




KULLUK 
 
İbâdet, Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirip yaşama ve kulluk sorumluluklarını temsil etme 
ma’nâlarına gelmesine mukabil, ubûdiyet, kul olma ve kölelik şuuru içinde bulunma şeklinde 
yorumlanmıştır. Zaten, ibâdette bulunana “âbid”, ubûdiyette bulunana “abd” denmesi de 
açıkça bu farkı göstermektedir. 
Ayrıca, ibâdet ve ubûdiyet arasında şöyle ince bir fark daha söz konusudur: Meşakkat ve 
külfetle edâ edilen, havf ve recâ derinlikleri olan, niyet ve ihlâs yörüngeli bütün malî ve bedenî 
mükellefiyetler birer ibâdet; îfâsında bu türlü buudların söz konusu olmadığı iş ve vazifeler de 
birer ubûdiyettir. 
 
Efendimizin Kulluk Örnekleri 
Peygamberimiz (sav) namaza düşkündü. Çünkü namaz, O’nun ifadesiyle dinin direği, gözünün 
nuru idi. O, namaz kılarken sanki dünyaya veda eder, âhiret âlemine dalardı. O’nun tasviriyle 
namaz, bir kimsenin evinin önünden akan bir ırmakta günde beş defa yıkanmasının bütün 
kirleri arıttığı gibi, mümini hata ve günahtan, gizli ve açık çirkinliklerden temizlerdi. 
Peygamberimiz (sav) namazlarını en üstün bir kulluk şuuruyla eda etmiş, ashabına da öğretmiş, 
ashabın Peygamberimizden kılınışını öğrenip aktardığı namazlar günümüze kadar gelmiştir. 
İnananlara düşen de aynı kulluk şuuruna ererek namazları Peygamberimiz gibi edâ etmeye 
çalışmak olmalıdır. 
 
Çünkü namaz bizim en hayati kulluk borcumuzdur. Namaz bizim için ahirette en önemli 
kurtuluş akçesidir. Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle 
buyurur: “Kişinin kıyamet günü hesabının vereceği ilk ameli namaz olacaktır. Bu hesabı güzel 
çıkarsa başarılı ve mutlu olur. Hesap kötü çıkarsa perişan olur, hüsrana uğrar.”  
Hem dünya hayatında kulluğun yegane nişanesi namaz, ahiret hayatından da ilk imtihan unsuru 
ve imtihanın başı ve temel sorgusudur. “Kıyâmet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği 
husus farz namazıdır. Eğer farz namazını tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Eğer yerine 
getirmemişse şöyle denilir: Bakın bakalım bunun nafile namazı varmıdır? Eğer nafile namazı 
varsa, farzların noksan kalan kısımları bu nafilelerle tamamlanır. Efendimiz, namazını ta’dîl-i 
erkana riayet ederek kılıyor, bu şekilde kılmayan müminleri ise ikaz ediyordu. Hz. Ali bin Şeyban 
(ra) anlatıyor: “Biz Resûlullah’a (sav) biat ettik ve arkasında namaz kıldık. Sonra namazı ta’dîl-i 
erkânıyla kılmayan bir adamı gördü. Namaz kılan adamın rükûu düzgün değildi. Allah Resûlü, 
namazı bitirince şöyle buyurdu: “Ey İslâm cemaati! Rükûda ve secdede ta’dîl-i erkâna riayet 
etmeyen kişinin namazı sahih değildir.” 
 
Efendimiz savaş şartlarında dahi namazı terk etmemiş, hatta namazı cemaatle kılmıştır. Bedir 
Savaşı’nın en çetin anında bile ashab efendilerimiz cemaatle namaz kılmışlardı. Müşrik ordusu 
Müslümanlardan üç kattan daha fazlaydı. Tam bir ölüm kalım mücadelesi veriliyordu. Ama 
Allah Resûlü ve ashabı canlarını kurtarmaktan ziyade, Allah’ın huzurunda yan yana, omuz 
omuza cemaatle namaz kılmayı seçmişlerdi. Yarısı namaz kılarken diğerleri savaşmış, namaz 
kılanlar savaşırken diğerleri namazlarını cemaatle eda etmişlerdi. Bu husus, Kur’ân’da da 
anlatılmaktadır. 
 
Efendimiz Teheccüde Ayrı Bir Önem Veriyordu 
 Allah Resûlü, gecenin karanlığında, herkesin köşesine çekildiği tenha zamanlarda kalkar, 
Cenâb-ı Hakk’a yönelir, kulluğunu acz ve fakr lisanıyla dile getirirdi. Mazhar olduğu nimetler 



karşısında, teheccüd namazında iki büklüm olur ve karanlık saatleri namazın aydınlığıyla 
nurlandırırdı. “Allah her peygambere bir arzu ve istek vermiştir. Bana verilen arzu da gece kalkıp 
namaz kılmaktır.” Efendimiz, gece namazına ayrı bir ehemmiyet veriyor, ashabını da bu konu 
da teşvik ediyordu. 
 
Hz. Âişe Annemiz (radıyallâhu anhâ) bir müşahedesini şöyle aktarıyor: “Bir gece uyandığımda 
Allah Resûlü’nün yanımda olma- dığını fark ettim. El yordamıyla etrafı yoklarken elim O’nun 
mübarek ayağına temas etti. Secdeye varmış, iki büklüm olmuştu. Sessizce dinlemeye 
koyuldum. Rabbi Rahimine şöyle niyaz ediyordu: “Allah’ım! Gazabından rızana; ikâbından af ve 
mağfiretine sığınırım. Allah’ım! Başkasına değil, Senden yine Sana sığınır ve iltica ederim. Senin 
zatını sena ettiğin gibi Sen’i sena etmekten âciz olduğumu itiraf ederim.” Bazen secdesini öyle 
uzatırdı ki annemiz onun ruhunu teslim ettiği endişesine kapılırdı. Bazı zamanlar da küçücük 
hücre-i saadetinde secde etmek için başını koyacak yer bulamaz annemizin ayaklarını hafifçe 
iterek kendine yer açmaya çalışırdı. Mekânı dardı ama gönlü ve vicdanı bütün insanları 
kucaklayabilecek kadar engin ve genişti. 
 
Dar mekânlar ve karanlık zamanlardan Rabbinin huzuruna yürüyor; şartlar ne kadar olumsuz 
olsa da kulluğuna mâni olmuyordu. Dua, bir ibadettir, kulluğun özüdür, Rabbe dönüş ve 
yönelişin adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde, duâdan bahsetmemek mümkün değildir. 
Zaten, Allah (cc) da “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var!” (Furkan, 25/77) buyurmuyor mu? 
O yüzden Efendimiz’in hayatına baktığımızda O’nun bir dua insanı olduğunu görüyoruz: “Allah 
katında duadan daha şerefli bir şey yoktur.” buyuruyor.  
 
“Allah Resûlü, ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Kendisine, ‘Ey Allah’ın Resûlü, Allah senin 
geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamadı mı?” denildiğinde, Resûlullah: “Allah’a şükreden bir 
kul olmayayım mı?” cevabını verdi.  
 
Allah Resûlü, hem kendi zamanındaki arkadaşlarına, hem de kıyamete ka-dar gelecek olan 
bütün müslümanlara Allah Teala karşısında geçmeleri gereken duruşu talim ediyordu. O, “Ey 
insanlar! Ben günde yüz defa Allah’a tevbe ve istiğfarda bulunuyorum. Siz de O’na tevbe ve 
istiğfar edin” diyordu. O, hayatının her karesini nakış nakış dualarla örmüştür. Bu dualar, dua 
mecmuası kitaplarında yer almaktadır. Bize düşen onları okumak, bu şekilde hem Rabbimiz’in, 
hem de Efendimiz’in rızasını kazanmaktır. 
 
Peygamber Efendimiz Nasıl Bir Kuldu? 
 O’nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında başka hiçbir iş yapmamış da hep ibadet etmiş 
zannederdi. Evet O, kulluğunda bu kadar derindi. O, namazında kulluğunu o denli derin temsil 
ediyordu ki neredeyse ürperip ağlamadığı namaz yok gibiydi. Sahabe, namaz kılarken O’nun 
sinesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi ses çıkardığını söylemektedir. İçinde dönen 
boyunduruklar ve kulluğun o ağır mükellefiyetleri O’nu kaynayan bir kazana çeviriyordu. 
Elbetteki bu hâl, O’nun en yüksek seviyede, kulluğunu ifa edebilme gayretinden ileri geliyordu. 
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 arz ediyordu. Namazı en mükemmel şekliyle eda ederken, başka 
bir ibadet çeşidi olan meselâ orucu da ihmal etmiyordu. Haftanın bir iki gününü mutlaka oruçlu 



geçiriyor; hatta bazen o kadar uzun süre oruç tutuyordu ki, sanki hiç iftar etmiyor zannedilirdi. 
Bazen da işi fıtrî seyrinde bırakır ve herkes gibi iftar ederdi. Ancak oruçlu olduğu günler, 
diğerlerine kıyasla daha çoktu. Bilhassa, Ramazan ayının son günlerinde Allah Resûlü, paçaları 
sıvar ve bütün gününü ibadetle geçirirdi. Sanki bu günlerde O’nun sırtı hiç yere değmezdi. 



FARZLARI YAPMAKLA DİĞER MUBAH İŞLER SEVAP OLUR 
 
Dinî farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevî çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine 
dair Üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune:  

1- Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte, bir gün, Eskişehir'deki Yıldız Otelinde 
bulunuyorduk. Şeker Fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve ustabaşına kısaca dedi: 
"Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman, fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet 
hükmüne geçer. Çünkü, milletin zarurî ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette 
bulunuyorsunuz."  

2- Yine bir gün, Eğirdir yolu altında oturmuş Rehber'i okuyorduk. Tren yolunda çalışan 
birisi geldi. Ve Üstad, ona da aynı şekilde: Feraizi eda edip, kebairden çekilmek şartıyla; 
bütün çalışmalarının ibadet olduğunu, çünkü: On saatlik bir yolu bir saatte kestirmeğe 
vesile olan tren yolunda çalıştığından mü'minlere, insanlara olan bu hizmetin boşa 
gitmeyeceğini, ebedî hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir.  

3- Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de, tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu 
dersi vermişti: "Bu tayyareler, bir gün İslâmiyete büyük hizmet edecekler. Farz 
namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz asker olduğunuz için her bir 
saatiniz on saat ibadet; hususan hava askeri olanların bir saati, otuz saat ibadet 
sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde îman nuru bulunsun ve îmanın lâzımı olan namazı 
ifa etsin.   

4- Hem Barla, hem Isparta, hem Emirdağ'da çobanlara derdi: "Bu hayvanlara bakmak, 
büyük bir ibadettir. Hattâ, bazı Peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız, siz farz 
namazınızı kılınız, tâ hizmetiniz Allah için olsun."   

5- Yine bir gün, Eğirdir'de, elektrik santralının inşasında çalışan amele ve ustaya: "Bu 
elektriğin umum millete büyük menfaatı var. O umumî menfaattan hissedar 
olabilmeniz için, farzınızı kılınız... O zaman bütün sa'yiniz, uhrevî bir ticaret ve ibadet 
hükmüne geçer." demiştir 

 
Mesuliyet Şuuru 
Hiçbir Mazeret Kulluğa Engel Değildir 
Maalesef birtakım insanlar yapmaları gereken ibadetlerini yerine getirmedikleri için türlü türlü 
mazeretler arkasına sığınırlar. Halbuki bu insanlar, dönüp günlük hayatlarına bir baksalar hiç 
uğruna ne kıymetli zamanlarını harcadıklarını görecek ve yüzler kızaracaktır. Evet, bizim 
milletimiz zamanzededir. Bazen bir bardak çay için saatlerini harcar, bazen de en hayati işleri 
adına vakit bulamaz. Günlük hayatımız incelendiğinde buna bir hayli misal bulunabilir. Boş ve 
abes şeylerle zayi edilen dünya kadar zamanımızın olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Şimdi bir 
taraftan böylesine comertçe harcanan zaman, öte taraftan en hayati mevzulara vakit 
bulamama çok yaman bir çelişkidir. Bunu açıklamak çok zordur. 
Bir an önce bu çelişkiden kurtulup vaktimizi iyi değerlendirmeli, mutlaka herkesin evrad ü 
ezkara ayıracağı bir zamanı olmalı ve bu konuda hiçbir mazeret ileri sürülmemelidir. Günlük 
olarak okunması gereken Kur’an-ı Kerim ve Cevşen okunmalıdır. Bu okumalar bizi hem manen 
hem de sağda solda gözümüze gönlümüze bulaşan günah lekelerine karşı koruyucu bir vazife 
görürler. Manevi bağışıklık sistemimizin sağlam ve güçlü olması adına bu virdler asla ihmal 
edilmemesi gereken reçetelerdir. 
 



 
KULLUK ŞUURUNDA MÜKEMMELLİĞİ YAKALAMA 
 
Soru: Sohbetlerinizde sık sık kulluk şuurunda mükemmelliğin yakalanmasından 
bahsediyorsunuz. Bu ne demektir ve buna nasıl ulaşılır? 
 
Tarih boyu hemen her yenilenme (tecdit) döneminde, kullukta mükemmelliğin yakalanması söz 
konusu olmuştur. Mükemmeli bulma, şahıstan şahısa, durumdan duruma değiştiğinden dolayı 
da bu, bir mânâda izafî kabul edilebilir. Ama mükemmel kulluk adına ille bir ölçü söylenmesi 
gerekiyorsa; bunu, emir ve yasaklara saygı ve sadakat dairesinde kalarak Allah nezdinden gelen 
vâridlerin insan gönlünde hissedilmesi ve kulluğun, nazarî bilginin üstünde keşfen ve zevken de 
duyulması şeklinde bir ölçü ile özetleyebiliriz. Aslında kulluk adına hepimiz yapılması gerekli 
olan şeyleri biliriz ama, onların zamanla kalbimizde inkişaf edip bir de zevken, keşfen kendini 
hissettirmesi meselesi vardır ki, bu tamamen, her şahsın bu hususta biraz kendini zorlamasıyla 
alâkalıdır. Kendilerini okumaya yanaşmayan insanların üzerlerindeki bu türlü vâridleri 
hissetmeleri de söz konusu değildir. 
 
Meselâ, namaz nedir? Nezd-i Ulûhiyette ne ifade eder? Kalbte duyulması nedir? Evet kalbte 
kemmiyetsiz, keyfiyetsiz Zât-ı uluhiyet duyuluyorsa -Allah kelimesini bilhassa kullanmıyorum- 
evleviyetle en kâmil peygamberin, en kâmil ümmetinin en kâmil ibâdeti, hatta neredeyse iman 
derecesine yükseltilen namaz, kendine mahsus çizgileriyle insanın vicdanında duyulmalıdır. Bu 
ise ikinci bir bilgi veya bilginin marifete dönüşmesi ile mümkün olur. Allah hakkında "bir 
yaratıcı" vardır demek başkadır; zamanla ibadet ü taat, evrad u ezkârla aynı bilginin bir kalb 
kültürü haline gelmesi tamamen başkadır. 
 
İnsanlığın yaratılışından gaye, insan-ı kâmil olmaktır. "Ve mâ halaktü'l-cinne ve'f-inse illâ 
liva'büdûn; Ben insanları ve cinleri ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım."ayet-i 
kerimesinde, yaratılışın esas gayesi anlatılırken "ibadet" kelimesinin kullanılması mânidardır. 
İbadet deyince bizim ilk aklımıza gelen namaz, oruç, zekat, hac nevinden yaptığımız ameller 
olur. Oysa kelimenin iştikakından istifadeyle yapılacak bir tahkikle meseleye daha farklı 
yaklaşıldığında görülür ki, ibadet, Allah yolunda duyulan, hissedilen, yaşanan ve yapılan 
şeylerin insan hayatı ve insan tabiatıyla bütünleşmesi ve yaşanan bu yolun şehrah haline 
gelmesi demektir. Evet aynı güzargahta sürekli çalışan bir şoförün, o yolun hangi km.sinde 
kavis, viraj vs. olduğunu çok iyi bilmesi gibi insanın, kulluğu o şekilde duyması, yakından 
tanıması ve kulluk yolunun insanı şaşırtmayacak kadar işlek bir yol haline gelmesini sağlaması 
da çok önemlidir. Araplar bu hususu ifade sadedinde, ibadet kökünden gelen bir kelimeyi 
kullanarak "tarîkun muabbed; işlek yol" tabirini kullanırlar. 
 
Burada, İbn-i Abbas "liyâ budûn" için "liya'rifûn; tanısınlar, marifete ulaşsınlar" şeklindeki 
tevcihiyle farklı bir noktaya dikkatleri çeker. Bu ibtidaî bir Allah bilgisi anlamının ötesinde o bilgi 
üzerine bina edilerek işlek hale getirilmiş bir kulluk yolu demektir. Evet kulluk bir yoldur; insan 
o yolda olmazsa O'na varamaz. Öyleyse varılacak yol da onun içindedir. Yani sebep zikrediliyor, 
müsebbep murad ediliyor; yol gösteriliyor, o yolla yürüdüğün zaman varacağın hedefe işaret 
ediliyor. Bu açıdan denebilir ki, ciddî kulluk yolunda olan bir insanın, marifet ufkuna ulaşması 
da tabiî hatta zarurîdir. 
 



Diğer bir yaklaşımla, esas ulaşılması gerekli olan "liya'rifûn" ufkudur ya da o ufku, herkesin 
kulluğu derecesine göre duyup hissetmesidir. Bunu bir başka ifade tarzıyla, insanın önce kendi 
kulluğunu duyması, sonra Mabud-u Mutlak'ın, mabudiyete istihkakını bilip sürekli onun 
karşısında olduğunu hissetmesi de diyebiliriz. Bu konuda sunîliğe girilmemesi bir esastır. 
Efendimiz'in duyduğunu, Hz. Ebu Bekir’in duyması, Hz. Ebu Bekir’in duyduğunu Abdülkadir 
Geylani’nin duyması mümkün değildir. Muvakkaten Bediüzzaman'ın iç alemine nüfuz imkanı 
olsaydı ve namaz kılarken, Rabbin huzurunda neler duyduğu tesbit edilebilseydi, 
zannediyorum kendimizden utanırdık. Bereket Allah bize büyüklerin namazlarını duyurmamış!. 
Yoksa kendi namazlarımızı değersiz bulur, kaldırır bir kenara atardık. Onların namazı, mehabet 
altında, yerinde ezilme, yerinde eğilme, içinde boyunduruklar dönüyor gibi halden hale girme 
ve rengi-benzi atmalar içinde gerçekleşir. Onların bu derinlikteki kulluğu bir kahramanlık, 
başkalarının onları taklidi ise bir sahtekarlıktır. Bu gibi hususlarda artistliğe girilmemeli; herkes 
kendi olmalı ve karakterini sergilemelidir. 
 
Yukarıda kişinin her lâhza kul olduğunu duymasının yanında, Hz. Mabud-u Mutlak'ın ve Mabud-
u Mustahakk'ın o işe istihkakını da her lahza duyabilmesi demiştik. Bunu biraz açmak icap 
edecek; mesela, kıyamdasınız. Kıyamımı derinleştirme imkanım olsaydı Rabbimin karşısında, 
bana yakışan, hiç sesimi çıkarmadan bütün bir ömür böyle durmaktır. Bunu yapmam mümkün 
değil ama, yapsam bile birçok eksiklerim olduğu muhakkaktır. Bunca eksikliğe rağmen keşke, 
bir taraftan gözümün ucuyla bir nigâh-ı âşinâ kılıp kapı aralığından O'nu temaşa edebilsem, 
O'nu duysam, diğer yandan da o işi en kâmil mânâda eda etmeye çalışsam; işte o zaman belli 
ölçüde ona yönelmiş sayılırım. 
 
Bir başka yaklaşım da; belki ben böyle çok kamilâne bir ubudiyet mülâhazam içinde ve tam bir 
kul olma şuuruyla Rabbimin huzurunda duruyorum ama, bu meselenin bana ait yanları çok su 
götürür ve kim bilir ne kadar eksiklerim var..? Burada önemli ayrı bir husus daha var ki o da kim 
ne kadar derin kulluk yaparsa yapsın, Allah'ın buna ve bunun çok üstünde istihkakının 
olduğudur. İşte insanın vicdanında bunu duyması kullukta kemalin bir başka buududur. 
 
Rükîi da benzer mülâhazalarla rükûu gerçekleştirme.. ve bana ne kadar yakışıyor; her şeyin 
karşısında iki büklüm olması da Sana ne kadar yakışıyor... Keza secde de bana ne kadar yakışıyor 
ve Sana ne kadar muvafık... ve diğer rükünlerde de aynı mülâhazalar. Bunun, küçük bir emaresi 
de var; başını secdeye koyduğun zaman, başını kaldırmayla da memur olduğundan dolayı 
kaldırmaya yönelme hissiyle ancak kaldıracaksın. Yoksa hiç de başımı kaldırmak içimden 
gelmiyor. Eğil diyorsun, eğiliyorum; eğiliyorum ama, gerçekten eğilmesi gerekli olan Zât 
karşısında bir durumsa şayet bu, işte burada sonsuza kadar durulur. Fakat ne yapayım ki, Sen 
başını kaldır diyorsun, ben de ona uyarak kaldırıyorum. Aynen Efendimiz (s.a.s)'in namazdan 
kerhen ayrılıp hanımlarının yanına kerhen gitmesi gibi. Allah Rasulünün şu mübarek sözleri de 
bizler için yakalanması gereken bir hedeftir: "Sizin cismaniyetiniz ve bedeniniz itibarıyla 
hemcinslerinize karşı duyduğunuz şehveti ben, namaza karşı duyuyorum'.. 



Kulluk büyük bir şereftir. 
Kulluk insana Cenab-ı Hak tarafından verilen büyük bir şereftir. Bütün peygamberler her şeyden 
önce kulluklarıyla şeref duyduklarını ifade etmişlerdir. Bununla alakalı Kur’an’da pek çok ayet 
yer alır. 
 
Mesela Hz. Isa (aleyhisselam), dile geldiğinde ilk sözü, “Şüphesiz ki ben, Allah’ın kuluyum.” 
(Meryem, 19/30) olmuştur. Başka bir ayet-i kerimede Allah, Hz. Musa’ya, “Muhakkak ki Ben’im 
gerçek Ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız Bana ibadet et! Beni anmak için 
namaz eda et!” (Taha, 20/14) buyurarak kendi varlık ve birliğini ifade ettikten sonra ondan 
kendisine kullukta bulunmasını istemiştir. Çünkü imandan sonra en önemli hakikat elbette 
kulluktur, ibadettir. 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayatının her karesini eşsiz kulluğuyla örgülemiş, “Allah beni, kul 
Peygamber olmakla sultan Peygamber olmak arasında muhayyer bıraktı. Ben ise kul 
Peygamber olmayı tercih ettim.” buyurarak bu hakikati herkese ilan etmiştir. Nitekim biz de 
kelime-i şehadet getirirken önce onun kulluğunu, daha sonra resul olduğunu haykırıyoruz. 
Hz. Muğire b. Şu’be (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) ayakları şişinceye kadar geceleri kalkıp 
namaz kılardı. Kendisine, “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini 
bukadar hırpalıyosun)?” denilince O da “Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım mı” cevabını 
vermiştir.” 
 
Ayrıca ibadet insana emredilmiştir. Allah Teala bunca güzellik ve mükemmellikle yarattığı, 
varlıklar içinde en büyük şerefle kıymet verdığı ve bu dünyadaki her şeyi emrine amade kıldığı 
insandan istediği tek şey, Kendi Zatını tanıyıp ibadette bulunmasıdır. Alemlerin Rabbi olarak 
bunu insana kesin bir şekilde emretmiştir. 
 
Gelen bütün Peygamberler de bunu tebliğ ve talim için gönderilmiştir: “Senden önce hiçbir 
resul göndermedik ki ona: ‘Benden başka Ilah yoktur; şu halde bana kulluk edin,’ diye 
vahyetmiş olmayalım.” (Enbiya, 21/25) O halde ilk insandan itibaren ona, ibadetinin 
hatırlatılmadığı bir zaman ve mekan olmamıştır. 
 



Okuma Parçası – Zaman zaman kulluk vazifemizi unutabiliyoruz 
 
Bir doktor anlatıyor: Çok yakın bir arkadaşım, 3-4 yaşlarındaki oğlunu kucağına almış, telaşla 
muayenehaneye gelmişti. Küçüğün ateşlendiğini ve kusmaya başladığını söylüyor, oğluna 
duyduğu sevgi onda büyük bir üzüntü ve endişe meydana getiriyordu. Kısa bir muayeneden 
sonra, yediği bir şeyin dokunmuş olabileceğini düşünerek sorduğumda; 
“Buzdolabındaki bir kiloya yakın dondurmanın hemen hemen hepsini yemiş. Biz sonra fark 
ettik.” dedi. Mesele anlaşılmıştı. Ancak çocuğuna karşı büyük bir muhabbet duyan babayı 
teskin etmek, çocuğu tedavi etmekten daha zor olmuştu. Bu itibarla çocuğun da babasını ne 
kadar sevdiğini göstermek, aynı zamanda hastalanmasına sebep olan dondurma olduğunu 
ihsas etmek için; ‘Oğlum, babanı mı yoksa dondurmayı mı daha çok seviyorsun?’ dedim. 
Çocuğun cevabı, “dondurmayı..” olmuştu. 
 
Evet, çocuk henüz 3-4 yaşındaydı. O sevdiği şeye fazla düşkünlüğün kendisine zararı olacağını, 
ayrıca onu temin edenin babası olması cihetiyle, öncelikle onu sevmesi gerektiğini, onun için 
hiçbir şeyi esirgemeyenin, dondurma gibi bir şeyle kıyas bile edilemeyecek kadar bir varlık olan 
babası olduğunu bilecek idrak şuuruna sahip değildi. Sadece çocukluk hissini dile getirmişti. 
Işte biz büyükler; çoğu zaman idraksız, şuursuz ufacık çocuğun durumuna düşerek, bize sonsuz 
nimetleri bağışlayan Yüce Rabbimize şükretmemiz, en çok O’nu severek O’na yönelmemiz 
gerekirken, yine O’nun lütfu olan dünya nimetlerini daha çok sevmiyor muyuz? Dünya hayatına 
dalarak kulluk vazifemizi unutmuyor muyuz? Bu fani dünya hayatına fazla düşkünlüğün bize 
zararı olduğunu bile bile…. 





Fasıldan Fasıla 1, Ruhi Hayat – İhsan Sırrı 
İhsan Sırrı 
 
Hakikat ehlince ihsan, hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler plânlama, iyi işlere mukayyed 
olma ve kullukla alâkalı davranışların, Allah’ın nazarına arzedilmesi şuuruyla fevkalâde bir 
titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbî bir ameldir. 
İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imâna bina edilmesi, iman 
gerçeğinin İslâmî esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadirşinas ölçüleri ile ilâhîleştirilmesi 
şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise, hak murakebesi ile bütünleşmiş böyle 
bir kalbin tabiî tavrıdır. 
 
Evet, “İhsan, görüyormuşçasına senin, Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de, O seni 
görüyordur.” hakikatınca, yapılan her şeyi arızasız ve Cenâb-ı Şâhid-i Ezelî’nin nazarına arz 
edilebilecek şekilde inanarak, duyarak, irade, his, şuur ve lâtife-i rabbâniye buudları ile yerine 
getirmek bir esas, bir temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk; 
başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise, insan ruhu ile bütünleşmiş 
böyle bir ihsan şuurunun zuhurû, taşması ve intişarıdır ki, birinci şıkkın tabii neticesi ve ihsana 
programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. 
 
İhsan şuuru, salih bir dairenin (kısır döngü karşılığı olarak kullanıyorum) kapısını açan sırlı bir 
anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan, yürüyen merdivenlere 
binmiş gibi, kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de, bu mazhariyetiyle beraber, 
iradesinin hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak birden 
yükselir... 
 
İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca, ilâhî 
eltaf sağnak sağnak boşalmaya başlar.. 
Bu mevzuda bir de, amel ve davranışların ötesinde, kalplerin kurup durduğu hâlis niyetlere 
terettüp eden fazl ve lütûf kaynaklı ilâhî varidât vardır ki, onun tasavvuru bizi de, bizim 
düşüncelerimizi de aşar..! 
 
İnsanı Hakk’a ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalpdir ve kalbin en büyük ameli de 
ihsandır. İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu, rıdvan tepelerine ulaşmanın en 
sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî’ye karşı da bir temkin şuurudur. O’na doğru hergün, imanla 
donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler-binler “şedd-i rihal” eder, 
yolculuğa koyulurlar ama, o zirveye ya birkaç insan ulaşır, ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar, 
ulaşma adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah’ın (cc) sevmediği şeyleri 
bütün çirkinlikleriyle duyar hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah’ın (cc) güzel gördüğü şeylerle 
de fıtratının gereğiymişcesine birleşir, bütünleşir ve sürekli “ma’rûf” soluklarlar. 
 
 
  



İHSAN 
 
İhsan; lügat itibari ile iki şekilde kullanılır: Biri “Ahsenehu” dur ki; birşeyi güzel ve mükemmel 
yaptı, ihsan şuuru ile davrandı ma’nâlarına gelir; diğeri ise “Ahsene ileyhi” dir ki; iyilik etti, ihsan 
ve cemilede bulundu ma’nâlarına gelir. 
 
Her iki ma’nâ da, Kur’ân’da ve sünnette nazar-ı itibara alınmış, yer yer bunlardan birisine, 
zaman zaman da her ikisine birden tevcih yapılarak telvine gidilmiştir ki, Hazret-i Yusuf “Alâ 
nebiyyinâ ve aleyhisselâm” ın ihsan şuurunu tescil bölümünde buna işaret edilmişti. 
Hakikat ehlince ihsan; hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler planlama, iyi işlere mukayyed 
olma ve kullukla alâkalı davranışların, Allah’ın nazarına arzedilmesi şuuruyla, fevkalâde bir 
titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbî bir ameldir. 
 
İhsana ulaşabilmek için, duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir îmana bina edilmesi, îman 
gerçeğinin İslamî esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadirşinas ölçüleri ile İlâhîleştirilmesi 
şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise Hakk murakabesi ile bütünleşmiş böyle 
bir kalbin tabiî tavrıdır. 
 
Evet, “  -İhsan, görüyormuşcasına senin, Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de O seni 
görüyordur.” hakikatınca, yapılan her şeyi arızasız ve Cenab-ı Şâhid-i Eze-lî’nin nazarına arz 
edilebilecek şekilde, inanarak, duyarak, irade, his, şuur ve latife-i rabbaniye buutları ile yerine 
getirmek bir esas, bir temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk; 
başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise, insan ruhu ile bütünleşmiş 
böyle bir ihsan şuurunun zuhuru, taşması ve intişarıdır ki; birinci şıkkın tabiî neticesi ve ihsana 
programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. 
 
Bu ma’nâdaki, ihsanın insanlara bakan yanını: “ -Kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmen”  
düstûru; bütün yaratıkları içine alan evrensel buudunu da; “  - Allah, herşeye karşı ihsanı kabul 
etmiştir: öyle ise öldürürken (ölümü hak etmiş kimseleri) - ihsan tutkusu ile öldürün! (Bir 
hayvanı) boğazlarken ihsan hissi ile boğazlayın (yani) bıçağını iyi bilesin ve keseceği hayvanını 
rahat ettirsin! hadis-i şerifleri ifade etmektedir. 
 
İhsan şuuru, salih bir dairenin (kısır döngü karşılığı olarak kullanıyorum) kapısını açan sırlı bir 
anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan, yürüyen merdivenlere 
binmiş gibi, kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de, bu mazhariyetiyle beraber, 
iradesinin hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak birden 
yükselir ki; zannediyorum, “ - İhsanın mü-kâfatı da başka değil yine ihsandır.” (Rahman, 55/60) 
İlâhî beyanı da bize bunu hatırlatmakta.. Nitekim birgün, Hazret-i Sadık u Masduk bu âyeti 
okumuş ve ashabına sormuştu: “Biliyor musunuz Rabbiniz bununla ne anlatmak istiyor?” 
Ashab: Allah ve Resulü bilir; cevabını verince, O sözlerine şöyle devam etmiş ve Cenab-ı Hakk’ın 
“  -Benim kendisine îman ve tevhidi ihsan eylediğim kimsenin mükâfatı başka değil cennettir..!” 
dediğini hikaye buyurmuşlardı. 
 
İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca, İlâhi 
eltaf sağnak sağnak boşalmaya başlar.. ve insan kendini “ -İhsan ruhu ile yatıp-kalkanlara, ihsan 
üstü ihsan ve bir de ziyade vardır” (Yunus, 10/26) kuşağında bulur.. bulur ve insan olma 
mazhariyetini en engin hazlarıyla duyar ve yaşar. 



Bu mevzûda bir de, amel ve davranışların ötesinde, kalplerin kurup durduğu hâlis niyetlere 
terettüp eden, fazl ve lütûf kaynaklı İlahî varidât vardır ki, onun tasavvuru bizi de bizim 
düşüncelerimizi de aşar..! 
 
İnsanı Hakka ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalptir ve kalbin en büyük ameli de 
ihsandır. İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu, rıdvan tepelerine ulaşmanın en 
sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî’ye karşı da bir temkin şuurudur. O’na doğru hergün, îmanla 
donanmış, amelle kanatlanmış ve takvâ ile derinleşmiş yüzler-binler “şedd-i rihal” eder 
yolculuğa koyulurlar ama, o zirveye, ya birkaç insan ulaşır, ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar 
ulaşma adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah’ın sevmediği şeyleri bütün 
çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah’ın güzel gördüğü şeylerle de 
fıtratının gereğiymişçesine birleşir, bütünleşir ve sürekli “mâruf” soluklarlar.  
 
  



İhsan Şuuru ve Ciddiyet 
 
Cümlenin başındaki “Min” harf-i cerri “hasr” ifade eder. Bununla, müslümanın, ihsan sırrına 
ermesi için gerekli olan bir yoldan bahsedilmektedir. O da laubaliliği terk etmektir. Ciddiyet 
kazanılıp, laubalilik terk edilmedikçe, bir insanın ihsan şuuruna sıçraması mümkün değildir. 
Cibril hadîsinde, ihsan mertebesi en son merhale olarak ele alınmaktadır. Allah Rasûlü’ne gelen 
Cibril, evvela imanı, sonra İslâm’ı sormuş ve bunlara Allah Rasûlü’nün verdiği cevapları 
tasdikten sonra da, “İhsan nedir?” diyerek ihsanı sormuştur. Efendimiz de O’na şu cevapla 
mukabele etmiştir: “İhsan, senin Allah’ı görüyor gibi O’na kulluk yapmandır. Her ne kadar sen 
O’nu görmesen de O seni görmektedir.” 292 (*) 
Bu mertebeyi yakalama da, ancak azami takva, zühd ve velayet ile olabilir. İnsan, evvela o 
noktaya ulaşmayı bir ideal ve gaye haline getirmeli; sonra da, oraya götüren yolları bir bir 
denemelidir. 
 
Allah, insana şah damarından daha yakındır. Bir şairin dediği gibi, insan, O’nu taşrada ararken, 
O, can içinde candır. “Ben taşrada ararken, O can içinde can imiş.” Bir başka şairimiz de şöyle 
der: 
“Maveradan bekliyorken bir haber 
  Perde kalktı öyle gördüm ben beni.” 
 
Evet, insan her şeyi ile, O’nun kudret elinde evrilip çevrilmekte.. ve her şey, O’nun 
tecellilerinden ibaret bulunmaktadır. O’nu dışta aramak beyhude yorulmaktır. Zira O, insana 
kendinden daha yakındır; bu sırrın inkişafı da ihsandır. 
 
Her İşte İtkan 
İnsanın vicdanını, böyle bir ihsan şuuru sardığında, artık onun davranışlarına itkan hâkim olur. 
Zaten Cenâb-ı Hakk da, işin sağlam yapılmasını istemekte ve sağlam işi sevmektedir. 
O, Kur’ân’da diyor ki : 
“De ki: Amel edin! Amelinizi Allah da, Rasûlü de, mü’minler de görecektir. Sonra görüleni de 
görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O da size yapmakta olduklarınızı haber 
verecektir.” (Tevbe, 9/105). 
 
Yani yapılan bütün ameller, Allah’ın, Rasûlü’nün ve vicdanları hüşyar mü’minlerin teftişinden 
geçecektir. Onun için her amel, teftişe göre yapılmalıdır ki, sahibini utandırmasın. Bu da, 
yapılan amelin çok sağlam yapılmasını zarûri kılmaktadır. Böyle bir amele muvaffak olabilmek 
de, ancak içten “ihsan”a ulaşmakla mümkündür. İnsan, iç âlemi itibariyle böyle derinleşebildiği 
ölçüde, davranışları da çok mükemmel olacak ve bu insan, asla laubâliliklere düşmeyecektir. 
Böylece de İslâm’ın güzelliklerini elde etmiş, başka bir ifadeyle, güzel olan İslâm’ı yaşamış, 
zatında güzel olan İslâmiyetin güzelliğine uygun bir kemalat arşına taht kurmuş olacaktır. 
 
İhsan Sırrı 
Hakikat ehlince ihsan, hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler plânlama, iyi işlere mukayyed 
olma ve kullukla alâkalı davranışların, Allah’ın nazarına arzedilmesi şuuruyla fevkalâde bir 
titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbî bir ameldir. 
İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imâna bina edilmesi, iman 
gerçeğinin İslâmî esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadirşinas ölçüleri ile ilâhîleştirilmesi 



şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise, hak murakebesi ile bütünleşmiş böyle 
bir kalbin tabiî tavrıdır. 
 
Evet, “İhsan, görüyormuşçasına senin, Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de, O seni 
görüyordur.” hakikatınca, yapılan her şeyi arızasız ve Cenâb-ı Şâhid-i Ezelî’nin nazarına arz 
edilebilecek şekilde inanarak, duyarak, irade, his, şuur ve lâtife-i rabbâniye buudları ile yerine 
getirmek bir esas, bir temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk; 
başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise, insan ruhu ile bütünleşmiş 
böyle bir ihsan şuurunun zuhurû, taşması ve intişarıdır ki, birinci şıkkın tabii neticesi ve ihsana 
programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. 
İhsan şuuru, salih bir dairenin (kısır döngü karşılığı olarak kullanıyorum) kapısını açan sırlı bir 
anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan, yürüyen merdivenlere 
binmiş gibi, kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de, bu mazhariyetiyle beraber, 
iradesinin hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak birden 
yükselir... 
 
İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca, ilâhî 
eltaf sağnak sağnak boşalmaya başlar.. 
Bu mevzuda bir de, amel ve davranışların ötesinde, kalplerin kurup durduğu hâlis niyetlere 
terettüp eden fazl ve lütûf kaynaklı ilâhî varidât vardır ki, onun tasavvuru bizi de, bizim 
düşüncelerimizi de aşar..! 
 
İnsanı Hakk’a ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalpdir ve kalbin en büyük ameli de 
ihsandır. İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu, rıdvan tepelerine ulaşmanın en 
sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî’ye karşı da bir temkin şuurudur. O’na doğru hergün, imanla 
donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler-binler “şedd-i rihal” eder, 
yolculuğa koyulurlar ama, o zirveye ya birkaç insan ulaşır, ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar, 
ulaşma adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah’ın (cc) sevmediği şeyleri 
bütün çirkinlikleriyle duyar hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah’ın (cc) güzel gördüğü şeylerle 
de fıtratının gereğiymişcesine birleşir, bütünleşir ve sürekli “ma’rûf” soluklarlar. 
 
Nükte...  
Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:     Şöyle demiştir: Bir gün Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve 
sellem açıkta oturuyordu. (yanına) biri gelip: "Îmân nedir?" diye sordu. "Îmân; Allâha, 
Meleklerine, Allâh'a mülâkî olmağa (yâni Rü'yetu'llâh'a), Peygamberlerine inanmak, kezâlik 
(öldükten sonra) dirilmeğe inanmaktır." cevâbını verdi. "Ya İslâm nedir?" dedi. "İslâm; Allâh'a 
ibâdet edip (hiçbir şeyi) O'na şerîk ittihâz etmemek, namazı ikâme ve farz edilmiş zekâtı edâ 
etmek, Ramazanda da oruç tutmaktır." buyurdu. (Ondan sonra) "Ya ihsân nedir?" diye sordu. 
"Allâh'a sanki görüyormuş gibi ibâdet etmendir. Eğer sen, Allâh'ı görmüyorsan şüphesiz O, seni 
görür." buyurdu. "Kıyâmet ne zaman?" dedi. (Bunun üzerine) buyurdu ki: "Bu mes'elede 
sorulan, sorandan daha âlim değildir. (Şu kadar var ki Kıyâmet'den evvel zuhûr edecek) 
alâmetlerini sana haber vereyim: Ne zaman (satılmış) câriye, sâhibini (yâni efendisini) doğurur, 
kim idikleri belirsiz deve çobanları (yüksek) binâ kurmakta birbiriyle yarışa çıkarlarsa 
(Kıyâmet'den evvelki alâmetler görünmüş olur. Kıyâmet'in vakti) Allâh'dan başka kimsenin 
bilmediği beş şeyden biridir." 
Bunun üzerine buyurdu ki işte bu, Cibrîl (aleyhi's-selâm)dir. Halka dinlerini öğretmek için geldi.   
 



İHSAN 
 
Kur’ân-ı Kerim, sahâbeyi dile getirdiği pek çok âyette tâbiînden de bahseder; meselâ: 
“Muhâcirler’den ve ensârdan ilkler, (en evvel İslâm’a girip, “biz varız” diyerek kendilerini ortaya 
atanlar) ve ihsan şuuruyla onlara tâbi olanlar var ya: Allah onlardan râzı oldu, onlar da Allah’dan 
râzı oldu ve Allah onlara içlerinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler 
hazırladı. İşte bu büyük bir kazançtır.”(Tevbe, 9/100) 
 
Bu âyet-i kerîmede, sahâbe ile tabiîn bir arada ele alınmakta ve haklarında Allah’ın onlardan, 
onların da Allah’dan râzı oldukları hükmü verilmektedir. Allah’tan râzı olmak demek, O’nun 
celâlinden cefâ, cemâlinden safâ da gelse, her ikisini aynı telâkki edip, hüsn-ü kabulde 
bulunmak; yani Allah, verdiği her şeyi alsa veya dünyaları verse hiç tavır değiştirmemek; 
kazanma karşısında şımarmadan, kaybetme karşısında hiç mahzun olmadan dosdoğru 
kalabilmek ve başa gelen her musîbeti lütuf gibi karşılamak demektir. Bu şekilde Allah’tan râzı 
olanlardan Allah da râzıdır; Allah’ın bir insandan râzı olup olmadığının ölçüsü o insanın 
Allah’tan râzı olup olmadığıyla alâkalı olduğu söylenebilir. Arzetmeye çalıştığımız vechile kul 
Allah’tan râzı ise ve O’nu ne ölçüde seviyorsa, bu demektir ki, Allah da o kuldan râzı ve onu o 
ölçüde, hattâ daha da fazla sevmektedir.  
 
İşte, Muhammedî boya ile boyanan ve Hz. Muhammed’in (sav) sohbetine erme şerefiyle 
insibağa ulaşan sahâbe-i kiram, Allah’la münâsebeti içinde nasıl bir derinliğe sahip; nasıl namaz 
kılıyor, Allah derken nasıl bir tavır alıyor, rengi-benzi nasıl atıyor, nasıl ürperiyor ve nasıl içten 
içe bir güveç gibi kaynayıp, değirmen taşları gibi ses çıkarıyordu; aynen onun gibi tabiîn-i kirâm 
da, sahabe ile at-başı olma gayreti içinde ve o şerefli yerini alma inceliği, duyarlılığı ve 
derinliğiyle serfirazdı. Allah Rasûlü’nün (sav): “Müjdeler olsun beni görüp, bana iman edene ve 
müjdeler olsun beni görenleri görene”  şeklindeki mübarek sözleriyle ifade edildiği gibi tabiîn-
i kirâm, sahâbeye ‘ihsan’ şuuruyla tabî olmuştur.  
 
Ne demektir ihsân ve ihsân şuuruyla tâbî olma? 
Bir mânâsıyla, insanın herkesi kendisi gibi bilmesi ve kabul etmesi, başkalarının lezzet ve 
acılarını vicdanında duyup paylaşması, azamî derecede iyilik düşüncesi, yürek yufkalığı ve 
insanın hiçbir mü’mine karşı kalbinde gıll ü gîş taşımaması demektir ihsân. Bu manâda Kur’ân-
ı Kerim’de şöyle buyrulur: “O sahâbeden, muhâcirîn ve ensârdan sonra gelenler şöyle derler: 
“Rabbimiz, bizi ve imanda bizi geçen, bizden önce gelip de iman etmiş bulunan kardeşlerimizi 
bağışla ve iman edenler için kalblerimizde en ufak bir gıll ü gîş bırakma! Rabbimiz, muhakkak 
Sen, Raûfsun, acıyansın, rahîmsin, kullarına, (bilhassa mü’min kullarına) karşı çok 
merhametlisin.”(Haşr, 59/10) 
 
İhsanın bir diğer mânâsı ise:   z
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أ
{

ن
َّ

ُەاَرَت َك    peygamber beyanında olduğu gibi, Allah’ı görüyorcasına 
O’na kullukta bulunmak, biz O’nu görmesek de, O’nun bizi devamlı görüp gözetlediğinin şuuru 
içinde ibadet etmektir.  
 
Kur’ân-ı Kerîm’de tabiînin, sahâbe-i kirâma ihsan şuuruyla tabî olduğunun ifade edilmesi, bir 
hayli mânidardır. Çünkü, mutlak fazilet, her zaman sahâbe-i kirâma ait olmakla birlikte, bazı 
husûsî fazîletlerde “mercûh râcihe tereccüh edebilir”; tabiîn içinde, bazı husûsî fazîletlerde 
sahâbeye yetişen, hattâ bazı hususlarda sahâbeden bazılarını geçenler bile vardır. Şundan ki, 
Allah, tabiîn döneminde insanları büyük fitnelerle sarsmış, silkeledikçe silkelemiş.. ve her 



yerde, her evde âdetâ korkunç fitne ateşleri yakılmış. Yahudi, bugün olduğu gibi, o dönemde 
de bütün ürperticiliğiyle her türlü oyununu, hilesini ortaya koymuştur. Bu dehşetli fitne ateşi 
karşısında her selîm vicdan sahibi: لَع اَنَّ�َّر
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ُ��ِصَم       “Rabbimiz, Sana tevekkül 
ettik, Sana yöneldik, Sana dayandık ve Sana’dır dönüş”(Mümtehine, 60/4) inanç, anlayış ve 
şuuru içinde Allah’a teslim olmuştur. 
 
Hatta bu noktada, öyle bir teveccüh hâsıl olmuştur ki, gününü bin rek’at namazla süsleyenler, 
Kur’ân-ı Kerim’i dört günde, hattâ bir gecede iki rek’at namazda hatmedenler, hayatlarında 
cemaati hiç kaçırmayanlar ve ömrünü secdede geçirenler, hep tabiîn arasından çıkmıştır. 
İkinci olarak, tabiîn döneminde maddî cihad kılıcı bir ölçüde kınına konmuş ve manevî cihad, 
“cihâd-ı ekber” denilen nefisle cihad en büyük vazife haline gelmiştir. Nefs-i emmâreyle yaka-
paça olup, nefs-i levvâmeye, oradan nefs-i râdiye, mardiye, mutmainne, sâfiye mertebelerine 
ulaşma ve: “Allah, onlardan râzı oldu onlar da Allah’dan râzı oldu”(Beyyine, 98/8) sırrına erme 
mücadelesi vermiştir tabiîn. O kadar ki, Mesrûk, Mekke-i Mükerreme’de kaldığı sürece, sağ 
veya sol yanını yere koyup yatmamış ve hep Kâbe karşısında secdede uyumuştur. Hastalandığı 
zaman kendisine: “Biraz dinlenmeyi düşünmez misin?” dediklerinde şu cevabı vermiştir: 
“Allah’a yemin olsun ki; gâibden-semâdan birisi gelse de bana ‘Allah sana kat’iyen azâb 
etmeyecek’ dese, ben yine eskiden olduğu gibi aynı ciddiyet ve azîmle ibâdet etmeye devam 
ederim.” Zaten, onun efendisi, bizim efendimiz, Kâinatın Efendisi de (sav) aynı şeyi söylememiş 
miydi? “Ey Âişe, ben, şükreden bir kul olmayayım mı?” 
 



Ihlas   
 
“Amel bir cesetse ihlas onda can, amel bir kanatsa ihlas da diğer kanattır. Ne ceset cansız 
olabilir, ne de tek kanatla bir yere varılabilir.” M. Fethullah Gulen 
 
Ihlas Nedir? 
Sözlükte “bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip 
arındırmak, saflaştırmak” manalarına gelen ihlas kelimesi, terim olarak “ibadet ve iyilikleri 
riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak” anlamına gelir. 
Daha geniş tanımıyla ihlas, şirk ve riyadan, batıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar 
hesaplardan ve genel manada gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete 
iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca Allah’ın rızasını gözetmeye ifade eder. 
Ihlas yakalamak isteyen bir mü’min, bütün varlığı ve benliği ile her türlü riya ve gösterişten uzak 
bir şekilde sadece ve sadece Allah’a kulluk eder, bütün amellerini O’nun rızasını kazanmak için 
yapar. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de böylesi kullarını şu ifadelerle anlatır: “Bizim 
yaptıklarımızın mukafatı bize; sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O’na muhlis kullarız, ihlasla 
(gönülden) bağlananlarız” (Bakara, 2/139) Allah’ın bu ihlaslı kulları, ibadetlerini Allah için 
yaparak gösterirler; nefisleri hoşlanmasa da bu hallerine devam ederler ve Allah’a 
hamdetmekten geri kalmazlar. 
Ihlasın zıddı riyadır. Riya, Allah rızası için yapılması gereken amele gösteriş katmak, insanlar 
görsünler diye yapmak demektir. Peygamber Efendimiz, “Şüphesiz Allah, sadece kendisi için ve 
kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez.” buyurarak bu tehlikeye 
dikkatlerimizi çeker. 
Allah’a ihlas ile yönelen bir mü’min, ibadetlerini de Allah’ın emri olduğu için yapar. Kulluğun bir 
gereği olarak Allah’a halisane ibadet eder. Ihlaslı kul, kendi vazifesini yapar, Allah’ın işine 
karışmaz. Nitekim “Ihlasla ibadetinizi yalnız O’nun rızası için yaparak Allah’a kulluk ediniz.” 
(A’raf, 7/29) ayet-i kerimesi bu hakikati dile getirir. 
 



ALLAH RIZASI  
   
Vakti zamanında odunculukla geçinen, çalış kan, dürüst, dindar bir adam vardı O zamanda 
yaşayan bazı insanlar, yakın bir çevrede bulunan ve nadir yetişen bir ağaca kutsallık izafe 
etmişlerdi Adaklarını, dileklerini o ağaç aracılığıyla yapıyorlardı Bu oduncu anılan ağacı şirk 
(Allah'a ortak koşma) sebebi olarak görüyordu ve bunun için kesmeye karar verdi O zamana 
kadar kimse buna cesaret edememişti Oduncu bir gün baltasını aldı ve verdiği kararı uygulamak 
üzere yola koyuldu Yolda karşısına acayip görünüşlü, insana güven vermeyen biri çıktı Oduncu 
"sen kimsin?" diye sordu, o da "Ben şeytanım" diye cevap verdi Oduncu "Vay alçak vay hain 
demek insanları yoldan çıkaran sensin, şimdi seni geberteyim" diye söylenip üstüne çullandı 
Bir anda şeytanı altına alıp boğazına abandı "Demek ki insanları kandırıp o ağacı kutsallaştıran 
da sensin alçak herif" dedi Şeytan, "Boşuna uğraşma, çabalama, beni öldüremezsin, çünkü 
Allah tarafından kıya mete kadar insanları saptırmak için bana mühlet verildi Sen o ağacı 
kesmekten vazgeç sana bir öneride bulunacağım" diye karşılık verdi Oduncu "Kabule şayan ne 
önerin olabilir muzır herif?" diye çıkıştı Şeytan şu öneride bulundu:  
- Sen o ağacı kesmekten vazgeçersen sana her sabah bir altın getirir yastığının altına koyarım 
Böylece seni geçindirmeye bile yetmeyen odunculuktan kurtulmuş olursun  
Oduncu biraz yumuşar gibi oldu ve sordu:  
- Peki vadettiğin bir altını getirmezsen ne olacak?  
- O zaman bana dilediğini yap  
Oduncu öneriyi, kabul etti, ağacı kesmeden geri döndü O gece yattı Sabah olunca yastığının 
altına baktı ve gerçekten bir altın konmuştu Buna çok memnun oldu Merakla ertesi günü 
bekledi Ertesi gün oldu ama yastığının altına para konmamıştı Belki başka bir yere koymuştur 
diye her yanı alt üst etti yine altın çıkmadı Buna çok içerleyen oduncu hemen bıçağını baltasını 
alıp şeytanı bulup öldürmek üzere yollandı Aynı yerde şeytanla yine karşılaştılar Oduncu 
şeytanı görür görmez hemen üzerine atıldı Ama önceki nin tersine şeytan kendisini bir un çuvalı 
gibi savurdu Adam kalktı, şeytanın üzerine yeni bir hamle yaptı Ama elini bile süremedi Artık 
insiyatif şeytana geçmişti Şöyle dedi:  
- Boşuna uğraşma arkadaş, sen geçen sefer beni neredeyse haklıyordun, çünkü o zaman Allah 
rızası için yola çıkmıştın Şimdi ise bana kızgınlığın kendi nefsin için Bundan dolayı artık bana 
gücünü geçiremezsin, aksine sen mağlup olursun. 
 



ODUNCU İLE ŞEYTAN DÖVÜŞÜ 
Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah’a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin 
ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı. 
Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu 
bir gün “şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim pazarda satarak ekmek parası 
kazanırım; hem de, bir kavmi Allah’a isyandan kurtarmış olurum” diye düşünerek Allah rızası 
için ağacı kesmeye karar verdi. 
 
Dağa doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini surdu. 
Oduncu: 
Halkın Allah diye taparak Allah’a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. 
Adam oduncuya: 
Ben şeytanım... o ağacı kesmene müsaade etmiyorum, deyince zahit oduncu, şeytana çok 
kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. 
Şeytan zahide: 
Ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı 
kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. 
Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş senin neyine gerek, altınını al işine bak, dedi. 
Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama, akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını 
söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip, evine dönmüştü. Akşam yatıp 
sabahleyin yastığının altına baktığında altın gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu. Fakat bu 
sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat 
yolda yine şeytanla karşılaştılar. Adam şeytana iyice kızmıştı. Görünce: 
“Seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni”.. diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam 
tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi 
şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan: 
Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim: Dün sen Allah rızası için 
ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine 
yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de, sana altını vermediğim için kızdığından 
gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim, 
dedi.     
   
 
 
 
 
 
 





İHLÂS  
 
"Amel bir cesetse ihlâs onda can, amel bir kanatsa ihlâs da diğer kanattır. Ne ceset cansız 
olabilir, ne de tek kanatla bir yere varılabilir. (M. Fethullah Gülen) 
 
Ihlas Nedir? 
Sözlükte "bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip 
arındırmak, saflaştırmak" mânâlarına gelen ihlâs kelimesi, terim olarak "ibâdet ve iyilikleri 
riyâdan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak" anlamına gelir. Daha geniş 
tanımıyla ihlâs, şirk ve riyâdan, bâtıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar hesaplarından ve 
genel mânâda gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle 
yönelmeyi ve her durum da yalnızca Allah'ın rızâsını gözetmeyi ifade eder. Ihlâsı yakalamak 
isteyen bir mü'min, bütün varlığı ve benliği ile her türlü riya ve gösterişten uzak bir şekilde 
sadece ve sadece Allah'a kulluk eder, bütün amellerini O'nun rızasını kazanmak için yapar. 
Cenab-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'de böylesi kullarını şu ifadelerle anlatır: Bizim yaptıklarımızın 
mükâfatı bize; sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na muhlis kullarız, ihlâsla (gönülden) 
bağlananlarız." (Bakara, 2/139) Allah'ın bu ihlâslı kulları, ibadetlerini Allah için yaparak 
gösterirler; nefisleri hoşlanmasa da bu hâllerine devam ederler ve Allah'a hamdetmekten 
geri kalmazlar. İhlâsın zıddı riyâdır. Riya, Allah rızası için yapılması gereken amele gösteriş 
katmak, insanlar görsünler diye yapmak demektir.  
 
Peygamber Efendimiz, “Şüphesiz Allah, sadece kendisi için ve kendisinin rızâsı için olmayan 
bir amelden başkasını kabul etmez." buyurarak bu tehlikeye dikkatlerimizi çeker. Allah'a ihlâs 
ile yönelen bir mü'min, ibadetlerini de Allah'ın emri olduğu için yapar. Kulluğun bir gereği 
olarak Allah'a hâlisane ibadet eder. İhlâslı kul, kendi vazifesini yapar, Allah'ın işine karışmaz. 
Nitekim "İhlâsla ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz." (Araf, 7/29) 
âyet-i kerîmesi bu hakikati dile getirir. 
 
 
Ihlâs, Riyanın Panzehiridir 
 
Az önce riyanın kısa bir tarifini yapmıştık. Burada konu üzerinde biraz daha detaylı durmak 
istiyoruz. Riya, özü-sözü bir olmamak, inandığı gibi hareket etmeyip, iki yüzlülük etmek, 
ibadet ve hayır için yapılan iyi şeyleri, gösteriş ve kendini beğendirmek için yapmak demektir 
Riya, yapılan bütün hayırların ve ibadetlerin insanın yüzüne çarpılmasına sebep olan, Allah'a 
şirk-ortak kosmak anlamına gelen ve insanı cezaların en büyüğüne götüren bir huy olup, çok 
tehlikeli bir davranıştır. 
 
Hemen hemen bütün insanlarda genellikle diğer insanların kalbinde yer alma duygusu, şöhret 
denilen gösteriş merak ve arzusu, toplumda dikkatleri üzerine çekme, mevki sahibi olma 
eğilimi az-çok vardır. 
 
Riya pek çok kötü ahlâkın kaynağı ve insanların en zayıf damarıdır. Riyanın özü, insanlar 
arasında onlarin gönüllerinde yer etmek ve böylece hürmet ve saygı beklemek ve kendilerine 
iyi gözle bakılmalarını sağlamak amacıyla riyakâr görünmektir. Riyakâr insanlar Allah 
nazarında sevimsiz ve kınanmış kimselerdir. Böyle kimseler için Allah, "Vay hâline şöyle 
namaz kılanların ki onlar namazlarından gafildirler (kıldıkları namazın değerini bilmez, 



namaza gereken önemi göstermezler). Ibadetlerini gösteriş için yaparlar." (Maun, 107/4-6) 
buyurmuştur. 
 
Riyakârlık hiçbir zaman mü'min kişinin yapacağı bir davranış değildir. Allah riyakarlığı 
"münafikların-iki yüz- lülerin" huyu olarak nitelendirerek şöyle buyurmuştur: "iki yüzlüler, 
Allah'ı (güya) aldatmaya çalışırlar. Oysa, O, onların aldatmalarını kendilerine çevirir. Namaza 
kalktıkları zaman üşene üşene kalkar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az anarlar." (Nisa 
4/42) 
 
Müslümanlar hiçbir zaman, hiçbir işlerinde riyakarlık yapmamalıdırlar. Çünkü bir kayanın 
üzerindeki toprağı, yağmur nasıl yok ediyorsa, riya da bütün hayırlı işleri ve yapılan ibadetleri 
yok eder. Sebebi ise yapılan ibâdet ve hayırlarda, Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanma 
niyeti yerine, insanlara gösteriş için yapılmasıdır. Cenab-ı Hak âyet-i kerîmede bu türlü 
amelleri şu temsille anlatır: "Ey iman edenler! yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve 
incitmek sûretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın! Allah'a da, âhirete de inanmadığı hâlde 
sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin! Onun 
durumu, üzerinde azıcık toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki, şiddetli bir 
yağmur iner inmez toprağı kayıverir, cascavlak kalır. Öyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve 
mükâfat elde edemezler." (Bakara, 2/264) 
 
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) riyayı taşıdığı niyetten dolayı küçük şirke benzetmiş 
ve şöyle buyurmuşlardır: "Allah buyurdu ki; 'Ben şeriklerin şirkinden en müstanisi ve 
münezzehiyim. Her kim yaptığı amel ve ibadette başkasını bana ortak yapar (riyakarlık 
eder)se o kimseyi bana ortak kattığı amel ile veya koştuğu şerikiyle baş başa bırakırım 
(amellerinin sevabından mahrum ederim)." 
 
Riyanın panzehiri ise ihlâstır. Mü'min, ihlâslı olduğu sürece riya uçurumundan kendisini uzak 
tutmuş olur. Allah dostlarından Ebü'l-Leys es-Semerkandi Hazretleri anlatıyor: "Allah 
rızasından başka maksatlar için ibadet edenlerin hâli, kesesine çakıl taşı doldurup çarşıya 
çıkan adama benzer. Insanlar uzaktan kesesini dolu görünce, "Ne zengin adam!" derler. 
Hakkında böyle söylenmesinden başka ona hiçbir fayda gelmez. Çarşıdan bir şey almak istese, 
kesesindeki çakıl taşlarına kimse bir şey vermez." 
 
İhlâstan yoksun amel işleyen bir adamın kazancı, sırtında faydasız bir yük, insanlar katında 
tesirsiz ve geçersiz riyakarlik, ötede ise azaptır. 
 
Konuyla ilgili şöyle bir olay anlatılır: "Bedevinin biri mescidde acele ile öyle bir namaz kılar ki, 
durumu seyreden halife Hz. Ömer ikaz etmek zorunda kalır. 
- Ey Allah'ın kulu, bu nasıl namaz böyle? Tavuğun yem yediği gibi. Iyisi mi, sen şu namazını 
yeniden kıl! 
Adam tutar yeniden kılar. Ama nasıl kılar? Acelesiz, ta'dil-i erkâna riayet ederek. Durumu 
seyreden Halife, namazdan sonra sorar: 
- Sen söyle şimdi, hangi namazın daha güzel oldu? 
Adam cevap verir: 
- İlk namazım daha güzeldi? 
- Niçin? 
- Çünkü, der. Onu sadece Allah rızası için kılmıştım, bu ikincisini senin nezaretinde, senin rizan 



için kılmış oldum da ondan!" 
İnsan işlediği amellerinde sadece Allah rızasını esas maksad yapmalı, çevresinde şunun 
bunun görmesini, beğenmesini asla hatırına bile getirmemeli, farzına, vacibine, sünnetine 
dikkat etmelidir. 
 
Bununla beraber, farzlarda riya olmaz hükmü kesindir. Nerede olursa olsun namazınızı kılın, 
riya korkusunu hatırınıza bile getirmeyin. İnsanların oldukça derin gaflete daldıkları şu 
devirde hemen her yerde çekinmeden ibadetler eda edilmeli, görenlerin vicdan 
muhasebesine de vesile olmalıdır. Bu hâliyle mü'min, Rabbisinin rızasını düşünür, onlar da 
vicdanlarının sesini dinlerler. 
 
 
 



OKUMA PARÇASI-Yıllardır Seni Bekliyorduk, Genç Adam! 
 
Bir öğretmen arkadaşımız anlatıyor: Okulların tatile girdiği yaz döneminde boş durmayalım, 
milletimizin çocuğuna din ve diyanet adına bir şeyler öğretebilelim düşüncesi ile kaymakamlık 
oluru alarak Yalova merkez camilerinden Hayriye Camii'nin alt katında bulunan salonda 
Kur'ân-Kerîm'i okuma kursu açtık. Kursta Imam-Hatip lisesinde görevli dört-beş arkadaşla 
beraber görev yapıyorduk. Ilgi beklenenden fazla olmuştu. Liselerden ve orta okullardan 
katılan öğrenci sayısı dörtyüzü geçmişti. Uzun yaz günlerinde sabahın sekizinden akşamın altı 
veya yedisine kadar dersler devam ediyordu. Yapılan işten arkadaşlarımın sonsuz zevk 
aldıklarını hissediyordum. Çünkü hiçbir ücret talep edilmeden sırf Allah rızası için Allah'ın 
kelamı ve dini öğretiliyordu. 
 
Günler böylesine şen-şakrak geçip giderken ders yaptığımız salona giren on altı-on yedi 
yaşlarında bir genç, benim ismimi sorarak yanıma geldi. Kendisinin İzmit'ten geldiğini İmam 
Hatip lisesi öğrencisi olduğunu bildirerek bize Kur'ân-ı Kerim okutmada yardımcı olmak 
istediğini söyledi. 
 
İzmit'ten bir arkadaşımın adını da vermişti. Gencin bu içten teklifi çok hoşuma gitti. Hoşuma 
gitti de bu çocuk nerede barınacaktı? Nerede yatıp kalkacaktı? Ne yiyip ne içecekti? Haydi 
yiyip içmesini hallederdik de yatıp kalkma işi problem olacaktı. Aklımdan geçen düşünceleri 
Izmit'ten gelen gence söylediğimde cevabı hazır ve netti. O da Tuna boyuna gidenler gibi, 
Çanakkale'ye gidip de gelmeyenler gibi serdengeçti bir tavır sergiliyordu: Hocam, ben Kur'ân-ı 
Kerim okutulan sıraları ters çevirir, öğrencilerin oturdukları yere yatarım, sizden yiyecek 
içecek de istemem. Bana her gün bir tane ekmek verin yeter. Domates, biber de istemem. 
Yeter ki ben burada üç-beş tane öğrenciye Allah'ın kelamını öğreteyim o benim gıdam olur." 
Ah kardeşim sen nerede yetiştin. Nereden çıktın? Kim sana bu ruhu verdi? Yediğin de, 
giydiğin de, içtiğin de sana helâl hoş olsun. Yıllarca hep seni bekliyorduk, hoş geldin. 
 
 



İhlâs, Amellerimizin Ruhu ve Canıdır 
 
Amelin salih olması onun canlılığına bağlıdır. Amelin ruhu ve canı ise ihlâstır. İhlâs, Rabbimize 
karşı davranışlarımızda, alacaklı gibi değil, verecekli gibi davranmanın, bir başka ifadeyle, 
Allah rızasına yönelik iş yapmakla beraber başka herhangi bir beklentiye girmemenin adı ve 
ünvanıdır. 
 
İhlâs sadece Allah rızası için çalışmak değil, bununla birlikte başka bütün beklentilere de 
kalbin kapılarını sürgülemek demektir. Hak hoşnutluğu dışındaki beklentilerin önüne 
geçememek ise amellerin kirletilmesi manasına gelir. İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki, 
Efendimiz, "Dinî hayatında ihlâslı ol, az amel yeter" buyurur ve "Her zaman amellerinizde 
ihlâsı gözetin; zira Allah, sadece amelin hâlis olanını kabul eder" diyerek amellerin ihlâs 
yörüngeli olmasına tembihte bulunur. 
 
Amel kirlenmesine bir örnek verelim: Diyelim ki arkadaşlarımızla beraber bir sohbet dinledik. 
Anlatılan konular, verilen örnekler bizim kalbimizi yumuşattı, gözlerimizi buğulandırdı, birkaç 
damla gözyaşı yanaklarımızdan süzülüverdi. Eğer o gözyaşlarımızı saklama imkanı varken öyle 
yapmayıp, arkadaşlarımızın bizim bu hâlimizi bilmelerine kapı açtı isek, yaptığımız bu işle, o 
güzel amelimizi kirlettik; o işi, ihlâslı amel konumunun dışına ittik demektir. 
 
Evet, her şey Yüceler Yücesi Rabbimiz için olmalı, her hâlimizle ifade edilen, kendimiz değil, 
sadece O olmalıdır. İhlâsın da kendisine göre dereceleri vardır. Herkes kendi kulluk seviyesine 
göre bir ihlâs ufku yakalayabilir. 
 
Bunu Hak dostları üç ana kategoride mütalaa etmişlerdir. Birinci derecede, Peygamberlerin ve 
Peygamber varisi olarak hayatlarını onların gölgelerinde geçiren kurbiyet kahramanlarının 
ihlâsları gelir. Bu grubun mensupları dünyevi olarak da uhrevi bakımdan da herhangi bir 
beklentiye sahip değillerdir. Gözlerini sadece Allah Teâla'nın rızasına dikmiş, erişilmesi adeta 
imkansız yüksek ufkun temsilcileridir. 
 
 
İkinci sırayı diğer Hakk dostları alır. Bu grubun temsilcilerinde de dünyevî herhangi bir 
beklenti yoktur: Ancak, cennetin o hafsalaları aşan güzelliği, cehennemin akılları dehşete 
düşüren fenalığı bu insanlarda mahşer günü affa mazhar olma beklentisini uyarır, sonsuz 
mutluluğa erme arzusu gönüllerinde yer eder. 
 
Üçüncü ve son grupta yerlerini alanlarda ise cennet arzusu, cehennemden uzak olma 
düşüncesi olmakla beraber, dünyaya ait ama yine kendi seviyelerine göre bazı beklentiler 
vardır. İbadet ederken ruhani zevk duyma, manevi lezzetlerle tatmin olma, Hak yolunda 
koştururken hizmetin içerisine yerleştirilen o hazzı tatma gibi. Yoksa zengin olma, şöhrete 
kavuşma gibi beklentiler bu zatların gölgelerinde bile kendilerine yer bulamazlar. 
 
Dünyaya ait olan tarafıyla ibadetlerin zevkine ereyim, Allah yolunda koşturmanın lezzetini 
tadayım, insanları Hakk'a yönlendirmek suretiyle öne çıkıp tanınayım... ahirete ait olanıyla ise 
ölümüm kolay olsun, kabrim cennet bahçesi haline gelsin, mahşerin dehşetinden korunayım, 
tanıdıklarıma şefaat etmek suretiye onları kurtarayım.... gibi düşünce ve beklentiler, 
cismaniyetin çekim gücünden hâlâ kendimizi kurtaramadığımızın işaretleridir. 



 
 
OKUMA PARÇASI-Oduncu ile Şeytanın Kavgasından Kim Galip Çıktı? 
 
Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin 
ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı. Onlar 
da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir 
gün, "Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim. Hem pazarda satarak ekmek 
parası kazanırım hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum, diye düşünerek Allah 
rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam 
çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu: 
- Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. 
 
Adam oduncuya: 
 
-Ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum, deyince zahit oduncu, şeytana çok 
kızdı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. 
Şeytan zahide: 
 
-Ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o 
ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten 
vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş senin neyine gerek, altınını al işine bak, 
dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama, akşam yatıp sabahleyin yastığının altına 
bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. 
Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altın gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün 
oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı 
kesmeye gitti. Yolda yine şeytanla karşılaştı. Adam şeytana iyice kızmıştı. Görünce: 
 
- Seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni, diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam 
tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hâl der gibi 
şeytanın yüzüne bakı yordu. Şeytan: 
 
- Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim: Dün sen Allah rızası için 
ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine 
yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de, sana altını vermediğim için kızdığından 
gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim, 
dedi. 
 
 
 



OKUMA PARCASI-Şeytan, Bir Gencin İbadetini İhlâssız Kılma Adına Neler Yapar? 
 
Şeytan, insanın en önemli hasmıdır. Onun gayesi yaptığımız amellerimizi boşa çıkarmak için 
türlü türlü vesveseler vermektir. Bu vesveselerden birisi de "Riya korkusu ile tam ihlâslı 
yapamıyorum." düşüncesidir. Bu düşünce ile ibadetleri terk etmek en büyük hata olur. 
Şeytanın istediği zaten budur. 
 
Şeytan bir vesvese ile insanı bırakmaz, İnsanın amelinden ne eksiltebilirse, sevabından ne 
azaltabilirse kendince onu kâr sayar. Mesela, namaz kılmak isteyen bir gençle şeytan 
arasındaki mücadeleye bakalım: Şeytan önce genci ibadetten uzak tutmaya çalışır. Genç 
kararlı ise, şeytan bu defa ibadete başlama yaşını ileri atmaya çalışır: "Daha gençsin biraz gez, 
dolaş, hayatının tadını çıkar, sonra başlarsın!" der. 
 
Genç bütün bu yönlendirmelere kanmayıp namaz kılmaya yönelirse, şeytan bu defa, "Namaz 
abdestini şimdi alma, ezan yeni okundu" diye vesvese verir. Genç abdestini alsa bu defa, 
"Daha vaktin var sonra kılarsın otur, sohbetini bitir." diye vesvese verir. Şeytanın niyeti, 
mesela ikindiyi geç kıldırtıp, sünnetini terk ettirmektir. Böylece genç sünnet sevabından uzak 
kalır. Bu da şeytan için bir kârdır. 
 
Eğer genç namaza başlarsa bu defa da onun zihnini, unuttuğu, önemli-önemsiz şeylerle 
meşgul etmeye başlar. Namazından gafil olmasına sebep olmaya çalışır veya namazı "tavuğun 
yemini toplaması gibi acele acele kıldırtır, böylece tadil-i erkana uymasına engel olur. Her 
şeye rağmen genç namazını ihlaslı, huşu içinde kılarsa, şeytan son bir hileye başvurur. Genci 
etrafina baktırır ve "Benim gibi huşu içinde namaz kılan var mı?" diye düşünmeye sevk eder, 
gencin riyaya girmesine sebep olur. Böylece amel yine boşa gitmiş, sevap kaybedilmiş, şeytan 
kazanmış olur. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Burada mesele şeytanın vesveselerine 
uymamak, her şeye rağmen ihlâslı bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirmektir. Kaynağını 
Allah'tan alan kuvvet asla hüsrana uğramaz. Fakat araya menfaat ve riya düşüncesi girerse 
niyetimize göre karşılık alırız. Unutmamalıdır ki şeytanın her seviyedeki insanlar için oyunları, 
tuzakları vardır. Bizler bunları öğrenip, tedbirlerini almalıyız ki bu tuzaklara düşmeyelim. 
 
 
 
 
 



Bediüzzaman Hazretleri İhlâsı Nasıl Anlatıyor? 
 
Bediüzzaman Hazretleri, konuyla alakalı mütâlâlarını ifade ederken şunları söyler: "Ey 
insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? 
Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; öyleyse Baki-i Hakiki'nin yoluna sarf ediniz. Çünkü 
Bâki'ye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli 
bir surette uzun bir ömür ister, bekâya âşıktır. Ve madem bu fani ömrü bâki ömre tebdil eden 
bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette, insaniyeti 
sukut etmemiş bir insan, o çareyi arayacak ve o imkanı bilfiile çevirmeye çalışacak ve tevfik-i 
hareket edecek. İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. 
Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, 
seneler hükmüne geçer." 
 
Bir mü'minin gerek kulluk, gerekse hizmet hayatın da ihlâsla yoluna devam etmesi için İhlâs 
risalesinde Üstad Hazretleri'nin işaret ettiği prensipleri şahsında yaşaması gerekir. 
 
Mü'minin gayreti, ameli Allah rızası için olmalı. Bunun dışında bir maksat gütmemeli. Aynı 
yolda birlikte yürüdüğü kardeşlerini tenkit etmemeli, kendini onların üstünde görmemeli. 
Kardeşlik sırrıyla onlarla omuz omuza vermeli. Yan yana yazılan üç tane bir, yüz on bir eder. 
Yani aynı davaya inanan Allah rızasını gözeten üç kişi yüz on bir kişi kuvvetindedir. Kuvvet 
ihlâstadır. Mûte'de üç bin kişilik Müslüman ordusunun doksan bin kişilik orduyu, Tarık bin 
Ziyad'ın Endülüs'te beş bin kişi ile doksan beş bin kişilik bir düşman ordusunu dağıtmasının 
sırrı budur. Aynı inanç ve idealleri paylaşan sayıca az gruplar, müşterek değerleri olmayan 
kalabalık grupları darmadağınık ettiğini tarih pek çok olayla ispat ediyor. Nitekim, "Nice az 
sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir." (Bakara, 2/249) âyet-i kerimesi 
de bu hakikati dile getirir. 
 
Bediüzzaman Hazretleri bu durumu şöyle açıklıyor: "Hakiki, samimi bir ittifakta her ferd, sair 
kardeşlerin gözüyle bakabilir ve kulaklarıyla işitebilir. Güya on hakiki müttehid (birleşen) 
adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle 
çalışıyor bir tarzda mevcut kıymeti ve kuvvetleri vardır." 
 
İslâm'a hizmet, ihlas ve samimiyetle yapılmalıdır. Sahabe gibi hizmette ileri, ücrette geri 
durmalıdır. Elde edilen başarıları da Allah'ın lütfu bilmeli, kendine en ufak bir pay 
çıkarmamalı. Hizmeti yaparken kendini öne sürmek, insanların gözüne girmeyi hedeflemek 
bile insanı gizli şirke götürür. 
 
İhlâs Risalesinde Anlatılan Prensipler Nelerdir? 
 
Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs mevzuuyla alakalı, "en azından on beş günde bir okunmalı 
kaydını koyarak Yirminci ve Yirmi Birinci Lem'a olan ihlâs risalelerini kaleme almıştır. 
 
Üstad Hazretleri Yirmi Birinci Lem'a'nın başında ihlâsın iç dünyamıza yerleşmesi adına dört 
temel düstur ve prensip ortaya koymuştur. Şimdi bu düsturları madde madde inceleyelim: 
 
1. Hizmet-i Kur'âniyede bulunanları tenkid etmemek: Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber 
Efendimiz'in "mü'minler bir beden gibidir" hadisinden hareketle iman ve Kur'ân hizmeti 



yapan insanları, tek bir vücut kabul ederek bir insanın vücuduna ya da bir fabrikaya 
benzetmektedir. 
 
Bir insanın azaları birbirine rekabet etmediği ve bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet 
edercesine uğraşmadığı gibi, Kur'ân hizmetinde bulunanların da birbirileriyle rekabet ederek 
uğraşmaları doğru değildir. Aksi takdirde insan vücudu vücut olmaktan çıkacağı, fabrika da 
sonuçsuz ve lüzumsuz kalacağı gibi, Kur'ân hizmetinde bulu anlar da ihlasın verdiği manevi 
kuvvetten yoksun kalarak dağılırlar. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'ne göre hakiki ihlâsın 
gereği, kendisine rakip olabilecek bir kardeşi hakkında kardeşlik hislerini besleyerek onun 
üstünlüğüyle iftihar etmektir. Bu hususla alakalı olarak şöyle der: "Sakın birbirinize tenkit 
kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizin dışındaki dairede çok var. Ben nasıl 
sizin meziyetinizle iftihar ediyorsam, siz de Üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. 
Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine nâşir olunuz." 
 
2. Dostluğu gözetmek: Dostluğun, kardeşliğin ve arkadaşlığın hizmet-i Kur'aniyedeki önemine 
işaret eden Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an hizmetinde bulunanların kendi arkadaşlarının 
faziletleriyle iftihar etmeleri ve onların şerefleriyle şereflenmeleri gerektiğini ifade eder. 
Tasavvuf ehlinin Efendimiz'in veya şeyhin sevgisini temel alan "fena fi'r-Resûl ve fena fis-seyh" 
şeklindeki düsturlarına bağlı olmalarına karşılık Kur'an hizmetinde bulunanların, kardeş 
sevgisini esas alan "fenafi'l-ihvan" düsturuna bağlı olmalarının daha doğru olacağını düşünen 
Bediüzzaman Hazretleri, "fenâ fi'l-ihvân" düsturunu şöyle izah eder: "Yani kendi hissiyat-i 
nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyetleri ve hisleriyle fikren yaşamaktır." 
 
3. Amelde rızâ-i İlâhiyi gözetmek: Bediüzzaman Hazretleri, bu düsturu açıklarken hizmet 
arkadaşlarına özetle şöyle der: "Amelinizde rızâ-yı ilâhî olmalı. Eğer ameli dolayısıyla Allah bir 
insandan razı olursa bütün dünya küsse ehemmiyeti yoktur. Eğer insanın amelini Allah kabul 
ederse, bütün halk reddetse tesiri yoktur. Allah razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse 
ve hikmeti iktiza ederse halka da kabul ettirir, onları da râzı eder. Onun için bu hizmette 
doğrudan doğruya ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir." Çünkü 
amelin (ibadetin) ruhu ihlâs olduğu gibi ibadetin kabul edilebilmesinin tek şartı da yine 
ihlâstır. Hatta Kur'ân'da "imanınızda ihlâslı olun" yerine "iman edin" cümlesinin kullanılması 
ihlâslı olmayan imanın zaten iman sayılamayacağına işaret etmektedir. 
 
Bediüzzaman Hazretleri, bu konuda en çok korkulan şeyin hizmet-i imaniye esnasında 
insanların rızasını gizli de olsa talep etmeye çalışmaktır. Birçok mektubunda bu konuya temas 
etmekte ve talebelerini bu konuda uyarmaktadır. Hatta kendisine övgü yağdıran birçok 
mektubu, sırf Allah rızâsına aykırı olmasın diye ya reddediyor ya Risale-i Nur adına kabul 
ediyor veyahut üzerine bazı notlar düşerek düzeltmeye çalışıyor. "Lütfi'nin arkadaşı Zeki" 
olarak imzasını atan bir talebesinin kendisine yazdığı bir mektubunda, "Aziz Üstad! Hizmetin 
göklerde gezsin ve siz destanlarda geziniz" şeklinde bir ifadeye yer vermesi üzerine 
Bediüzzaman'ın şu notunu görüyoruz: "Bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza-i 
İlahi kafidir. Eğer O yâr ise her şey yârdır. Eğer O yâr değilse bütün dünya alkışlasa beş paraya 
değmez. İnsanların takdiri, istihsanı eğer böyle işte, böyle amel-i uhrevide illet ise, o ameli 
iptal eder. Eğer müreccih (tercih ettirici) ise o amel deki ihlâsı kırar. Eğer müşevvik (teşvik 
edici) ise saffetini izale eder." 
 



4. İhlâstaki manevi gücü fark etmek: Bediüzzaman Hazretleri bu düsturu açıklarken "Bütün 
kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz." diyerek konunun önemine işaret eder. Ona göre 
ihlâslı olmak ya da haklı bir konumda olmak bizatihi insana güç kazandıran bir durumdur. 
İhlâsın insana ve topluma bu kadar güç kazandırmasındandır ki, haksızlar bile haksızlıkları 
içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Çünkü başarı ve 
galibiyet için vasıflar ve vesileler önemlidir. Başka bir ifadeyle, bir kâfirde bulunan Müslüman 
bir sıfat, Müslüman'daki gayr-ı meşru sıfatına galip gelir, neticede Müslüman değil, kâfir 
başarılı olur. 
 
Üstad Hazretleri ihlâsta bulunan güç ve kuvvete kendi hizmetini örnek vererek, yüz hatta bin 
misli fazla yardımalara rağmen yirmi yılda İstanbul'da ve kendi memleketi olan Van'da yaptığı 
dini ve ilmî hizmetin yüz mislinin Barla'da yedi-sekiz yılda gerçekleştiğini ifade eder ve şöyle 
der: "... Burada (Barla'da) ben yalnız, garip, yarım ümmi ve insafsız memurların tarassudat 
(gözetleme) ve tazyikatları altında yedi-sekiz sene sizinle ettiğim hizmet yüz derece eski 
hizmetten daha fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlâstan geldiğine 
katiyyen şüphem kalmadı." 
 
Bediüzzaman Hazretleri'ne göre Allah da ihlâs sahiplerine özel bir önem atfetmektedir. Adeta 
insanlardaki ihlâs gücü Allah'ın merhametini celbetmeye vesile oluyor, denilebilir. Bu manada 
birçok yerde kendisinin ve Nur Talebelerinin istihdam edildiğinden" söz ederek, ihlâs ve 
sadakat sahibi olanların Allah tarafından istihdam edildiklerini dile getirir. Süleyman adında 
kendisine hizmet eden bir talebesinin yaptığı hizmet karşılığında maddi hiçbir şey kabul 
etmediğine dikkat çeken Üstad Hazretleri, o talebenin, hizmetini safi, hâlis ve Allah için 
yapmasından dolayı Allah tarafından istihdam edildiğini söyler. 
 
 
 



OKUMA PARÇASI-İşte Bu da Çobanın İhlâsı! 
 
Allah, kulunun ihlâsına binaen onu bela ve musibetlerden muhafaza eder. Bediüzzaman 
Hazretleri, hizmetini gören o an çay dağıtmakta olan Sıddık Süleyman'a: "Süleyman, sen hiç 
hapishaneye girdin mi?" der. Sıddık Süleyman, "Biz o hayırlara nail olamadık, üstadım." diye 
cevap verir. Bunun üzerine Üstad Hazretleri, "Hulusi ile senin ihlâsına binaen o vazife 
kaldırıldı." der. Bediüzzaman Hazretleri, "Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz." 
diyor. Allah'a ihlasla yönelenin duası kabul olunur. İşini ihlâsla yapan muvaffak olur. M. Necati 
Sepetçioğlu'nun Anadolu Efsaneleri adlı kitabında anlatılan olay, bu hakikati çok güzel bir 
şekilde ifade ediyor: 
 
Anadolu'da bir beldede içki müptelası kalender meşrep biri ölünce imam başta halk cenaze 
namazını kılmıyor. Hanımı, vefat eden eşini sırtına alıp dağlara doğru götürüyor. Rastgeldiği 
çobandan yardım istiyor. Birlikte eşini toprağa gömüyorlar. Kadın, çobana, "Bir de dua eder 
misin?" diyor. Çoban, ben dua bilmem ama deyip ellerini kaldırıyor, sessiz mırıltılarla bir iki 
cümle söyleyip duayı bitiriyor. Kadın köyüne, evine dönüyor. Köyün ileri gelenleri, hatta imam, 
rüyalarında ölen adamı cennetlik manzaralar içinde görüyorlar. Derken durum sesli 
konuşuluyor. Herkes sebebini araştırmaya başlıyor. Nihayet kadına sormaya karar veriyorlar. 
"Eşini nereye gömdün, nasıl gömdün? Durum böyle böyle!" diyorlar. Kadın olup biteni bütün 
sadeliği ile anlatı yor. "Benim yaptığım bir şey yok! Ne varsa o çobanın duasında!" diyor. 
 
Çobana gidiyorlar. "Adamı gömdükten sonra dua etmişsin, ne dedin?" diyorlar. Çoban da: 
"Allah'ım! Buralardan gelip geçenlere Tanrı misafiri, senin misafirin diye azığımdan yedirdim, 
sütümden içirdim. Ben de bir misafir gönderiyorum, şanınca ağırla Allah'ım!" dedim, diyor. 
İşte bu da çobanın ihlâsı! İhlâs, uzakları yakın eder, azı çok eder, değersizi değerli hale getirir. 
Süleymaniye Cami yapılırken başkalarından yardım almayı yasaklayan Sultan Süleyman'ın 
haberi olmadan bir işçiye ayran ikram eden yaşlı kadının ayran bakracının rüyada görülen 
terazinin bir kefesinde Süleymaniye'den ağır gelmesinin hikmeti ihlâstır. 
 
 
 



İhlâsı Kazanma ve Koruma Yolları Nelerdir? 
 
Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs risalesinde ihlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en etkili iki 
sebebinden bahseder. Bu sebeplerden birisi ölüm düşüncesidir ki biz buna "dünyanın fani 
olduğu şuuruyla yaşama" da diyebiliriz. İkincisi ise her an Allah'ın huzurunda yaşıyor olma 
duygusudur ki buna da "murâkabe şuuru" diyoruz. Gerçekten de bu iki önemli husus, bilinip 
pratiğe taşınabildiği ölçüde insana ihlâsı kazandıracak, daha doğru bir ifadeyle Allah Teâlâ, 
Kendisi ile kulları arasındaki bu sırrı, mü'min kullarının gönlüne yerleştirecektir. 
 
Konunun özeti, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle şudur: "İman-ı tahkikînin kuvvetiyle ve 
marifet-i Sânii netice veren masnuattaki tefekkür-ü imaniden gelen lemeât ile bir nevi huzur 
kazanıp, Hâlık-ı Rahimin hâzır, nâzır olduğunu düşünüp, O'ndan başkasının teveccühünü 
aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak o huzurun edebine muhalif 
olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlâsı kazanır." 
 
Bu ifadeye göre insanda murâkabe duygusunun oluşabilmesi için, ondan önce tefekkür ve 
marifet duygularının gelişmesi gerekmektedir. Evet, her insan kolayca Cenab-ı Allah'ın ilim ve 
kudretiyle her yerde var olduğunu ve her şeyi gördüğünü, dolayısıyla da kendisinin bütün söz, 
davranış ve kalbi eğilimlerine muttalî olduğunu fark edemez, bu şuura hemen uyanamaz. 
Bundan önce o insan "tefekkür" etmeli ve "Allah bilgisi" de denilen "marifetullah"a 
uyanmalıdır. 
 
Murâkabe şuuru, insanın kontrol ediliyor olduğu bilinciyle yaşaması demektir. İhlâsı elde edip 
onu korumak isteyen her bir mü'min, Cenab-ı Hak tarafından her an görülüyor, kontrol 
ediliyor şuuru ile yaşamalı. Bu anlayış seviyesi, mü'minin davranışlarını, konuşmalarını ve 
hatta kalbi eğilimlerini bile etkiler. Bu düşünceye sahip bir mü'min hayatını şu idrak ufkunda 
devam ettirirler: "Mademki Yüce Allah, bizi her zaman olduğu gibi şu anda da görüp 
duymaktadır. Ve mademki bizler aslında her zaman O'nun huzurundayız ve O bizimle beraber. 
Öyleyse hareketlerimiz, sözlerimiz ve düşüncelerimiz hep O'nun rızasına uygun olmalı." 
Tersinden ifade edilecekse, "mademki Rabbimiz bizim her hâlimize nigahban bulunuyor, 
öyleyse bizden O'nun beğenmeyeceği hiçbir söz, amel ve kalb kayması zuhur etmemeli." 
 
Zaten O beğenip razı olduktan sonra başkaları bizi beğenmiş veya beğenmemiş, önemi yoktur. 
O razı olduktan sonra bütün halk reddetse tesiri yoktur. Allah Teâlâ razı olduktan sonra isterse 
ve hikmeti iktiza ederse bizzat talep edilmeden başkalarına da kabul ettirip onları da razı 
edebilir. Yoksa insanların beğenisi bizzat talep edilmez, peşine düşülmez. O'nun için doğrudan 
doğruya O'nun rızası esas maksat yapılmalıdır. 
 
Kontrol ediliyor şuuru ile yaşama, insanı bu düşüncelerle bütünleştirir. Kalbi saflaştırır. Mâsivâ 
denilen Allah başka her şeye karşı kalbi kapalıdır. Böyle bir kalbin sahibi de her adımını 
fevkalade dikkatli atar. Bir lokmada bir bakmada batma tehlikesi olduğu bilinciyle hayatını 
yönlendirir. Akibet endişesi onu laubaliliğe girmekten alıkoyar. Ciddiyet ve vakar onun 
ayrılmaz parçası olur. Kalbine gelen yabancı fikir ve düşüncelerle devamlı mücadele eder. 
Onun bu gayret ve didinmesini Sonsuz Merhamet Sahibi karşılıksız bırakmaz, kalbine ihlâsı 
yerleştirir. 
 
Murakabe şuurunu tam anlamı ile kavrayan insan, kalbini tek başına arındırıp yüceltebilir, onu 



sürekli biçimde çekingenlik ve korku halinde tutarak hayatın her türlü kirinden ve lekesinden 
uzakta kalmasını sağlayabilir. Bütün bunlar ise kalbin bütün çirkin duygu ve düşüncelerden 
temizlenip, ihlâs ve samimiyetle dopdolu hâle gelmesi manasına gelmektedir. 
 
Mü'min, hangi konumda olursa olsun her zaman ihlâsını muhafaza etmeli, karşısına 
çıkabilecek engellere takılıp kalmamalıdır. Şeytanın, onu bu kutsi vazifeden alıkoymak 
istediğini bilmeli, manileri def ederek yoluna devam etmeli. İhlâsı korumak için Allah'ın bizi 
her zaman gördüğünü akıldan çıkarmamak, geçici şeylere bel bağlamamak yolumuzun 
sonunda ölümün olduğunu düşünerek hesap duygu düşüncesiyle iyiliklerimizi çoğaltmak 
gerekir. 
 
 
 



OKUMA PARÇASI-Lavaboya Döktüğüm Sütün Hesabını Mahşerde Allah'ım Bana Sorar mı? 
 
Hesap deyince aklımıza aşağıdaki yaşanmış hikâye geldi. Hadiseyi yaşayan öğretmen 
arkadaşımız anlatıyor: 
 
Yalova Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım yıllardı. Mubarek Ramazan ayı gelmiş, Yalova Lisesi 
öğrencilerinin hemen hemen yüzde doksanı oruç tutuyordu. Ramazan ilk günlerinde 
kantinciler bile bu olayı şaşkınlıkla karşıladılar çünkü onlara göre Yalova Lisesi gibi bir okulda 
bu oran çok yüksekti. Öğrencilere satmak üzere kantine getirdikleri börekler, tostlar, açmalar, 
ayran ve gazozlar ellerinde kalmıştı. Allah Allah bu olacak şey değildi! Oruç tutmayan az 
sayıda öğrenci ise oruç tutan arkadaşlarına karşı nezaketsizlik olmasın diye onların arasında 
bir şeyler yiyip içmekten özenle kaçınırlardı. 
 
Bir sabah okula gittiğimde dersime girmek üzere sınıfa doğru giderken koridorun başından bir 
kız öğrencinin, "Öğretmenim bir şey sorabilir miyim?" diyerek bana doğru yaklaştığını 
gördüm. 
 
- Buyur kızım ne soracaksın, dediğimde çocuk siyah boncuk gibi gözleri ile biraz hüzünlü biraz 
da sıkıntılı yüzüme bakarak şu soruyu sormuştu. 
 
-Öğretmenim, ben anne ve babamdan gizli oruç tutuyordum. Annem oruç tuttuğumu 
farketmiş olacak ki sabah okula gelirken elime bir bardak süt vererek, "Bu sütü iç de okuluna 
öyle git!" dedi. Ben de annemin dalgınlığından istifade ederek bardaktaki sütü lavaboya 
döktüm ve anneme de, "İçtim anneciğim." dedim. Öğretmenim acaba lavaboya döktüğüm 
sütün hesabını mahşerde Allah'ım bana sorar mı?" 
 
Ben heyecandan ne diyeceğimi şaşırmıştım. Soruyu soran ben olabilirdim. Acaba bu olay 
karşısında Rahmeti sonsuz Rabbim bana o sütün hesabını sorar mıydı? 



ALLAH YOLUNDA SAMİMİ OLMANIN MÜKAFATI 
 
Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun, İmam Ebulleys Semerkand anlatır: 
Bir defasında, Bağdat’ın hali vakti yerinde olan müslümanları hacca gitmeğe karar 
vermişlerdi. Onların hacca hazırlandıklarını gören fakir fakat salih bir dokumacı da 
kendi kendine şöyle dedi: 
Varayım, şunlarla birilikte ben de gideyim. Onların malı-mülkü var, parası var. Vakıa 
benim bir şeyim yok. Fakat niyetim halisdir. Allah elbette sebepler yaratır. Benim de 
Kabe’ye yüz sürmeme muvaffakkiyet verir. Zira benim Rabbıma olan tevekkül ve 
inancım tamdır... 
 
Böylece, o da yapabildiği kadar hazırlığını yaptı. Sonra da, hac kafilesi Bağdattan ayrılırken 
onların peşinden yola çıktı. Şehrin ileri gelenleri Haç yolcularını uğurladılar. Bu arada, fakir 
dokumacının uzaktan kendilerini takip ettiğini gören ve komşulardan olan bir hoca, binmekte 
olduğu hayvanı tepti ve ona yetişerek sordu: Hayrola komşu? Sende mi hacca gidiyorsun? 
Dokumacı, büyük bir saflıkla cevap verdi: Evet. Ben de varayım, Kabe’yi ziyaret edeyim, 
Rabbimin beytine yüz süreyim dedim. Tabii Allah nasib ederse... Ancak, hoca onunla alay etti.  
Fakat senin bineğin yok. Azığın yok. Bari birkaç bin akçacığın olsun var mı? 
 
Dokumacı, hiç düşünmeden hemen cevap verdi: Rabbim beni besler. Allah, bütün canlıların 
rızkını verendir. Esasen herbirimiz onun rızık hazinesinden beslenmiyor muyuz? 
Hoca onun bu sözlerine iyice bir güldü. Bu arada da birbirlerinden ayrıldılar. 
Dokumacı da bir daha bu hoca komşusuna görünmedi. Nihayet Mekke-i Mükerremeye 
vardılar. Kabe-i Muazzamayı tavaf ettiler. Arafatta vakfeye durdular. Daha sonra döndüler. 
Veda tavafını da yapdıktan sonra ülkelerine avdet etmek üzere Mekke’den çıktılar. Tam bu 
sırada hoca baktı, gördü ki fakir komşusu dokumacı da hac farizasını ifa etmiş, kendileriyle 
beraber geri dönüyor. Kendisine yaklaştı ve sordu: Komşu, vardın Beytullahı tavaf ettin mi? 
Dokumacı dedi: Allah’a hamd ve şükürler olsun ki benim yüzümün karasına bakmadı. Bana o 
şerefli hac farizasını ifa etmeyi nasib eyledi. Geldim. Sağlıkla tavafımı yaptım. Şimdi de 
memleketime dönüyorum... 
 
Hoca onunla alay etmek istedi: Komşu sana da huccet verdiler mi? Beratını aldın mı? 
Dokumacı dedi: Nasıl huccet verirler? 
Hoca dedi: Beytullah’a varana, cehennemden azad olduğuna dair huccet verirler. İşte 
bizim huccetimiz var... 
Biçare dokumacı, hocanın bu sözlerine inandı. Hemen geri döndü, Mekkeye gitmek 
üzere hızla uzaklaştı. Sonra, hoca, dokumacı ile arasında geçenleri diğer yol arkadaşlarına 
anlattı. Hepsi de dokumacının haline gülüştüler ve yollarına devam ettiler... 
Fakir dokumacı da yola düştüğü o hızla Harem-i Şerife girdi. Beytullahın kapısına 
başını koydu. Yüzünü yerlere sürerek ağlamağa başladı ve şöyle niyazda bulundu: 
Ey alemlerin Rabbi olan Allah&#39;ım! Ey ezeli ve ebedi olan Allah&#39;ım! Sen kadirsin. 
ganisin. rahmetin ve ihsanın bütün kullarına şamildir. O kullarına, yarın cehennemden 
azad olunduklarına dair berat vermişsin. Ben fakir kuluna ise huccet verilmedi. Yoksa 
ben Azad olunmadım mı?... 
 
Dokumacı bir taraftan bu şekilde yalvarıyor, diğer taraftan da gözlerinden adeta sel 
gibi yaşlar akıtıyordu. Nihayet öyle bir an geldi ki, yorgun ve bitab düşerek kendinden 



geçti. Bu halet içinde iken bir ara bir şahıs geldi ve şöyle dedi: 
Kaldır başını ey miskini Al su huccetini de var yolculuk arkadaşlarına yetiş... 
 
Böyle bir durumla karşılaşan dokumacı dehşet içinde kaldı. Sonra gördü ki gerçekten 
elinde bir kağıt parçası var. Fakat bu öyle bir kağıt parçası ki bu dünyada imal edilen 
kağıtlara benzemiyor. Kağıdın etrafa saçtığı kokudan canı mest oldu. Beratı öptü. 
Başına koydu. Yüzüne ve gözlerine sürdü.Sonra büyük bir itina ile koynuna 
yerleştirerek tekrar yola koyuldu. Bir müddet sonra da yol arkadaşlarına yetişti. Fakat 
onlar hala işin alayında idiler. Hatta, zavallı dokumacıyı aldattıkları için gülüşüp 
duruyorlardı. Dokumacı kendilerine yetişip yanlarına yaklaşınca sordular: 
Ne oldu, hüccetini aldın mı? 
 
Dokumacı dedi: Evet aldım... 
Onun bu sözü üzerine, komşusu hoca hemen kendisine yaklaşarak: Görelim bakalım 
şu hüccetini dedi. Dokumacı da daha önce koynuna yerleştirmiş olduğu hücceti 
kemali hürmetle hemen koynundan çıkardı, Hocaya uzattı ve ilave etti: Seninki ile bir 
arada dursun... 
 
Hoca, fakir komşusu dokumacının uzattığı beratı aldı. Bu, yeşil bir kağıt idi. Üzerinde 
beyaz nurdan yazılar vardı. Etrafa saçtığı güzel kokular onu duyanı mest ediyordu. 
Bu manzara ile karşılaşan hoca bir feryat etti ve binmekte olduğu bineğinden 
kendisini aşağı attı. Bu sırada aklı başından gitmişti. Bir müddet sonra kendisine 
gelerek dokumacının beratını yüzüne gözüne sürdü. Bu arada şunları söyledi: 
Yazık benim geçen ömrüme. O güzelim ömrümü yok yere harcamışım!.. Keşke ben 
de şu dokumacı komşum kadar olabilseydim de beni de Tanrı ile aldatsaydılar. Ah, 
ne olurdu, onun eriştiği bu saadete ben de erişmiş olsaydım... 
 
Fakir dokumacı sırf iyi niyetliliği ve ihlası sebebiyle bu mertebeye erişmişti. Onun fakir 
oluşu ile alay edenler ve hac yolculuğuna çıkarken istihza yollu: Bari bir kaç bin akçan 
olsaydı... diyenler, acaba bu yolda bütün servetlerini de harcamış olsalar böylesine 
muazzam bir saadete mazhar olabilirler miydi?... Her ne hal ise, hacılar Bağdata 
dönünce, dokumacı, hocaya şöyle dedi: Hüccetim sende kalsın. Ben ölünce 
kefenimin arasına koyar ve beni öylece defnedersiniz!... 
 
Hoca da bu vasiyyet gereğince hücceti sandığına koydu. Onu iyice kilitledi. Kendisi 
ticaretle meşgul oluyordu. Bu sebeple, bir ara başka bir şehre gitmişti. İşte onun 
Bağdatta bulunmadığı bu sırada fakir dokumacı da vefat etti. Cenazesi kaldırıldı. 
Mezarına defnedildi. Bir müddet sonra hoca da döndü. Fakat komşusu dokumacının 
ölmüş olduğunu duyunca feryad ve figana başladı: Eyvah!.. Komşumun bende 
emaneti vardı. Vasiyyetini yerine getiremedim. O, ahirete gitti. Hücceti ise bende 
kaldı... 
 
Sonra, ağlayarak hemen geldi. Sandığı açtı. Bir de baktı ki huccetin yerinde yeller 
esiyor. Bu durumda ne yapacağını şasırdı. Bir müddet düşündükten sonra kendi 
kendine şöyle dedi: 
Hemen gideyim. Komşumun mezarını açıp bakayım. Belki de birisi onu alıp kendisine 
vermiştir... 



Böyle dedikten sonra doğruca dokumacının mezarına gitti. Onu açmağa teşebbüs 
etti. Fakat tam bu sırada bir ses işitildi. Hafiften gelen bu ses şöyle diyordu: 
Bırak. Kabri açma. Biz ona hüccet verdik. Artık elbette yaban ellerde bırakacak 
değiliz. Aksi takdirde kendisine hüccet vermiş olmamızın bir manası kalmaz. Mezara 
dokunma. Hüccet yerini ve sahibini bulmuştur... 
 
Bu nida üzerine hoca kendinden geçti ve olduğu yere yığılıp kaldı. Bu arada, 
dokumacının karşıdan geldiğini ve kendisine şöyle dediğini müşahede etti: 
Hoca, Allah senden razı olsun. Sana selamet versin ki o hüccet bana geldi. Sual 
meleklerine gösterdim. Bunun üzerine bana hiç bir şey söylemediler. Bu arada şunu 
belirtmeliyim ki ben, hücceti senin sayende aldım. Eğer sen bana: Git Hüccetini al! 
demeseydin. Ben bu gün hüccetiz olacaktım... 
 
Daha sonra hoca evine döndü. Dokumacı fakir komşusunun ruhu için Kur’anlar 
okuttu, yemekler yedirdi, fakir ve muhtaçlara sadakalar dağıttı, bir çok hayır ve hasenat 
yaptırdı... 
 
 
  



İHLAS NEDİR? 
 
İslamda ihlas, herhangi bir işi güzel niyetle saf bir kalbide Allah rızası için sırf 
Allah’ın emri olduğu için yapmak, kendi kulluk vazifesini yapıp Allah’a ait olan rububiyet 
vazifesine karışmamaktır. 
İhlasın zıddı riya ve gizli şirk olup insanlara riyakarlıktan gösterişten uzak olmak 
ihlasta bir esastır. 
İhlasa riya kapısından girilir. Ancak bunun manası kasden böyle olacak demek 
değil aksine, gösteriş yaptığı kimselerin fani, aciz ve gösterişe değmez insanlar 
olduğunu zamanla anlar. Mecazdan hakikate geçer. 
Ehli dalalet hasbilik ruhuna sahip olsalar bile hiçbir zaman ihlaslı olamazlar. İhlaslı 
insanlar kendilerine Allah’ı vekil olarak kılmışlardır. 
 
İHLASIN ÖNEMİ 
a) ihlas salih amelin ruhudur. Kurtuluş sebebi ancak ihlastır. Öyleki bir zerre ihlaslı 
amel tonlarla halis olmayana üstündür. Halis muhabbetin kaynağı şefkattir. 
Bununda en güzel misali annelerdir. 
b) Allah halis dinden ve ihlaslı amelden başkasını kabul etmez. 
c) Şeytan herkesi baştan çıkarabilir. Muhlasin olanlar müstesna 
d) Keyfiyet çok önemlidir. Cenab-ı Hakkın rızası ihlasla kazanılır. 
e) Samimi ihlas(hasbilik) şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Çünkü kuvvet hakta ve 
ihlastadır. Bunun delili günümüzde meydana gelen islamın inkişafıdır. 
f) Peygamberlerin tek istek ve arzuları Allah’ın rızasını kazanmak olmuş vazifeleri 
karşılığında kullardan birşey talep etmemişlerdir. 
g) İhlasın önemi, bir kimse şehidliği ihlaslı talep etse yatağında ölse dahi Allah onu 
şehidler makamına ulaştırır. 
 
İHLASIN ALAMET VE TEZAHÜRLERİ 
1) Allah’a münacattan, dua ve tazarruda lezzet almak ve ahirette alacağı 
sevapla yetinmektir. 
2) Müsbet hareket etmek başkasının kusurunu araştırmamaktır. 
3) Daima haktan yana olmak haksızlığa taraftar çıkmamaktır. 
4) İnsaflı olmak, başkasının da fikrine saygı göstermektir. 
5) İttifak içinde olmak cemaat halinde yaşamaktır. 
6) Daima hadd-i vasat olan ehli sünnet ve sırat-ı .....takip etmek ifrat ve 
tefritten sakınmaktır. 
7) Tabii olmayı gerektiğinde amir olmaya tercih etmektir. 
8) Müslümanların başarı ve meziyetleriyle iftihar etmektir. 
9) Yalnız kendi vazifesini düşünüp Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmamak 
10) İman ve islama ait vazifeleri hazmetmek ve yaşamak 
11) Vakar sahibi olmak. Yani özün sözden, için dıştan siretin sunetten daha 
hayırlı olması. 
12) Hak bildiği yolda en kötü şartlarda bile sebat etmek 
 
 



HAKİKİ İHLASTA DÜSTURLAR 
1- Amelde Allah rızasının esas alınıp yapılması 
2- Kuran-ı Kerimin ve sünneti seniyyenin kudsi düsturları içinde istikamet içerisinde 
olmak. 
3- Takva ve tevekkül içinde olmak 
4- İttifak içerisinde olmak ve hizmetleri kardeşlerini tenkit etmemek 
5- İ’sar sahibi olmak , yani maddi manevi konularda kardeşini nefsine tercih etmek, 
hizmette önde ücrette geride bulunmak. 
NOT: Birinci düsturu elde edemeyen diğerlerinide elde edemez. 
 
İHLASA MANİ VE ZARARLI HALLER 
a) Enaniyet ve kendini beğenmek 
b) Rekabet ve kıskançlık 
c) Şöhret ve hırs 
d) Korku: elindeki mal ve imkanların kaybolacağını düşünmek bunların muhafazası 
için dininden tezviz vermek. 
e) Tam’a ve hırs: tevekkül sahibi olmama 
f) Gaflet ve cehalet 
g) İnhiraf ve dalalet sünneti seniyyeyi terketmek 
 
İHLASI MUHAFAZA ETMENİN ÇARELERİ 
a) İyi kimselerle arkadaşlık yapmak 
b) Rûbıta-ı mevt: Ölümü düşünüp fani olan şeylere bel bağlamamak 
c) İhsan şuuruna sahip olmak: Cenab-ı Hakk’ın her yerde hazır ve nazır olduğunu 
düşünmek , günahlardan kaçınmak. 
 
İHLASIN NETİCE VE FAYDALARI 
a) ihlaslı yapılan her müsbet hareket ibadet olur. 
b) Allah ihlaslı ve hasbî kimsenin gören gözü duyan kulağı ve tutan eli olur. Allah 
onu fena şeylere karşı muhafaza eder. 
c) İnsi ve cinni şeytanların fitne ve fesatlarından muhafaza olur. 
d) Günahların affında ve hasenatın kabülünde ... olur. 
e) İhlas en sağlam bir dayanak noktası ve güç kaynağıdır. 
f) En kısa bir hakikat duadır. 
g) En safi bir ubudiyyettir. 
h) Her türlü salih amelin ruhudur. 
i) Ahirette Cenab-ı Hakk’ın cemalini görmeye ve sevdikleri ile beraber olmaya bir 
vesiledir. 
 
SONUÇ 
İhlas herşeyde Allah’ın rızasını gözetmektir. Önce ihlası kazanmak kazandıktan 
sonra da bir hayat boyu muhafaza etmek, ancak fahi ve ucba girmemek dünyevi 
uhrevi bir çıkar beklememek esastır. 
 
 
 
 



İHLAS 
 
İhlas, yapılan her şeyi Allah (cc) için yapma ve yapılmayanı da yine Allah için 
yapmama, demektir. Peygamberler, daha işin başında işte böyle bir ihlâsa erdirilmiş 
şahsiyetlerdir. Gerçi çalışıp çabalama ile insan, ihlâsta bir noktaya ulaşabilir; ne var 
ki, diğer insanların varabileceği son nokta nebîler için sadece bir başlangıç 
noktasıdır. Onlar, âdetâ ihlâsın özü haline gelmiş ve muhlasînden kılınmışlardır. 
Kur’ân-ı Kerîm onların bu hususiyetini bazı peygamberlerde müşahhaslaştırarak şu 
şekilde anlatır: “Kitab’ta Musa’yı da an! Gerçekten o, ihlâsa erdirilmiş, bir Resûl ve bir 
peygamberdi (Meryem, 19/51). 
 
Ve Hz. Yusuf için “...Şüphesiz o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandır” (Yusuf, 12/24). 
Ve Allah Resulü’nün şahsında ümmetine şöyle sesleniyor: 
“Şüphesiz ki kitab’ı sana hak olarak indirdik (O halde sen de) dini ona has kılarak 
Allah’a kulluk et!” (Zümer, 39/2). 
 
Yine Allah (cc), Habibini şöyle konuşturuyor: 
 
“De ki: Ben dinimi sadece O’na has kılarak Allah’a kulluk ederim” (Zümer, 39/14). 
Kulluğun sebebi Allah’ın emridir; neticesi, Cenâb-ı Hakk’ın rızasıdır; meyve ve 
semeresi ise Rabb’in ahirette verecekleridir. Kulluk bütün bir hayatı içine alır ve 
mü’minin bütün davranışlarında bir şuur ve iz’ân olarak kendisini hissettirir. 
Asrımızın büyük mütefekkiri: “Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için 
çalışınız ve O’nun rızası dairesinde hareket ediniz”, derken ihlâsın hem tarifini 
yapmakta hem de ehemmiyetini dile getirmektedir. 
 
İhlâs, insanın dosdoğru ve müstakîm olmasının adıdır. İhlâslı insanın hayatında 
zikzaklar yoktur. Ruhânî seyri hep yukarıya doğru ve dimdiktir. Onun içindir ki, onlar 
işe başladıkları günkü mahviyetlerini, zirvelere çıktıkları zaman da koruyup muhafaza 
edebilmişlerdir. Ancak onlar ne kadar azdır!. 
 
İnsanlık tarihinde, bu ufkun zirvesinde sadece bir insan vardır; O da Allah Resûlü’dür. 
Nasıl olmasın ki, da’vâsını ilk yaymaya başladığı günkü tavrıyla Mekke’yi fethettiği 
gün arasında mahviyet ve tevazu bakımından zerre kadar değişme göstermemiştir. 
Mekke sulhla alınmıştır. Münferit bir-iki hâdise olsa bile, bunu umuma teşmil etmek 
doğru değildir. İki Cihan Serveri, senelerce evvel çıkarıldığı bu mübarek yere girerken 
fâtih bir kumandan edasıyla girmiyordu. O gün merkûbe binmiş ve başını o kadar 
eğmişti ki, mübarek başı neredeyse eğerin kaşına değecekti. 
 
O, Medine’de bulunduğu devre içinde de tavrını hiç değiştirmemişti. Sahâbe, O 
içeriye girdiğinde ayağa kalkardı.. kalkmalıydılar da. Hatta O girdiğinde cenazeler 
dahi kabirlerinden fırlayıp, O’na ihtiram etmeliydiler.. O bütün bunlara fazlasıyla 
lâyıktı. Ancak kendisi, sahâbenin böyle ayağa kalkmasından ciddî rahatsızlık duyar 
ve her defasında : “Acemlerin (büyüklerine) ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın” 62 
der ve tekdîr ederdi. 
 
Evet O, kudsî vazifeye nasıl başladıysa, öyle de bitirdi.. O’nun hayatı âdeta bir musîki 



ahengi içinde geçmişti. Başladığı işi başladığı perdede bitiriyordu ve bu çok üstün 
muvaffakiyet demekti. Hatta O, bir yönüyle bu ilâhî musîkiye pestle başlamış ve 
neticede arz-ı semâ’yı velveleye verecek tize ulaşmıştı. 
O, bütün hayatı boyunca dini Allah’a tahsis ederek sadece O’na kulluk yaptı.. gönlü 
sadece O’nun marifetiyle doldu-taştı.. gözü her yerde O’nun asârını süzüp durdu.. 
bütün duyguları O’ndan gelen mânevî zevklerle coştu ve köpürdü.. O, Hakk’a 
uyanmış, hakikate yelken açmış ve doyma bilmeyen bir iştiha ile hep “Allah” deyip 
dolaşmıştı. Çünkü O, bir ihlâs insanıydı... 
 
O’ndaki ihsan şuuru da buna ayrı bir buud teşkil ediyordu. Çünkü bizzat O’nun tarifi 
içinde ihsan, Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmaktı. Mes’eleyi bir teşbihle anlatacak 
olursak, başkası kıbleye dönüp namaz kılarken, O, namazını Kâ’be’nin içinde 
kılıyordu. 

 





Hikmet 

Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir ilâhî meş'ale vardır ki, onun aydınlığında bir 
senede kat'edilecek yollar bir saatte alınabilir: O da, fikirdir. 

Fikrin işi, doğruyu araştırmaktır. Malzemesi ilâhî mevhibeler olan onun laboratuvarında, çok 
doğrular, doğruluk hesabına tekrar-ber-tekrar değiştirilir ki, fikrin asaleti de, işte buradadır. 

Fikir, düşünmek demektir. Düşünmek, muhakeme etmeden akla gelen şeylere inanmak ve 
başkalarının ârızalarını bulup, onlara itirazlarla ömrünü çürütmekten daha ziyade, hakikata 
ulaştıran faziletli bir gayrettir ki, gücünü mantık, hikmet ve ilâhî vâridâttan alır... 

Fikir, bir mânâda aklın inceliği ve nûrânîleşmesidir. Fikirsizlik, akılsızlık demek değildir. Aklın, 
her şeyi aydınlıkta yakalayıp değerlendirmesine mukabil, fikir, mütalâa edeceği şeyleri daha 
çok karanlıkta mütalâa etmeyi sever. Evet, fikir ile ruh, karanlıkta daha çok iş görürler... 

Hikmet veya İslâmî felsefe, hep bu mânâdaki düşünce yamaçlarında boy atıp gelişmiştir. 
Sağlam düşüncenin hâkim olduğu her yer ve her devirde sağlam hikmet, sakat ve eksik 
düşüncenin hükümfermâ olduğu yerlerde ârızalı ve yanıltan felsefe zuhur etmiştir. 

Eksiği ve gediği ile felsefeye hikmet diyeceksek, feylesof da, hikmet seven mânâsına hakîm 
demektir. 

İnsan düşüncesini bulanıklıktan, gönlünü de vahşetten kurtararak, onun ruhunu tasfiye edip, 
vicdanının eline, uğrayacağı yerleri aydınlatacak bir meş'ale tutuşturan ve bu aydınlıkta 
varlığın çehresindeki yazıları okutturan en önemli ışık kaynaklarından biri de, hikmet veya 
İslâmî felsefedir. 

İlimler, akıl dairesi içinde döner-dururlar; hikmet, ruhiyât atmosferinde çimlenir-gelişir. 
Mâneviyât, akıl ve ruh dairesinin çok ötesinde, ruhâniyât ikliminde doğar ve büyür. 

Hikmetin gâyesi, Allah'a ve ruha giden yolları aydınlatmaktır. Bu aydınlatma, zaman zaman 
eserden eser sahibine, zaman zaman da eser sahibinden esere ulaştırma şeklinde olur. Her iki 
yol da, hikmet meş'alesini elinde taşıyanın niyet ve nazarının sağlamlığı ölçüsünde insanı 
hayra ve mutlak güzelliklere ulaştırabilir. 

Âlim, bilen değil, bildiği şeyi vicdanında duyandır. Câhile karşı âlim ne ise, âlime karşı da 
hakîm ve feylesof odur. 

Âlim, şehadet âlemi ve sırf mülk cihetiyle varlıklarla münâsebete geçer; hakîm ise, sürekli 
olarak gayb âlemi ve öteleri kurcalar durur... 

Âlim, görüp şâhit olduğu, fakat vicdanında ledünnî bir zevk hâlinde duymadığı güzel şeyleri 
fena sayabilir. Hakîm, her şeye perde arkası durumu itibarıyla yaklaştığı için, bütün fikrî 
faaliyetlerini âdeta bir ibadet neşvesi içinde sürdürür. 



Sevilmeyen her şey, mutlaka çirkin ve fena demek değildir. Çocuklar, okuma ve düşünmeyi, 
iğne ve ilacı sevmezler.. ama, ateş ve yılanla oynamaya bayılırlar... İlim aklıyla hikmet aklı da, 
aynı ölçüler içinde mütalâa edilebilir. 

Bizdeki yeni felsefeciler, felsefe ile en az münasebeti olanlardır. Pek çoğunun yaptığı, yarım 
yamalak bir tercüme.. onu olsun mükemmel bir şekilde yapabilselerdi..! 

Hikmet, akıl ile değil, ruhun tasdik ve şehadetiyle takdir edilebilir. Evet, hikmeti yine hikmet 
anlar; akıl, onun ya düşmanı veya samimî olmayan dostudur. 

Aklın çok defa hikmeti beğenmemesi, onu idrak edememesindendir. Hikmetin meseleleri o 
denli ince ve akıl üstüdür ki, ilhamla kanatlanmayan aklın ona ulaşması çok zor, hatta 
imkânsızdır. 

Akıl, gözün ak tabakası ise, hikmet onun siyah tabakasıdır ki, akıl nurundan sonraki zulmetten 
doğar... 

Akıl, eşyayı el yordamıyla, hikmet ise gözle yakalamanın; akıl, varlığa gözlüklerle bakmanın; 
hikmet, onu dürbün veya teleskopla seyretmenin adıdır. 

Akıl, maddenin sınırlarını aşamaz.. madde ötesini hikmet ve hakikî felsefe görüp sezebilir. Ne 
acıdır ki, insanlar, hikmetin o gürül gürül ve aldatmaz sesini dinleyeceklerine, gider, davul-
zurna dinlerler... 

Hayatın karanlık ve dolambaçlı yollarını aydınlatan iki meş'ale vardır: Biri sâlim akıl, öbürü de 
hikmet... 

İlimler, aklın ziyası; hikmet ise, ruh semasında çakıp-duran şimşeklerdir. 

Maddeci felsefe ile hikmeti birbirine karıştırmak, ikisini de bilememenin ifadesidir. Ne gariptir 
ki, şimdi her yanda duyulan da, bu tür câhillerin gevezeliği..! 

Mâyesi hikmetle yoğrulmuş hakîm, hücresinin daracık duvarları içinde kâinatları seyreder ve 
öyle ulaşılmaz noktalara ulaşır ki, dünyaları gezen seyyahlar, onların yüzde birini bile 
göremezler... 

Feylesofa kâinatşinas diyorlar; hakikatşinas ve "ârif-i billah" olmayan, hakikî feylesof olamaz. 

Her söz, ferdin irfan ve kültür derecesine göre ruhundan fışkırır, ortaya çıkar ki, bunu da 
ancak, ufku o seviyede olanlar anlar. İnce sözleri, ince hakikatleri anlamamak veya âdî 
görmek, ruhun bilgisizlik ve kabalığından değil, onun irfansızlığındandır. 

Milletler, sık sık hikmetsiz kuvvetin paletleri altında kalıp ezilmişlerdir. Aslında, hikmetsiz 
kuvvet, kuvvetsiz hikmeti ezerken, gerçekten ezilip ağlayan biri vardır: O da, hakikat... 



Cevâhir kadrini sarraflar, ilim adamını âlimler, insanı da insanlığa yükselmiş olan kâmiller 
anlar. Cevher, bakırcılar çarşısında garip; âlim, câhiller arasında; insan, hayvânî ruhlar içinde; 
hakîm de, muhakeme ve vicdanın kulak ardı edildiği bir dünyada... 

 



Hikmet 

İlim, irfan, fıkıh, felsefe, sebeplerin ruhunu kavrama, eşyanın perde önü ve perde arkasına 
ıttıla, kâinat kitabı ve dinin özündeki fayda, maslahat ve gayelere vukuf gibi.. pek çok 
mânâlara gelen hikmet; hakikat ulemâsınca, daha çok faydalı ilim ve salih amel beraberliği 
şeklinde yorumlanmıştır ki, bunlardan biri diğerinin iradî sonucu, beriki de bir kısım yeni 
mevhibelerin başlangıcı ve mukaddimesidir. 

Yukarıdaki yaklaşımı nazar-ı itibara alarak bazıları, tıpkı aklı, "amelî ve nazarî" şeklinde iki 
bölümde ele aldıkları gibi, hikmeti de "amelî ve nazarî" diye iki kısma taksim etmişlerdir. 
Nazarî hikmet, varlık ve hâdiseleri, bir meşher gibi temâşâ etmek; bir kitap gibi okumak; bir 
senfoni gibi dinlemek; her zaman eşyanın perde arkasını kollamak; fizik ve metafizik 
dünyalardaki sırlı münasebetleri mütâlaa etmek, çözmeye çalışmak ameliyesi, cehdi ve 
mevhibesidir. 

Amelî hikmete gelince o, böyle nazarî bir yolla elde edilen ilim, irfan, alâka, münasebet ve 
kulluk şuuruyla bu meşherin sahibine, bu kitabın kâtibine, bu koronun idarecisine yönelip 
ubûdiyetle O'nu aramak, aşkla, şevkle hep O'na koşmak, hayret ve dehşetle O'nun huzurunda 
olmanın saygı ve mehâbetini yaşamaktır. Bu itibarla da hikmeti, evveli tefekkür, tefahhus, 
tecessüs ve temâşâ; ortası itaat ve ibadet; sonu da zevk-i ruhânî ve ebedî saadet şeklinde 
hulâsa edebiliriz. 

Ayrıca bu önemli hususların yanında, Kur'ân'ın hikmetle alâkalı şu tesbitleri de her biri başlı 
başına birer esas sayılacak mahiyettedir. 

1)Hikmet, Kur'ân'ın incelikleri ve sırları mânâsına gelir ki, bu, aynı zamanda Kur'ân'ın şerh ve 
izah ettiği kâinat kitabının da sırları ve incelikleri demektir. Bu gerçeğe Kur'ân: 
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اً��ِث "Allah hikmeti dilediğine verir; kime de hikmet 

verilirse, ona bol bol hayır verilmiş demektir." (Bakara, 2/269) âyetiyle işaret eder. 

2)Peygamberlik ve esrâr-ı risâlet ki, bu mânâ, hadisçilerce Sünnet'e hamledilmiştir ve  ¶   ُەاَتاَو
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ةَم "Allah Dâvud Aleyhisselâm'a saltanat ve hikmet verdi." (Bakara, 2/251) veya لَو
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"And olsun biz Lokman'a hikmet verdik." (Lokman, 31/12) gibi âyetler bu 

gerçeği ihtar eder. 



3)Nazarî ve amelî hikmet mânâlarını da ihtiva eden bir câmiiyetle hayırhahlıktır ki, أ
±
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ِةَنَسَح  "İnsanları Rabbin yoluna hikmet ve mev'ize-i hasene ile davet et!.." 

(Nahl, 16/125) meâlindeki âyetler de bu anlamdaki hikmeti hatırlatır. 

Hikmeti, yerli yerince davranma ve her şeyi yerli yerince kullanma şeklinde yorumlayanlar da 
olmuştur. Mûtedil ve müstakim olma mânâlarına da gelen bu son tesbiti şu şekilde biraz daha 
açmak mümkündür: 

1)İfrat ve tefrite girmeden her şeyin hakkını verip itidali korumak.. sorumluluklarımızı şer'î 
çerçeve içinde anlamak ve yerine getirmek.. esbap dairesi içinde kaldığımız sürece sebeplere 
riayette kusur etmemek.. iyiliklerde dahi olsa aşırılığa girmeyip dinin, her şart altında 
yaşanılırlığı düşüncesini korumak.. ve hayatı Sünnet programlı yaşamaya çalışmak.. 

2) Hakk'ın takdirlerini kendi tercihlerimiz önünde düşünmek ve O'nun şer'î ve kevnî her türlü 

icraatını gönül rızasıyla karşılayıp, ömürlerimizi أ
{

لْسÄَ ْمِلْس
{

ْم  "Teslim ol, selâmeti bul!"[1] 

çizgisinde sürdürerek "her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah" mülâhazasını bir lâhza 

bile hatırdan çıkarmamak.. 

3)Düşünce ve davranışlarımızda, peygamberâne bir azim ve idrakle ق
ُ

أ ¤��Êَس ەِذه ْل
{

¼ِإ وُعْد
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Àَأ ٍةَ��ص
{
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¤ÐÑَعÎََّتا Íنَمَو ا "De ki: İşte benim yolum; basiret üzere Allah'a davet ediyorum.. ben de, bana 

tâbi olanlar da..." (Yûsuf, 12/108) gerçeğini ruhlarımızda duyup her şeyi Fetânet-i Âzam'ın 

vesâyetinde basîretle plânlayıp icrâ etmek bu hikmet telâkkilerinin birer televvünü sayılabilir. 

Büyük ölçüde hikmetin kaynağı vahiy ve ilhamdır. Bu açıdan da, peygamberlerin ve 
derecesine göre diğer mürşidlerin, metâları hikmet birer hakîm olduklarını söylemek yerinde 
bir tesbit olsa gerek. Zira bu zâtlar, kendilerine sığınan gönül ve ruh hastalarını "tıbb-ı ruhânî" 
ile tedavi eder ve ellerinden geldiğince onların kalbî hayatlarını "ahlâk-ı rezile" virüslerinden 
temiz tutmağa çalışırlar. 

Bu itibarla da, onların hareket sahaları ve meşguliyet alanlarını da göz önünde bulundurarak, 
aşağıdaki önemli meselelerin tahlili içinde işaret nev'inden bir kere daha "hikmet" demek 
istiyoruz: 

1)Hikmet; bir düşünce, tasavvur ve davranış bütünlüğüdür. Evet düşüncede isabet, ifadede 
gereklilik ve ölçü, sonra da o çizgide hareket tam bir hikmet televvünüdür.. 



2)Ilimde yakîn, amelde sağlamlık ve itkan hikmete bir diğer yaklaşım.. buna ilmin amel ile ve 
sanat ruhunun itkanla beslenmesi de diyebiliriz. 

3)Dinin gaye ve maksatlarını kavrayıp, onu ferden temsil etmenin yanında, topyekün hayata 
hayat kılma düşünce ve cehdi de hikmetin bir başka çizgisi. 

4)Varlığın özü ve iç yüzündeki gerçeği, her nesneye ait ayrı ayrı hususiyetleri ve bu 
hususiyetler arasındaki münasebetleri, Yaratıcı tarafından hedeflenen gayeleri idrak ve şuur 
da hikmetin ayrı bir buudu.. 

5)Sebepler ve illetler âlemine yönelerek, varlığı fayda ve maslahat yanlarıyla görüp tanımak, 
tahlil ve terkiplerde bulunmak, Yaratıcı'nın halifesi olma unvanıyla, O'nun izni ve emri 
dairesinde varlığa müdahale, hilâfet televvünlü, sanat buutlu hikmetin ayrı bir yanı. 

6)Nizam ve âhengiyle kâinattaki her şeyin yerli yerinde olması ilâhî hikmetinden hareketle, 
kendi dünyamızda bu denge ve düzenin korunmasına riayet, arz, atmosfer ve semâlardaki 
muvazenenin muhafazası istikametinde değişik ad ve unvanlarla değişik ilim dallarını 
geliştirmesi de hikmetin ayrı bir yorumu. 

7)Her zaman en iyi hedefleri takip ederek, sevk ve idare edilenler arasında, iyilik ve güzellik 
arayışları içinde bulunmak, insanlarla muâmelelerimizde ilâhî ahlâkla tahalluk etmek suretiyle 
arzı ve arzdaki idârî sistemleri semâvîleştirme gayreti göstererek peygamberlerin gönderilme 
gayelerini gerçekleştirmek de hikmetin bir diğer enfes tarafı... 

İnsanoğlu her zaman, şeytanın telkin ve vesvesesiyle, rahmânî mantık ve muhakemeyi tefrik 
edebilmesi için, aklını Rasûlüllah'ın (sav) emrine vererek tetikte olma mecburiyetindedir. İşte 
ancak bu sayededir ki, insanda, müstakim muhakeme ve ilâhî hikmet mevhibeleri belirmeye 
başlar.. duygu, düşünce istikameti güçlenir ve derken fert, davranış bütünlüğüne ulaşır.. sonra 
da bu duygular işlene işlene onun tabiatıyla bütünleşir ki, bu da ilâhî ahlâkla ahlâklanma 
demektir. İsterseniz buna nazarî aklın amelî akla, nazarî hikmetin de amelî hikmete inkılâp 
etmesi.. veya bir kısım büyüklerin yaklaşımıyla, insanın melekî yanlarının şeytânî yönlerinin 
önüne çıkması da diyebiliriz. 

Bu açıdan da, ilim ile amele, hikmet gerçeğinin birer parçası, birer derinliği olarak bakmak 

icab eder ki, bu da amel, imanın bir cüz'ü olmasa da, dinin bir yanı olduğu hakikatini ifade 

demektir. Zaten, İslâmiyet'te, bilgiden hemen kulluğa geçilmesi de herkesin ittifak ettiği bir 

esastır ki, لَخ اَمَو
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نوُدÎُْعَ�ِل َّالِإ َسÕِْإلاَو َّنج   "Ben, cin ve insanları bana kulluk yapsınlar diye 

yarattım." (Zâriyât, 51/56) âyeti de bu hususu ihtar etmektedir. Evet, herhangi bir konuda, 

nazarî olarak derinleşip de amele geçmeme, faydasız bir gayret, dolayısıyla da apaçık bir 



hüsrandır. Başta da ifade edildiği gibi; varlık bir hikmet kitabı, bir hikmet meşheri, Kur'ân da 

bu hikmetler mecmuasının dili, tercümanı, yorumcusu ve tarifnâmesidir. İnsanların vazifesi 

ise, Kur'ân'da kâinat kitabını okumak, kâinat meşherini tanımaya çalışmaktır ki, böyle biri, 

Kur'ân'ın ifadesiyle hayr-ı kesîre mazhar olur ve letâifinin enginliğine, zenginliğine göre de 

değerler üstü değerlere ulaşır. Aksine, varlığın çehresindeki gerçekleri görüp de arkasındaki 

hakikatlere ulaşamama ve bu nizamla hedeflenen gayeyi sezememe, varlığın ve var olmanın 

en önemli mesajını alamamadır ki, bu da mutlak bir kazanç kuşağında apaçık bir kaybetme 

demektir. 

أ َّمُهلل}ا
{

نÍر
َ

لا ا
�

قُزْراَو اÛقَح َّقَح
ْ

أَو ،ُهَعاÎَِّتا اَن
{

نÍر
َ

لا ا
�

Îََلِطا Àَقُزْراَو ًالِطا
ْ

 .ã�Ñَِما ُهÀَاَنِتْجا اَن

 

 
 


