân etmenin ünvânıdır ve inananlar için havadan, sudan daha önemlidir. Hem 

o kadar önemlidir ki, bu ilân kesildiği an yeryüzü ve ondaki varlıkların da hikmeti vücudu 

kalmaz. Bundan dolayı, Allah Rasûlü (aleyhi ekmelü'ttehâyâ) yeryüzünde "Allah! Allah!" 

diyenlerin kalmayışını kıyametin kopmasının bir habercisi olarak saymıştır. 

 

Soru: "Melekler nasıl tesbihle yaşarsa, Peygamber Efendilerimiz de tebliğle yaşamıştır." 

sözünü nasıl anlamalıyız? 

 

Cevap: Melâikei kirâm, Allah'ın nurdan yarattığı, dolayısıyla nuranîliğe ve nuranîliğin açık 

olduğu şeylere açık, güzel şeylerden istifade etmek ve güzel şeylerle iştigal etmek üzere 

programlanmış nuranî ve latif varlıklardır. Revâihi tayyibe (güzel kokular) ve kelimâtı tayyibe 

(güzel sözler) gibi, selim fıtratın hoşuna gidecek koku, söz ve davranışlar onların da hoşlandığı 

şeylerdir. 

"İleyhi yes'adü'lkelimü'ttayyibü  Güzel ve temiz sözler O'na yükselir." (Fâtır, 35/10) 

ilâhî beyanında buyrulduğu gibi "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber", "Lâ havle ve 

Lâ kuvvete illâ billâh" gibi mübarek sözler O'na yükselir ve ulaşır. Zannediyorum "Lâ ilâhe 

illallah, Muhammedün Rasûlullah" zikri celîli bütün bu güzel sözlerin başında gelir. Sonra da 

biri binlere bedel "Sübhânallahi ve bi hamdihi Sübhânallahi'lAzim" zikrini hatırlamak gerekir 

ki, Cenâbı Hakk'ı tesbih mahiyetinde ifade edilen bu söz, Mesnevîi Nuriye'de de işaret edildiği 

gibi celâlî, cemâlî, vâhidî ve ehadî tecellileri bünyesinde toplar. 

 

İşte bütün bu tesbih, ta'zim, tahmîd, tekbir ve zikirler bir yönüyle meleklerin gıdasıdır. Bu kerim 

şeyler melâikei kirâmın sürekli aradıkları, baktıkları, bulmak istedikleri ve onlara yakın 

bulunmaya çalıştıkları hususlardır. 



Fakat melâikei kirâmın özel bir yanları daha vardır. Öyle anlaşılıyor ki, onların vazife ve 

sorumlulukları içinde en önemli mesele "tesbih"tir. Bundan dolayıdır ki, Hazreti Adem'in 

onlara hususî bir meselede rüçhâniyeti (üstün olması) karşısında "Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ 

mâ allemtenâ inneke entel Alîmu'lHakîm  Sübhansın Yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka 

ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin." (Bakara, 2/32) 

demişlerdir. Bu söz bir hamd veya tekbir değil, tesbihtir. Böyle bir noktada hususiyle tesbihi 

seçmeleri bize, onların nezâheti fıtriyelerine, esas mahiyet ve tabiatlarına, varlığa ait bir kısım 

levsiyâtın hiç bulaşmadığını gösterir. Ayette hem bu durumun ifadesini görürüz, hem de 

Cenâbı Hakk'ın onların bu nezahetlerini göstermeye matuf suali ve meleklerin bu suale 

verdikleri cevapla onların yine temiz çıkmalarına ve aklanmalarına şahit oluruz.  

 

Öyleyse melâikei kirâmın nezahetini ifadede tesbih çok önemlidir. İnsanlar tabiatlarının gereği 

bazen esbâbı işin içine karıştırabilir. Açıkkapalı, küllîcüz'î naturalizme girebilir. "Varlık" der, 

"kozmos" der; aklî oyunlar ve aklın hokkabazlıklarıyla rasyonalizmi işin içine sokabilir. Fakat 

meleklerin mahiyetinde öyle bir nezahet vardır ki, Zatı Ulûhiyet nasıl mukaddes, münezzeh, 

müsebbeh (tesbih edilen) ise, onlar da bunu ifade etmek için özel mahiyette donanımlı, bu işin 

memuru varlıklardır. İradeleri yüzde doksan dokuz hep hayır istikametinde işler. Kendilerine 

de bir irade verilmesi açısından iradenin hakkı diyebileceğimiz, yüzde bir oranında, 

meyelanlarını, meyelanlarındaki tasarruflarını kullanma hakkı varsa da bu çok yanıltıcı değildir.  

 

Beşeri kendi tabiatıyla baş başa bıraktığınız zaman temayülleri nasıl tabiatının etrafında döner 

durur; melâikei kirâm da herhangi bir emirle mükellef olmasalar, yaratılış ve donanımları 

itibarıyla tabiatlarına terkedilseler, nezahet etrafında pervaz ederler, hep nezahete koşarlar. 

Bu hususlar göz önünde tutulduğunda, melâikei kirâmın tesbihten gıda aldıkları söylenebilir. 

 

Enbiyâi izâm'a gelince, onların asıl vazifeleri tebliğdir. Bunu da yine meleklerde olduğu gibi 

mahiyet ve donanıma irca etmek mümkündür. Melâikei kirâm, iradelerinin hakkını verme alanı 

diyebileceğimiz o yüzde bir nisbetindeki iradelerini, Cenâbı Hakk'ın ikaz, irşad ve tenbihleriyle 

yanlışlık istikametinde kullanmazlar. Onlar hakkında "Lâ ya'sûnallâhe mâ emerahüm ve 

yef'alûne mâ yü'merûn" buyrulmaktadır; yani "Onlar Allah'ın emirlerinde O'na isyan etmezler 

ve ancak emrolundukları şeyleri yaparlar." (Tahrim, 66/6) Enbiyâi izâm ise insan olmaları 

yönüyle ve taşıdıkları tabiatları itibarıyla fenalıklara karşı melâikei kirâm kadar kapalı 



görünmemektedirler. Fakat Allah (celle celâluhû) onları hem mâsum hem de masûn kılmıştır. 

Vazife ve misyonları masûniyetin yanında mâsumiyeti, mâsumiyetin yanında da masûniyeti 

gerektirir. İşte onların melâikei kirâma benzeyen böyle bir yanları vardır. 

 

Fakat Enbiyâi izam'ı en büyük yapan şey, çok azîm bir imtihan olan tebliğ vazifesi ve bu tebliği 

kendi iradelerinin hakkını vererek kavramaları, anlamaları ve değerlendirmeleridir. Bu, kendi 

hayatiyetleri için de çok önemlidir. Yani, o vazifeyi yapmasalar yaşayamazlar; çünkü, 

Peygamberlik adına kondukları yerde durmamış, konumlarının hakkını vermemiş olurlar. 

Bundan dolayı ayeti kerîmede "Yâ Eyyühe'rRasûlü belliğ mâ ünzile ileyke min Rabbik, fein lem 

tef'al fe mâ bellağte risaletehu  Ey Resul, Rabb'inden Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu 

yapmazsan, risalet vazifeni yerine getirmemiş olursun." (Maide, 5/67) buyurulmaktadır.  

 

Bu ayette peygamberler için zımnî, olabilecek en yumuşak bir itab üslûbu vardır. Bunu kendi 

zaviyemizden ele alacak olursak diyebiliriz ki, bu misyon eda edilmediği zaman çok derin bir 

çukura düşmek ihtimali vardır. Yani peygamberken, âlâi illiyyîni kemâlâttayken, velinin kavsi 

uruclarıyla ulaşabileceği noktayı mebde' yapmışken, başkalarının ulaştığı son noktada işe 

başlamış bir insanken öyle bir yere düşersiniz ki, o yer düz insan yeri bile değildir. Düz zemine 

değil kovulmuş insan yerine düşersiniz. Bu talihsizliği yaşayan, yani o dergâhtan kovulan ve 

ilelebed matrud olan varlık da vardır.  

 

Evet, tebliğ vazifesi Peygamberlerin hayatiyetleriyle alakalıdır. Bir Peygamberin hayatiyeti, 

vazifesini yapma hayatiyetidir. Onlar, kendilerine verilen soluklarla ne kadar vazife eda 

edebileceklerse onun hesabını yapar; soluklarını bir takvime bağlayarak kullanırlar. Vazifeleri 

adına yapacak bir şey kalmayınca da derler ki, "Artık bu solukları alıp vermemin bir anlamı 

yoktur." İsterseniz bunu da "Allahümme erRefika'lâ'lâ" mülâhazasına bağlayabilirsiniz. Çünkü, 

dünya ufku itibarıyla Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yükseleceği yer 

kalmamıştır; dünya hayatı açısından, kendi kemalâtının arşına ulaşmıştır. Öyleyse, O 

terakkisine ancak öbür âlemde devam edecektir. Yani, öyle bir inkişafa ancak kudret ve 

meşîetin cereyan ettiği öbür âlem müsaittir. Hikmet ve esbab gibi belli perdelerin olduğu bu 

âlem, artık Hakîkatı Ahmediye'nin (aleyhissalatu vesselam) terakkisine müsait değildir. O, bir 

insanın yükselebileceği kubbeye yükselmiş, hatta kubbenin bazı yerlerini de çatlatmıştır. İşte 

O'nun yükselmesi "kâbı kavseyn", kubbeyi çatlatması da "ev ednâ" sırrını gösterir. 



Evet, Enbiyâi izâm kendilerine verilmiş olan sayılı solukları hiç boşa kullanmamaya çalışırlar. Bu 

şuur, vazifeleri gereği böyledir. Peygamber olarak canlı kalmaları ve hayatiyetlerini devam 

ettirmeleri adına bu gereklidir. Onlar asla emekli olmazlar. Allah (celle celâluhû) nezdinde en 

önemli bir vazifeyi yapacak, hem de o vazifeyi dolu dolu yapacak, sonra da emekli etmiş gibi 

siz onu geriye çekeceksiniz!.. Bu hal O'nun kendi kıymetine göre bir hayat seviyesi değildir.. 

ayakları üzerinde yürüyorken sürünme demektir, uçuyorken yerde emekleme demektir. 

Dolayısıyla yaşama demek değildir. Öyleyse peygamberin peygamberce yaşaması da aslında 

tebliğ vazifesine bağlıdır. 

 

Diğer taraftan, tebliğ vazifesi, peygamberlik misyonu olarak eda edilmesinin yanında insanların 

dirilmesi açısından ele alındığında daha fazla önem arz eder. Herkes üstünden bir mesajı alıp 

kendi seviyesinde ve dûnundaki insanlara ulaştırabilir; böylelikle vazifesini yapmış ve o 

sorumluluğun gereğini yerine getirmiş olabilir. Fakat aynı zamanda tebliğin kendi esprisi 

içinde, inandırıcı olarak, ısrarla, hiç bir beklentiye girmeden, "Ve mâ es'elüküm aleyhi min ecr, 

in ecriye illâ ala rabbi'lalemin  Sizden hiçbir istek ve beklentim yoktur; mükafatımı sadece 

Allah'tan beklerim, O'ndan istediğim de benden hoşnut olmasıdır." (Şuarâ, 26/109, 127, 145, 

164, 180) denilerek yapılması, başkalarının dirilmesi adına çok önemlidir. Yani, her şeyden 

önce mübelliğin kendisi diri olacaktır o tebliğ vazifesini yapmakla. Sonra da, bu vazifenin çok 

önemli bir buudunu başkalarını diriltme teşkil edecektir. İnsanların içinde bulunacak, 

peygamberâne bir hayat yaşayacak ve böylece hiç kimse ona "gözünün üstünde kaşın var" 

demeyecek. O'nun haline bakan herkes, şeytanî mantığı, şeytanî aklı itiraz etse bile, melekî 

vicdanıyla diyecek ki, "Ben böyle diyor, böyle düşünüyorum; ama âlem de biliyor ki ben doğru 

değilim."  

 

Bir ayeti kerime'de mealen "Ey Rasûlüm, onların söylediklerinin Seni üzeceğini elbette 

biliyoruz. Doğrusu onlar Seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini 

inkar ediyorlar." buyruluyor. Yani, o zalimler esasen Seni tekzib etmiyorlar. Çünkü Senin 

tavırlarında yadırganacak, "Bu doğru değildir." denebilecek hiç bir şey yoktur. Demek ki, o 

insanlar da elli defa test etmişler ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu 

denenmelerden daima doğru, sadık ve emin çıkmış. Fakat onlar yine de Allah'ın ayetlerini inkar 

etmişler ve daha büyük bir cinayet işlemişler. O'nu Allah'ın elçisi olarak değerlendirmemişler 

de, "Ebû Talib'in Yetimi" olarak görmüşler. Bundan dolayı da "Sen ...", "Sen ...", "Sen ..." 



demişler. Ben onların çirkin sözlerini söyleyemeyeceğim, çünkü O'na karşı bağlılık ve 

sadâkatım müsait değil onları ifade etmeye.  

 

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) doğruluğu bilinen, güvenilirliği kabul edilen 

bir insandı. Tebliğ vazifesini eksiksiz yapıyordu. Bununla beraber, O'nun tebliğden daha önemli 

bir yanı başka bir yerde de denildiği gibi hatta tebliğin bir kaç kadem önünde bir yanı vardı, o 

da temsildi. Temsil, O'nun hayatı dünyeviyesi ve hayatı uhreviyesi adına işleyen ve daima 

gelişip inkişaf eden, O'nun hasenât hanesine sürekli bereket akıtan bir husustur. Efendimiz 

(sallallahu aleyhi ve sellem), tebliği ile mutlaka ümmetinin dualarından istifade ediyordur. 

Fakat ellerinden tutup insanları doğru yola götürmede kendi güzel ahlakıyla hüsnü misal 

olmasından dolayı, "essebebü ke'lfâil" sırrınca herkesin yaptığı işten O'nun defteri hasenatına 

da bir şeyler akmaktadır ve bu yönüyle de Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) temsili 

tebliğinin önünde gelir.  

 

Fahri Kainât Efendimiz bir peygamber ve peygamberlerin en büyüğü olduğu halde, ahvâli 

dünyeviye veya peygamberlik vazifesi itibarıyla maruz kaldığı şeyler karşısında, kendinden 

evvel gelen seleflerini okumaya çağrılmıştır. Çünkü, bizzat peygamberlik mefhumu örnek 

olmaya şayeste planlanmıştır. Kur'anı Kerim'de "Adem'i oku, (Mâide, 5/279) Nuh'u oku, 

(Yunus, 10/71) Hûd'u oku..." şeklindeki ifadelerle Hazreti Nuh, Hûd, Salih, Şuayb ve Lût 

(aleyhimusselam) efendilerimiz ve bazı yerlerde de Hazreti İbrahim (Şuarâ, 26/69) ve Hazreti 

Musa (aleyhimesselam) hatırlatılarak yedi tane çok önemli örnekten bahsedilmektedir. 

Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem), Hazreti Musa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut gibi 

peygamberlerin hayat serencâmeleri vesilesiyle onların şahıslarında temsil edilen 

peygamberliği bir kere daha okuması emredilmiştir.  

 

Bu emirle şahıslar değil, peygamberlik mefhumu ve mazmunu nazara verilmek suretiyle "Bu 

yolun erkânı budur; bu yolda tekerrür ede ede matlaşmış, renk atmış bir sözle ifade edeceğim 

kandan irinden deryaları geçme var, dikenli tarlalarda yürüme var." denilmiştir. Böyle çetin ve 

çetrefilli bir yolda yürürken, O'na daha önce aynı yol üzerinde yürüyenler gösterilmiş ve onların 

mukavemetleri, sarsılmadıkları vurgulanmıştır. Meselâ; Kur'an, ağır imtihanlara göğüs gerip 

yılmadan vazifesini yapması karşısında Eyyub (aleyhisselam) için takdirini ortaya koymakta: 



"Ni'me'labd, innehû evvâb O ne güzel kuldu! Zira, sürekli (Allah'a) rücudaydı." (Sâd, 38/44) 

buyurmaktadır.  

 

İşte, Allah Teâlâ'nın, Peygamberini o vazife ile tavzif eden ve o vazifeye göre böyle donatan bir 

Sultan'ın, kapı kullarından birisine, o kul başımızın tacıdır bizim "O ne güzel kul, bakın kul böyle 

olur!" demesi ve Efendimiz'i (sallallahu aleyhi ve sellem) onları yeniden bir kere daha okumaya 

çağırması temsil açısından çok önemlidir. Enbiyâi izam'ın temsili sürekli nazara verilmiştir.. 

verilmiş ve adeta "Geçmişte yaşayanlar öyle yaşadılar, Sultanı Enbiyâ da öyle yaşadı; eğer siz 

de birilerini yaşatma gibi bir mesuliyet altına girmişseniz, bir adanmışlığı kabul etmişseniz sizin 

için de yol budur." denmiştir. Dolayısıyla Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) vazifesi 

hatırlatılırken geçmiş peygamberlere yapılan göndermeler bizim için de söz konusudur: 

Hazreti Nuh bizim için de örnektir.. Hazreti Hud'un, Hazreti Salih'in hayatından bizim de 

alacağımız pek çok ibret vardır. Allah'ın salât u selâmı İnsanlığın İftihar Tablosu ve onların 

üzerine olsun.  

 

Ayrıca, Peygamber efendilerimiz vazifelerinin gereği, tebliğ ve temsil işini kemâli hassasiyetle 

öylesine yerine getirirler ki, bu mesele zamanla onların tabiatları haline gelir. Hem bu vazife 

onların tabiatıyla öyle bir bütünleşir ki; bunu, yemek yeme gibi bir şeye, hatta ailevî ahvâl 

içinde herhangi bir duruma da benzetemeyiz; bunlar çok küçük kalır temsilin fıtrat haline gelişi 

yanında.. çok küçük kalır, zira Peygamberlerin dünyayı hafife alarak, onu zerre kadar 

umursamayarak ve eviyurdu hiçe sayarak çok ciddi bir tehâlük içinde bu vazifeye koştukları 

görülür.  

 

Meselâ, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Hazreti Hatice'nin vefatıyla hicretten evvel ve 

hicretten sonra beş senelik bir dönemde yalnız kalmıştır. Fakat Hazreti Hatice validemize 

sadâkat ve vefası mahfuz o meseleyi hiç bir zaman problem olarak düşünmemiştir. Hicret 

ederken kızları vardır: Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fâtıma... hicreti tek başına gerçekleştirmiştir 

ve kerîmelerini arkada bırakıyor olması vazifesine engel teşkil etmemiştir. Çocuklarını 

müşriklerin bulunduğu yerde, kendisine kılıçlarını, bıçaklarını gayzla bileyenlerin içinde 

bırakmıştır. Yolda onlardan bir tanesi taarruza maruz kalmış, erken bir doğum yapmış ve o 

hastalıkla ölmüştür. Fakat Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca bunları bir 



kere bile mesele yapmamış, bunlar hakkında hiç konuşmamış, "benim kızım şöyle, oğlum 

böyle..." dememiştir.  

 

Eğer siyerciler, tarihçiler söylemese onların ne zaman öldüklerini dahi bilemeyeceğiz.. 

hayatlarının ayrıntılarından haberdar değiliz. Çünkü O'nun bize bildirdiği şey, bildirilmesi 

gerekli olan şey davasıdır, dinidir. Ve O hayatını bu büyük vazifesine göre programlamıştır. 

Yurdunu davası için terketmiş; davası için terk etme mevsimi geleceği ana kadar da her gün 

ölümle burun buruna yaşamıştır.  

 

Evet, Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), kendisini tebliğe o kadar vermişti ki, tebliğ 

O'nun tabiatı haline gelmişti. Bizim sabah kalktığımız zaman, "Acaba bu gün yedide mi, yedi 

buçukta mı, sekizde mi kahvaltı yapacağız?.." türünden şeyler düşünmemize mukabil O bunları 

hiç düşünmemişti. Yemeği unutmuş ve hatta bazen bir eşi olduğunu bile unutmuştu vazifesi 

hatrına. Allah (celle celâluhû) "Aralarında adaletle muamele yapın, onların sizin üzerinizde 

hakları vardır." buyurunca bu konunun Allah hakkı olduğu ve bir Allah hakkı olarak onlara 

riayet edilmesi gerektiği için eşlerine karşı da mesuliyetinin gereğini yapmıştı. Ama bunun 

dışında temelde daima gözünde tüten ve tüllenen tek şey vardı, o da: "Dinimi daha açık, daha 

geniş nasıl tebliğ ederim." derdiydi.  

 

Hasılı, meleğin tesbihten zevk ve lezzet aldığı gibi, O ve diğer peygamberler de tebliğle 

beslenmişler, tebliğle oturup kalkmışlar, tebliğle hareket etmişler ve hayatlarını bir tebliğ 

takvimi içinde yaşamışlardı. 

 



Soru: Manevî hayatımızdaki bir sıkıntı ve kabz halinde ne yapmalıyız; kitap mı okumalıyız, 

evrâd u ezkârımızı mı artırmalıyız ya da nafile namaz mı kılmalıyız? 

 

Cevap: Belki bunların hepsini belli nisbetlerde yapmak icab eder. Her şeyden önce bir 

değişiklik, psikolojik tavır ve durum değişikliği gerekir. Psikologlar, insanın kendini yenilemesi 

ve üzerindeki sıkıntı halini atabilmesi için bir hal, tavır ve durum değişikliğini tavsiye 

etmektedirler. Bazen insan ağır ve bunaltıcı bir kabz hali yaşayabilir; öyle bir durumda Cenâbı 

Hakk'a çok ciddi teveccüh etmesi iktiza eder. Tevbe ve istiğfar ile O'na yönelmesi gerekir. 

Bazen gönlün bir halvete girmesi, bir yere kapanıp yakarışa geçmesi, içini O'na dökmesi lazım 

gelir. Bazen de insanın arkadaşlarıyla oturup kendi durumunu ortaya koymasına, başkalarının 

düşüncelerini de yanına almasına, kendisi olarak ayakta duramayacağı düşüncesiyle 

başkalarına dayanmasına ihtiyaç vardır. Bazı şeyleri müzakere etmeli, lahûtîliğe açılmalı, biraz 

gönlünün sesini dinlemeli, ruhu sıkan o dış sâikler biliniyorsa dıştan gelen seslere, gelip çarpan 

gürültülere karşı biraz daha kapanmalı, vicdanda bazı şeyleri görmeye, duymaya ve hissetmeye 

çalışmalıdır.  

 

Eskiden kulaklarımızı iki yandan da kapadığımız zaman duyduğumuz gürültü ve uğultunun 

Kevser'in sesi olduğunu söylerlerdi. Espriyle karışık söylenen bu sözün bence derin bir mânâsı 

vardır: Dıştan gelen ses ve gürültülere karşı kapandığınız zaman kalbinizin kan pompalamasını, 

vücudunuzdaki gürül gürül kan deverânını duyarsınız. Oysaki normal durumda o sesi 

farketmezsiniz. Parmaklarınızın ucunu kulaklarınıza ne kadar sıkı tıkarsanız, o sesi o kadar net 

duyarsınız. İşte imkan varsa insanlar, içlerindeki sesi duyabilmek için bir ortam hazırlamalılar; 

içlerine kulak vermeli, kendi özlerini dinlemeli ve oradaki Kevser çağıltısına ulaşmalılar.  

 

Ayrıca bir kabz halinde yapılması gereken şey şahıstan şahısa, durumdan duruma da 

değişebilir. Önce ruhun sıkılması, kalbdeki heyecanın pörsüyüp solması, ruh dünyasının 

matlaşması arkasındaki sâikler düşünülmeli ve mücadele o sâiklere uygun bir plan dahilinde 

verilmelidir. Ruhdaki matlaşmayı açma, onu yeniden yeşertme yolları bulma, o hali hazırlayan 

sebepler gözetilerek ele alınmalıdır. Her insan dış yüzü itibariyle hasta görüntüsü sergileyebilir. 

Eğer meselenin üzerine sadece bir hastalık şeklinde gidilirse tedavi zorlaşır. Oysa meseleye 

hastalık değil de "hasta" açısından yaklaşılırsa, daha isabetli teşhis konulup uygun tedavi yolları 

bulunabilir. Değişik münasebetlerle tekrarladığım "hastalık yok, hasta var" prensibiyle her 



şahıs fert fert düşünülmeli, "bu şunun, bu da şunun hastası" şeklinde o ferdin durumuna uygun 

bir tedavi yolu takip edilmelidir. 

 

Öyle insan vardır ki, ondaki donuklaşma, duraklaşma, bıkkınlık, yılgınlık ve yorgunluk hali size 

ait meselelerden dolayı olmuş olabilir. Küçük bir latife ve bir nükte ile o kilitlenmeyi açmak 

gerekir. Yerinde alıp bir tenezzühe çıkarmak, tenezzüh ufku itibariyle ona bazı şeyler anlatmak 

iktiza eder. Bazen açıp bir kitap okumak, bir başka zaman da bazı şeyleri müzakere etmek 

faydalı olur. 

Mesela, insanda ibadet ü tâata karşı bir ülfet hasıl olmuşsa ve bu hal kalbde bir sıkıntı meydana 

getirmişse, o noktada zorlamamak, muhatabın o durumda kaldıramayacağı şeyleri 

söylememek gerekir. O durumda daha yumuşak, ümit verici ve reca duygusunu canlandırıcı bir 

üslup kullanmak uygun olur. Hani ashâbı kirâm efendilerimiz, Kur'anı Kerim'in ardarda gelen 

emirlerinin yüklediği mesuliyet karşısında çok etkilenmiş, kendi duyuşları ve hassasiyetleri 

ölçüsünde adeta kemikleri birbirine geçmişti de o sırada Yusuf Sûresi nazil olmuştu. 

Ahsanü'lkasas (en güzel beyan) olarak nazil olan bu sure çok büyük hikmetler ihtiva ediyor, 

Hakîm ve Alîm isimlerinin gölgesinde Enbiyâi İzam'la alakalı bir serencâmeyi anlatıyor, ailevî 

ve içtimâî hayat için önemli dersler veriyordu.. veriyordu fakat, bütün o önemli dersler bir kıssa 

çerçevesinde anlatıldığından dolayı hem sahabe rahat bir nefes alıyor ve hem de ilâhî beyanın 

kendilerine verdiği mesajı kavrıyorlardı. 

 

Evet, kabz halinin sâikleri farklı farklı olabilir. Bir insan bir günah işlemiş ve uzaklaşmıştır.. bir 

başkası çok yakın olma fırsatı bulmuş, yakınlığın hakkını verememiş ve dolayısıyla uzak 

muamelesi görmüştür. Çok yakınlara celbedildiği halde, yakınların yapması gereken şeyi 

yapmadığı için uzaklara düşmüştür. Dolayısıyla o da kendini çok uzak görür. Böyle bir insanın 

içinde bulunduğu o ruh haleti mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.  

 

Bilinmelidir ki; Allahın izin ve inâyetiyle her kapalı ve kilitli insanı bir şekilde açmak 

mümkündür. Fakat bir mürşide ihtiyaç vardır. Tasavvuftaki mürşidlik mânâsına demiyorum, az 

da olsa insanların genel ufkunu kavrayan bir rehberi kastediyorum. Bazen bir insan, birdenbire 

bütün duyguları dumura uğramış gibi, olumsuz, nâmüsait bir ortamda yapraklarını salan 

çiçekler gibi kendini salmış olabilir. Böyle bir durumda onu iyi dinlemeniz gerekir. Gücünüz 

yetiyorsa gayet tatlı ve mülâyim bir eda ile onu dinlemek, bir psikanalize tabi tutmak, içini 



okumaya çalışmak ve sonra da içinde bulunduğu ruh haletine uygun bir üslupla o sıkıntılı 

durumunu gidermesine yardımcı olmak iktiza eder. Bu mevzuyu Ziya Paşa'nın sözüyle şimdilik 

bitirelim:  

Bil illeti, kıl sonra müdâvâta tasaddî,  

Her merhemi her yâreye derman mı sanırsın.  

En ummadığın keşfeder esrarı derûnun,  

Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.  

 

İbadette şirk ve riya 

 

Bir insanın yalnızken derince ibadet edip başkalarının yanında sığ yapması riya; kendi kendine 

yaptığında verip veriştirip başkalarının yanında özenip bezenmesi ise şirk kabul edilmiştir. 

Rabb'inle arandaki münasebete bakacaksın, insanların mülahazalarını nazarı itibare aldın mı, 

kirletiyorsun demektir. Biz kendi boyumuzun kulluğunu ortaya koymalı; gösteriş ve taklite 

girmemeliyiz. 

 

 Bununla beraber, "Herkes kendi marifet ufkuna göre ibadet eder, benim marifet ufkum 

uyuklamaya, uyuşukluğa müsaade ediyor." şeklinde bir düşünceyle meseleyi hafife almak da 

yanlış olur. Kalbimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Kulluk şuuruyla dopdolu olarak 

iradelerimizin hakkını vermeliyiz. 

 

Namazda farklılık ortaya koyma 

Namazda "ah.. vah.." etme, inleme ve ses çıkarma eğer gayrı irâdî ise sakıncası yoktur. Bu, bir 

derecenin gereği ise ve cezbeden kaynaklanıyorsa buna bir şey demem. Yani, bir kimse öyle 

bir hal yaşayacak, kendini kaybedecek ve farkında olmadan ses çıkaracak, inleyecek.. sonra 

ona "böyle yaptın" denilince "öyle mi, ben hiç hatırlamıyorum" diyecek, hiç farkında 

olmayacak yaptığının. Öyle değilse ses çıkarmamalı, farklılık izhar etmemeli. Ağlamak da böyle. 

Mümkün olduğunca mani olmaya çalışacaksın. Ama engel olamıyorsan, gayrı irâdî içinden 

geliyorsa bir mahzuru olmaz. 

 



Üstadın namaza başlarken ve namaz içindeki hallerini anlatırlar, gözleri bir garip olur, sesi garip 

çıkardı, derler. O bir seviye işidir. Seviyesi o olmayanın bunu taklit edip bu çeşit hareketler 

sergilemesi hiç doğru değildir. 

 

İnsanlarla beraber eda edilen ibadetlerde şirk ve riya tehlikesi vardır. Yalnız başına namazını 

verip veriştiren adam, başkalarının yanında uzatıyorsa, süslüyorsa bu Allah muhafaza şirktir. 

Yalnızken uzun uzadıya kılan birisi, başkalarının yanında kısa kılıyorsa bu da riyadır; çünkü, o 

davranışta da insanların mevcudiyetini kâle alma ve ona bir değer atfetme vardır. Öyleyse, 

insan yalnızken nasıl namaz kılıyorsa cemaat içinde de öyle kılmalı. Ne uzun ne kısa.. hiçbir 

farklılık ortaya koymamalı. Adeta bir çobanın koyunları yanında kıldığı namaz gibi. Teşbihte 

hata olmasın çoban kıldığı namazı koyunlarının görmesini dikkate alır mı? Bu arada namazını 

kamil namaz seviyesine çıkarmak için hep gayret içinde olmalı. 

 

Namaz bizi kurtaracak bir ibadettir. Ondaki sui istimalimizle öbür tarafta başımıza iş açmasın 

sonra!.. 

"Ateş düştüğü yeri yakar." sözünden iğreniyorum. Eğer müminsem, niçin her yere düşen ateş 

beni de yakmıyor! Mustarip insan ne kadar da az!.. Dünya yansa dertsizin bir tutam otu 

yanmıyor. 

 

Kollektif şuura bağlanarak da olsa, bir heyetin her şeyi yapacağına inanma Allah'a (celle 

celâluhû) karşı saygısızlıktır ve küllî bir enâniyetdir. Bu şekildeki 'ene' (benlik), 'nahnu' (biz 

duygusu) içinde beslenir ve büyür. Diğer insanlara ve topluluklara tepeden bakma olur. "Bir 

cemaate giren kurtulur." inancı ise çok tehlikelidir. Cemaate güven değil, Allah'ın rahmetine 

recâ beslemek esastır. Kinleri, nefretleri ve hasetleri olan bir cemaati Allah (celle celâluhû) 

muvaffak kılsa, onların dünyaya bırakacağı miras kin, nefret ve hasettir. Allah dünyayı böyle 

Müslümanlarla niye kirletsin ki! 

*** 

Hırs hiçbir durumda tecviz edilemez. Ancak, Allah'ın rızasını kazanmada, hayır ve hasenât 

yolunda, O'nun adını dünyanın dört bir tarafına ulaştırma gayreti hususunda hırs caiz, hatta 

matlubtur. 

 



Soru: Efendim, Kur'anı Kerim'de Hz. Davûd'un ailesi şükre çağırılırken "İ'melû âle Davûde 

şükrâ" (Sebe, 34/13) denmesindeki hikmet nedir?  

 

Cevap: Evet, söylediğiniz ayeti kerime meâlen, "Ey Davûd hanedanı, şükür gayreti içinde olun. 

Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır." (Sebe, 34/13) şeklindedir. 

 

Ayeti kerimede, pek çok nimete mazhariyeti itibarıyla başta Hazreti Davûd olmak üzere onun 

soyundan gelen insanlar şükretmeye çağrılıyor. İsrailoğulları, Hz. Davûd zamanında en parlak 

dönemlerini yaşamışlardı. Davûd (aleyhisselam) Kudüs'ü fethetmiş, onu kendisine başkent 

yapmıştı. O, hem hükümdar, hem peygamberdi. İsrailoğullarını kırk yıl idare etmişti. Hz. Davûd 

(aleyhisselam)'ın yerine oğlu Hz. Süleyman (aleyhisselam) geçmiş ve o da peygamberlikle 

yüceltilmişti. Hazreti İbrahim'le işaret edilen, Hz. İshak'la üzerinde durulan, Hz. Yakub'la rüya 

haline gelen ve sonra tâ Hz. Davûd ve Hz. Süleyman (aleyhimüsselam) döneminde bir devlet 

haline gelen bir ideal gerçekleşmişti. 

 

Peygamberler, özel donanımlı, hususi insanlar olduğundan ve vazifeleri nazara alındığından, 

onlara dâhi denemeyeceği gibi; Peygamberlerin yaptıkları işlere de dâhiyâne ve onların 

hedefledikleri şeylere de mefkûre denemez. Ziya Gökalp, idealin yerine mefkûreyi kullanmıştı. 

Çünkü, yaptıkları şeyler kendi düşünceleri değildir. Bu yönüyle, onların hedeflerine bir gâyei 

hayal demek daha uygundur ki, Üstad Hazretleri de o tabiri kullanmıştır. Gâyei hayal, yani, 

inanmış bir insanın gönlünde kurgulayabileceği, tasarlayabileceği, tasavvur edebileceği, 

Allah'ın rızası gibi, i'lâyı kelimetullah gibi, iyi insan olma gibi mefkûreler, düşünceler, 

beklentiler ve hedefler halitasından meydana gelen bir yüksek hedef..  

 

İşte, çok güzel bir sesi olduğu, kendisine verilen Zebur'u okumaya başlayınca, dağların ve 

kuşların onu dinlemek üzere etrafında toplandıkları, bir gün oruç tutup diğer gün iftar ettiği 

bildirilen Hz. Davûd döneminde o gâyei hayale ulaşılmıştı. Sadece emri bi'lmaruf nehyi 

ani'lmünker vazifesini yapma değil, arzu ettikleri arzı mev'udda oturma da değil, aynı zamanda 

arzı mev'udda devam ve sebatı sağlayabilecek bir güç de lutfedilmişti. Hem öyle bir güç ki, Hz. 

Süleyman (aleyhisselam) Sebe'den gelen elçiye "Sen dön ve onlara de ki: Biz onların üzerine, 

karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak 

çıkaracağız." (Neml, 27/37) diyebiliyordu.  



Kur'an'da, Hz. Süleyman'ın asla kafir olmadığı vurgulamakta ve Allah'ın (celle celâluhû) O'na 

vahyettiği açıklanmaktadır.. hidayet ve nübüvvete kavuşturulduğu; adaleti tatbik konusunda 

babasını dahi geçtiği; kendisine ilim verildiği; kuşların dilini anladığı; cinlerden, insanlardan ve 

kuşlardan ordular topladığı bildirilmektedir. Hz. Süleyman'ın en önemli hizmetlerinden biri, 

Sebe Melikesinin O'nun maiyyetinde Müslüman oluşudur. Rüzgarın Hz. Süleyman'ın emrine 

verildiği; erimiş bakır madenlerinin O'nun için sel gibi akıtıldığı; cinlerden bir kısmının onun 

emrinde çalıştığı gibi hususlar Kur'an'dan öğrendiğimiz hususlardır. Hz. Süleyman'ın daima 

Allah'a (celle celâluhû) yöneldiğini; imtihan edilmesi üzerine Rabb'inden bağışlanma dileğinde 

bulunduğunu ve kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlığı Rabb'inden istediğini de yine 

Kur'an'dan öğrenmekteyiz.  

 

Evet, ister mefkûre, ister gâyei hayal deyin; isterseniz de "Allah'ın, vadettiği şeyi o insanlara 

verdiği imkanlarla tahakkuk ettirmesi." deyin, onlara pek çok şey lutfedilmiştir. Bundan dolayı, 

sadece Hz. Davûd değil, onun diğer çocukları ve hususiyle de onun yerine geçen Hz. Süleyman 

(aleyhisselam), hem peygamberlikle şerefyâb kılınmışlar, hem peygamberlerin hayalindeki bir 

hülyayı, bir rüyayı gerçekleştirmiş, Rabb'ilerinin adını her tarafta duyurmuşlar ve hem de o işi 

teminat altına almış, sarsılmaz bir güce sahip olmuşlardır. Ayrıca, milletleri de onlardan 

memnun kalmış; şuradakiburadaki hırgür, güftugû kesilmiştir. İşte, bütün bu nimetlere mazhar 

olan, Cenabı Hakk'ın apaçık mevhibeleriyle nimetlendirilen insanlara hitap edilirken deniliyor 

ki; "Ey Davûd hanedanı, şükür gayreti içinde olun." (Sebe, 34/13) Yani, sizin sürekli yaptığınız 

bir ameliniz, bir işiniz de şükür olsun.  

 

Aslında şükür kelimesinin, namaza, oruca, zekata ve hacca da taalluku vardır. Çünkü, fikrî, zikrî 

ve amelî şeklinde gruplandırabileceğimiz şekilde fikirle, zikirle ve amelle yapılan şükürler 

vardır. İnsan düşünerek de şükredebilir; nimetleri derince duyar, onlar karşısında bazen ezilir 

bazen iki büklüm olur, bazen hicab içinde buruklaşır, bazen "elhamdü lillah", "eşşükrü lillah" 

sözleriyle coşar, bir başka zaman da nasıl şükredeceğini bilememenin aczini yaşar ve "Sana 

hakkıyla şükredemedik ey her türlü şükürle, hamd u senâyla anılması gereken Meşkûr" der ve 

kendini ibadet ü tâata verir, başını yere kor, O'na karşı içinde beslediği minnet duygusuyla 

inler. Fakat, ayette sadece "şükür" kelimesinin kullanılması, umumî ubudiyete çağrıyı hasıl 

edeceğinden dolayı daha yerinde ve daha makuldür. Yani, Allah'tan (celle celâluhû) gelmiş ve 

onlara ulaşmış nimetlere karşı kavlen, hâlen ve fiilen mukabelede bulunma mânâsına gelen 



şükür sözü, tâlî olarak başka mânâları çağrıştırsa da, o andaki mazhariyetler itibarıyla bu 

kelimenin seçilmesi en makul ve münasip bir ifade tarzıdır. (Allahu a'lem) 



Soru: Efendim, Süleyman aleyhisselamın, şükre muvaffak kılması için Cenâbı Allah'tan yardım 

istemesini kendi adımıza nasıl değerlendirmeliyiz? 

 

Cevap: Neml Sûresi, Süleyman aleyhisselamın şükredebilmek için yardım istemesini ve o 

duasına vesile olan hadiseyi meâlen şöyle anlatır: "Günün birinde, Süleymanın cinlerden, 

insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış, hepsi birlikte, düzenli olarak kendisi 

tarafından sevk ediliyordu. Derken Karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca: "Ey 

karıncalar, haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları, sizi farketmeyerek ezip 

çiğnemesinler!" diye seslendi. Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek: "Ya Rabbi, dedi, 

beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere 

şükredeyim, Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lutfedip beni salih 

kulların arasına dahil eyle!" (Neml, 27/1719) 

 

Hz. Süleyman aleyhisselam, babası Davûd aleyhisselam aracılığıyla kendilerine şükür 

emredildiğini; verilen onca nimete aynı ölçüde mukabelede bulunmanın da sadece Allah'ın 

yardımıyla mümkün olacağını biliyor ve "Sen bizi tutar, destekler, teyid buyurur ve kalbimizi, 

ruhumuzu, hissimizi açar, bir lisanla bin türlü şükretme imkanını bahşedersen Sana ancak o 

şekilde layıkıyla şükredebiliriz." mânâsına gelen bir talepte bulunuyor. 

 

Hani insan ister ki, evliyâullaha müyesser olduğu gibi öyle bir tesbih çeksin, bir tesbihe binlerce 

"sübhanallah"ı sığdırsın.. bir defa desin; ama binlerce tesbihi birden demiş gibi kalbi açılsın. Bu 

hal mümkündür ve o çok büyük, engin bir kalbe vâbestedir. İşte Süleyman Nebi gibi peygamber 

efendilerimiz ve ehlullahtan bazı hak erleri zerrâtı kâinatı adeta tesbih tanesi gibi kullanır; bir 

tesbihle binlerce sübhanallahi seslendirirler. Allah'a (celle celâluhû) karşı şükürde 

bulunacaklarsa, bir kapıdan "şükür" der; ama şükür sesini, hamd sadâsını yüz kapıdan birden 

yükseltir; fakat, yine bunu da az görürler. Çünkü onlar, nimetlerin farkındadırlar. Farkında 

olmak, o nimette bir enginlik hasıl eder onların gönlünde. Yapıp ettikleri fiilî, kavlî ve fikrî hiçbir 

şükrü yeterli görmezler ve "Ben bu nimetlerin şükrünü eda edemem.." der şükrü daha iyi eda 

edebilme yolları ararlar. 

 

Onlardaki bu hali şöyle düşünebilirsiniz: Biz, bir sofrada yemek yer, ellerimizi kaldırır, dua ve 

şükrederiz. Dua ve şükrümüz, bir yönüyle sadece yediğimiz yemek etrafında döner. Oysa ki, 



kalbimiz engin olursa, biz yediğimiz o yemeği, dün yediğimiz, ömrümüz olursa yarın 

yiyeceğimiz yemekle ve aynı zamanda sevdiğimiz insanlara lutfedilen rızıklarla, bütün 

müminlerin yemekleriyle beraber duyar, Rezzâkı Kerîm'in topyekün varlığı rızka boğmasını 

hisseder ve kendimizi çok azim bir nimet sofrası önünde buluruz.. buluruz da, sadece o an 

soframıza konan nimetleri değil; bütün varlığa bahşedilen lütufları tahayyül eder, ağzımız 

kuvvei zâikasıyla o nimeti tattığı, gözlerimiz onlardan ayrı bir zevk aldığı, kulaklarımız 

bambaşka bir haz zemzemesi duyduğu ve letâifimiz apayrı bir lezzete açıldığı gibi herkese 

verilen bütün rızıkları nazara alarak bütün zerrelerimizle şükrederiz. İşte, sadece mevcut 

nimetlere "elhamdulillah" deme başkadır, bir de engin gönüllü insanların geniş bir kapı 

aralayıp bin dille şükretmeleri başkadır. Birisi kalıplar arasında sıkışmış çok dar bir teşekkür, 

öbürüyse binlerce dille seslendirilen geniş bir şükürdür.  

 

Evet, şükre esas teşkil edecek, ister doğrudan doğruya, isterse de şöyleböyle şahsımızı, insanî 

hislerimizi alakadar eden, bizde bir ilgi uyaran başka varlıklara ait ne kadar nimet varsa onların 

hepsini birden nazarı itibara alarak Cenâbı Hakk'a teveccühte bulunup "eşşükrü lillah" demek, 

o lisanlar sayısınca birbirini çağrıştıran ve nâmütenâhî keyfiyete bürünen bir şükür olur. Fakat, 

böyle bir şükür dahi, Zatı Ulûhiyetin büyüklüğüne uygun değildir. İşte Süleyman aleyhisselam 

bunun idrakıyla "Ya Rabbi, diyor, beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana gerek ebeveynime 

ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim." Cenabı Hak'dan kendisini te'yid etmesini, ona zahir 

olmasını istiyor. Ayrıca, salih amel hususunda da Allah Teâlâ'nın inayetine sığınıyor. Ve dahası, 

salih amel isterken de Rahman u Rahîm'in rızası hangi amel ve hangi yönde ise ona muvaffak 

kılınmayı, O'nun rızasına ermeyi talep ediyor. 



 Soru: Hocam, insanın kendisini övmesi, kabiliyet ve başarılarını herkese anlatması da nazar 

değmesine sebep olabilir mi? 

 

Cevap: Malumunuz olduğu üzere, nazar, Arapça asıllı bir kelimedir; bakma, bakış, göz, fikir, 

düşünme, mülahaza, niyet, dikkat, iltifat, teveccüh gibi mânâlara gelmektedir. Araplar, göz 

değmesini "isabetülayn" olarak isimlendirmişlerdir. Nazar kelimesi Türkçe'de kem göz 

mânâsına kullanılmakta ve "nazara gelme", "nazara uğrama" ve "nazar değme" gibi ifadelerle 

göz değmesi kastedilmektedir.  

 

Kur'anı Kerim nazardan söz ederken açık ve kesin bir hüküm bildirmemekte, buna karşı 

hadisler, açık bir ifadeyle nazarın gerçek olduğunu haber vermektedir. Peygamber Efendimiz 

(sallallahu aleyhi ve sellem), "Nazardan Allah'a sığınınız. Göz değmesi gerçektir." 

buyurmuşlardır. Esma binti Umeys'den (radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre kendisi: "Ya 

Rasûlallah! Cafer'in oğullarına cidden nazar değiyor, ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım 

mı?" demiş. Rasulu Ekrem de: "Evet, lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar onu geçerdi." 

diye cevap vermişlerdi. 

 

Tefsircilerin çoğu, "Rabb'i onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkâr edenler, zikri (Kur'an'ı) 

işittikleri vakit neredeyse gözleri ile seni yıkıp devireceklerdi. Bir de durmuşlar, o herhalde bir 

delidir, diyorlardı." (Kalem, 68/50, 51) mealindeki âyette geçen "Gözleriyle seni yıkıp 

devireceklerdi." sözünü "nazar" ile tefsir etmişlerdir. 

 

Nazar ile kıskançlık arasında yakın bir münasebet vardır. Elmalılı Hamdi Yazır, bu münasebetle 

alakalı şöyle der: "Kıskançlıklarından az daha Hz. Peygamber'i nazara uğratacaklar, aç ve kötü 

gözlerinin şerriyle ellerinden gelse onu helâk edeceklerdi. Demek ki, öfkenin bedende bir 

hükmü bulunduğu gibi, gözlerin de karşılarındakine bakışlarına göre iyi veya kötü bir hükmü 

vardır. Kimi elektrik gibi dokunur çarpar; mıknatıslar ve manyetize eder. Kimi de aldığı 

teessürle, hasedinden bir gayza düşer, türlü türlü sui kasde ve hilelere kalkışır ki, maddî veya 

manevî hangisi olursa olsun hedefine vardığı zaman, isabeti ayn değmesi veya nazar tabir 

olunur. Bunun hakkında uzun uzadıya sözler söylenmiş, inkâr edenler, ispat edenler olmuştur. 

Keyfiyeti ne olursa olsun isabeti ayn vardır."  



Nazarın hak olduğunu kabul ettiğimize göre ondan nasıl korunabiliriz, denirse Efendimiz'in 

(sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı duaları yapmak suretiyle diye cevap verebiliriz. Ebû Said 

elHudrî'den (radiyallahu anh) rivayet olunduğuna göre: Rasûlullah, "Cinlerin ve insanların 

nazarından Allah'a sığınırım." gibi dualarla cinlerin ve insanların nazarından Allah'a (celle 

celâluhû) sığınırdı. Sonra Muavvezatân nazil olunca bu sûreleri okumaya başladı. Enes b. 

Mâlik'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Evinden çıkarken şu duâyı okuyan kişiye bu duâ kâfidir. O adam muhafaza altına alınır, şeytan 

da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir: Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete 

illâ billâh  Allah'ın adıyla evimden çıkıyorum. Ben Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece 

Allah'ın lütuf ve ihsânıyladır." Ümmü Seleme'nin rivayetine göre ise Efendimiz (sallallahu 

aleyhi ve sellem) evinden çıkarken şöyle derdi: "Allah'ın ismini zikrederek çıkıyorum. Ben 

Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım hata yapmaktan, yolumu şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme 

uğramaktan, cahillikle başkasına bela olmaktan ve başkasının cahilce davranışıyla 

karşılaşmaktan sana sığınırım." Osman b. Affan (radiyallahu anh) da Rasûlullah'ın (sallallahu 

aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Bir kul her günün sabahında, her 

gecenin akşamında üç defa şu şekilde duâ ederse, o kişiye hiçbir şey zarar veremez: 

Bismillâhillezi lâ yedurru me'asmihi şey'un fıl'ardı velâ fı'ssemâi ve huve'ssemiulalîm  O'nun 

adıyla hareket edip O'na sığındıktan sonra yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği 

Allah'ın ismiyle (sabahladım, akşamladım). O her şeyi işiten ve bilendir." Ayrıca, Hz. Âişe 

validemiz de Allah Rasûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) yatağına girdiğinde İhlâs, Felâk ve 

Nâs Sûrelerini okuduğunu, iki eline üfleyip vücudunu sıvazladığını rivayet etmiştir. 

 

Bu genel malumattan sonra sizin sorunuzdaki hususa gelecek olursak; eğer Rabb'imizle 

irtibatımız sağlam değilse, tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde bulunmuyorsak, bu durum 

bizim için bir boşluk ve zırh aralığı demektir. Öyle anlarda, manevi kalkanımızda delikler 

açılmıştır ve bir hain okun isabet etmesine karşı korunmasız kalmışızdır. 

 

İnsanın kendini övmesi, yapılan işleri kendi nefsine maletmesi ve bunu orada burada, kötü 

ruhlu insanların yanında anlatması, sır bilmemesi, konuştuğu şeylerin neler olması gerektiğini 

düşünmemesi onu çepeçevre saran manevî kalkanda delikler açar. Böyle bir suiistimal 

karşısında Cenabı Hak, onu ya cezalandırır ve hizaya getirir; ya da kadrini bilmediği ve abarttığı 



o nimetleri elinden alır. Böyle bir akıbete düşmemenin çarei yegânesi, Allah'a sığınmak, 

yeniden dönüp tecdidi biat etmek, tevbede, inabede bulunmaktır.  

 

Allah'ın âdâtı Sübhâniyesi, vazettiği kanunları kimseye iltimas geçmez. Cenabı Hak, 

Peygamberine büyü yapılmasına bile müsaade etmiştir. Allah Teâlâ dileseydi, 

Peygamberimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) büyü yapan adam daha tarağın dişlerini 

işleyeceği an eli kururdu da Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) sihir yapamazdı. 

Parmağının işaretiyle Kamer'i parçalayan Zat'a sihir yapılıyor... ve bize şu mesaj veriliyor: Bu 

hususta kendinize güvenmeyin. Gücünüz size kat'iyen yetmez. Devrilmemek için sürekli Allah'a 

(celle celâluhû) dayanın, O'na sığının. Çocukların annelerine sımsıkı sarıldığı gibi O'na sarılma 

keyfiyeti nasılsa işte o şekilde Cenabı Hakk'ın rahmetine sımsıkı sarılın. "Aman beni Kendin'den 

uzaklaştırma! Sensiz edemem ben, ayakta duramam Sensiz..." deyin.  

 
 
 
 


