




Efendimiz’in Kulluğu  
 
Allah Resûlü bitmek tükenmek bilmeyen bir arzu ile Rabbine ibadet etmeye çalışır ve her 
fırsatta O’nun kulu olduğunun bilinciyle hareket ederdi. Şu misal buna güzel bir örnektir: 
Abdullah b. Mesud anlatıyor: Bedir Savaşı’nda, üç kişiye ancak bir deve düşüyordu. Ebû 
Lübâbe, Hazreti Ali ve Allah Resûlü birlikte idi. Yürüme sırası Allah Resûlüne geldiğinde, “Ey 
Allah’ın Resûlü, senin yerine biz yürüyelim.” dediler. Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Siz, 
benden daha güçlü ve kuvvetli değilsiniz. Ayrıca, benim sevaba olan ihtiyacım sizinkinden 
daha az değildir.”  
 
Efendimizin Namazları Nasıldı?  
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. Bu hakikat bir hadis-i şerifte şöyle dile 
getirilir: “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 var mıdır? Eğer nafile namazı varsa, farzların noksan kalan 
kısımları bu nafilelerle tamamlanır. Her hususta en büyük rehberimiz olan Sevgili 
Peygamberimizin (sav) namaz kılış şeklini sahabiler dikkatle takip ediyorlardı. Resûl-i Ekremin 
(sav) namaz kılarken kıyamı, rükûu, rükûdan sonraki itidali, secdeleri, iki secde arasındaki 
oturuşu, tekrar secdesi, selâm vermekle kalkıp gitmesi arasındaki durumu hep aynı itidal ve 
ciddiyet içinde cereyan ettiği rivayet edilir. Sevgili Peygamberimiz (sav), kendisi ibadeti tam 
hakkıyla yaptığı gibi, ümmetinin de aynı şekilde titiz davranmasını istemektedir: “Benim 
namaz kıldığımı nasıl gördüyseniz, siz de öyle kılın.” Bu tavsiyeye uyan sahabiler, namazda 
gereken dikkat ve itinayı ellerinden geldiği kadar gösterirlerdi.  
 
Hz. Vesile bin Mâbed, Efendimiz’in namazını şu ifadelerle anlatıyor: “Resûlullah’ın (sav) 
namaz kıldığını gördüm. Rükûa vardığı zaman sırtı o kadar düz olurdu ki, hatta üzerine bir 
miktar su dökülse, bir tarafa akmadan dururdu.” Efendimiz, namazını ta’dîl-i erkana riayet 
ederek kılıyor, bu şekilde kılmayan müminleri ise ikaz ediyordu. Hz. Ali bin Şeyban 
(radıyallâhu anh) anlatıyor: “Biz Resûlullah’a (as) 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. Görüldüğü gibi, Peygamberimiz, 
namazda en küçük bir ihmale ve hatâya dahi müsaade etmiyordu. Namazın bir rüknünü 



giderecek kadar aceleye getiren ve yarım yamalak yapanlara aslâ izin vermiyor, namazda 
eksiklik yapılmasını hırsızlık sayıyor, “Namazda hırsızlık yapan, namazın rükûunu ve sücudunu 
tam itidal üzere yapmaz” buyuruyorlardı.  
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.  
 
Allah Resûlü, her gece uyanarak Allah'ı zikretmiş, dua ve istiğfarda bulunmuş ve namaz 
kılmıştır. Allah Resûlü, bazı geceler ayakları şişinceye kadar namaz kılar, Allah'ı (c.c.) 
zikrederdi. Ashab'dan Muğîre b.Şu'be : "Ey Allah'ın Elçisi! Allah senin gelmiş geçmiş bütün 
günahlarını bağışladığı hâlde, neden hâlâ kendini bu kadar zorluyorsun?" diye sual edince: 
"Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuştu.  
 
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.” buyuran Peygamber Efendimiz, gece namazına ayrı bir ehemmiyet 
veriyor, asha- bını da bu konu da teşvik ediyordu. 
 
Hz. Âişe: “Bir gece uyandığımda, Allah Resûlü’nü yanımda göremedim. Aklıma, diğer 
hanımlarından birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım. 
Elim ayağına dokundu. O zaman peygamberin namaz kılmakta olduğunu anladım.. başı 
secdedeydi. Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve dua ile yakarıyordu. 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.” Gecelerin namazla ihya edilmesine o kadar 
ehemmiyet verirdi ki bir defasında Hz. Abdullah İbn Amr İbn Âs’ı: “Abdullah! Sakın gece 
namazını (teheccüdü) düzenli kılıyorken sonra kılmayı bırakan falan şahıs gibi olma!” diyerek 
ikaz etmişti.  
 
Efendimiz bir gece Hz. Aişeye:“Ya Aişe! Müsaade eder misin? Biraz Rabbime ibadet etmek 
istiyorum” buyurdu. Hz.Aişe “Ya Resulullah! Senin yanımda bulunmanı çok arzu ederim, fakat 
Rabbinle aranıza girmeye gönlüm razı olmaz” dedi. Efendimiz o gece sabaha kadar ibadete 
devam ettiler. Allah Resulü, 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. Namaz, O’nun âdeta şehvetle, aşkla 
arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk, O’na namazın verdiği zevki vermiyordu. Bu konuda şöyle 
buyurmuştu: “Bana (üç şey) sevdirildi: Kadın, güzel koku; namaz ise benim gerçek göz 
aydınlığım.”  
 



Efendimiz’ın Hayatı Takva Yörüngeliydi  
Peygamber Efendimiz dünyaya ehemmiyet vermemiş, dünyanın çekici güzelliklerini elinin 
tersiyle itmiş, hep takva yörüngeli bir hayat yaşamıştır. İbn Abbas anlatıyor: Hazreti Ömer, 
Resûlullah’ın yanına geldiğinde Efendimiz bir hasır üzerine uzanmış yatıyordu. Hasır, 
mübarek bedeninde iz yapmıştı. Bunu gören Hazreti Ömer: “Ey Allah’ın Resûlü, kendine 
yumuşak bir yatak yaptırsan olmaz mıydı?” diye sorunca Resûlullah şöyle buyurdu: “Benim 
bu dünya ile ne alâkam var! Bu dünyada kalıcı değilim. Ben, bu dünyada sıcak bir yaz günü 
yola çıkan ve bir ağacın gölgesinde istirahata çekilen ve yoluna devam eden bir yolcu 
gibiyim.”  
 
Efendimiz’in Şükrü Nasıldı?  
Efendimiz’in hayatında şükrün ayrı bir yeri vardı. O, şükrünü günde pek çok defa hem diliyle 
hem de namazıyla ifa ediyordu. Muğîre b. Şu’be anlatıyor: “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 Cenâb-ı Hakk’a karşı şükür için uzun uzun şükür secdeleri yapıyordu. 
Muaz b. Cebel (ra) anlatıyor: Allah Resûlüne gitmiştim. Resûlullah, namaz kılıyordu; sabaha 
kadar da kıyam ve secde hâlinde kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, ruhunun kabzedilmiş 
olduğunu zannettim. “Niçin böyle yaptım biliyor musun?” buyurdu Allah Resûlü. “Allah ve 
Resûlü en doğrusunu bilir.” dedim. Üç veya dört kere aynı soruyu tekrar tekrar sordu ve 
şöyle buyurdu: “Allah’ın farz kılmış olduğu namazı kıldım. Namazın sonunda, Allah’ın elçisi 
(Cibril-i Emin) geldi ve “Ümmetin için ne yapayım?” diye sordu. “Rabbim en iyisini bilir” 
dedim. Sonra, aynı suali üç veya dört defa tekrarladı. Ben yine “Rabbim en iyi bilir” deyince 
Allah’ın elçisi Cibril, Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Ümmetin hakkında seni mahzun ve mükedder 
etmeyeceğim.’ dediğini belirtti ve bunun üzerine hemen secdeye kapandım. Zira Rabbim, 
şükredenlere mükâfatını verir ve şükredenleri sever.” 



KULLUK 
 
Peygamberin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada birleşir. O da Allah’a 
kul olma çizgisidir. 
Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’de : “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk yapsınlar diye 
yarattım” (Zâriyât, 51/56) buyurarak bu hususa işaret etmektedir. 
Demek oluyor ki, bizim esas yaratılış gayemiz Allah (cc)’ı bilip tanımak ve O’na layıkıyla kul 
olmaktır. Yoksa, yeme-içme, mal ve mülk kazanma veya dünya buudlu ev-bark sahibi olma 
değildir. Gerçi bunlar da bizim için fıtrî ihtiyaçlardır. Ancak yaratılışımızın gayesi değillerdir. 
İşte peygamberler bize, bu sırlı yolu göstermek için gelmişlerdir.  
Âyette: “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona; ‘Benden başka ilâh yoktur; o 
halde Bana kulluk edin’ diye vahyetmiş olmayalım” (Enbiya, 21/25) denilerek bu hususa 
işaret edilmiştir. 
 
Diğer bir âyette de :  
“Andolsun Biz, ‘Allah’a kulluk edin, tâğuttan sakının’ diye her millete bir peygamber 
gönderdik. Allah o insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı için de sapıklık 
hak oldu. Öyleyse yeryüzünde gezin de görün. Hakk’ı yalanlayanların sonu nasıl olmuş?” 
(Nahl, 16/36) denilerek, yine peygamberlerin gönderiliş gayesi putlardan sakınıp, Allah’a kul 
olma yolunda insanlara önderlik yapma hikmetine bağlanmıştır 
 
UBÛDİYET VE KULLUĞU İLE EFENDİMİZ 
Hele ibadeti, hele ibadeti! O’nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında başka hiçbir iş 
yapmamış da, hep ibadet etmiş zannederdi. Evet O, kulluğunda bu kadar derindi. Zaten, 
bütün güzelliklerde de O, öyle değil miydi? Hangi sahada, O’na kim yetişebilmişti ki? Hayır, 
hiçbir sahada, hiç kimsenin O’na ulaşması mümkün değildi.! 
 
O, namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki neredeyse ürperip ağlamadığı 
namaz yok gibiydi. Sahâbe, namaz kılarken O’nun sînesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi 
ses çıkardığını söylemektedir467. İçinde dönen boyunduruklar ve kulluğun o ağır 
mükellefiyetleri O’nu kaynayan bir kazana çeviriyordu. Elbetteki bu hâl, O’nun en yüksek 
seviyede, kulluğunu îfâ edebilme gayretinden ileri geliyordu. 
Namaz O’nun âdetâ şehvetle arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk, O’na namazın verdiği zevki 
vermiyordu. O’nun içindir ki, bir gün şöyle buyurmuştu: “Bana (üç şey) sevdirildi: Kadın, güzel 
koku; namaz ise benim gerçek göz aydınlığım.” 
 
Kadın, bir erkeğin alâka duyması için en önemli unsurlardandır. Hz. Âdem (as) yaratılırken, bu 
duygu ile yaratılmıştır. Bu alâkanın fazlalığı şehvettir. Şehvet ise, neslin devam etmesine 
verilen avans ve ücret demektir. Böyle bir ünvan verilmeseydi, hiçbir insan, neslini devam 
ettirmeyi düşünmezdi. Zira, diğerleri sadece angarya kabul edilecek mükellefiyetlerdir. Tek 
başına çocuk sevgisi de, neslin devamı için yeterli değildir. Onun için Allah (cc), erkeğin 
kadına, kadının da erkeğe alâka duyması için şehveti yarattı. İnsan mahiyetinde var olan ve 
yaratılışla gelen bu duyguyu aşmak mümkün değildir. Mümkün olsaydı, bunu başta Hz. Âdem 
(as) aşardı. Ve işte Efendimiz de bu fıtratı ve fıtrî olanı konuşuyor, anlatıyor ve “Bana kadın 
sevdirildi” buyuruyordu. O, fıtratla, tabiatla iç içe olduğunu bilen bir peygamberdi. O’nun 
getirdiği dinde ruhbanlık yoktu. Kendilerini ibadete vermek ve vakitlerinin bütününü, Allah 
(cc)’a kullukta geçirebilmek gayesiyle hadımlaşmak isteyen ashabına O şöyle diyordu: “Allah 



(cc)’ı en çok bileniniz ve O’ndan en çok korkanınız benim. Ama ben ibadet ediyorum, 
hanımlarımla da bulunuyorum. İstirahat ediyorum, gece ibadetini de yapıyorum. Oruç 
tutuyorum, yemek de yiyorum. Bu, benim yolumdur. Benim yolumdan yüz çeviren ise 
benden değildir...” O, tam bir denge insanıydı ve objektif prensiplerle gelmişti. O’nun 
getirdiği din, bir hanifiye-i semha idi ve herkesin rahatlıkla yaşayıp, tatbik edebileceği bir 
sistemin de adıydı. O, sadece belli bir gruba hitap etmek için gelmemişti.. herkes içindi ve 
mesajı da herkesi kucaklıyordu. 
 
Güzel kokuya gelince, seçkin ruhlar, güzel kokudan hoşlanırlar. Allah Resulü, ruhâniyâtıyla 
öyle incelmiş ve cismaniyeti o derece rikkat kesbetmişti ki, âdeta ruhuyla atbaşı gidiyor ve 
meleklerle bütünleşiyordu. 
Ruhiyât başkadır, ruhâniyat başkadır. Hem ruhiyât, hem de ruhâniyât sahibi olanlar, aynı 
zamanda “nefs-i sâfiyât”ın da sahibidirler. Sâfiyeye ancak nebîler ulaşabilir. Bu makamın 
zirvesinde de, yine Efendimiz vardır. Düşünün ki, O’nun bedeni, mi’raçta dahi ruhuyla olan 
yarışını bırakmamış, ruh nerelere çıkmışsa, Efendimiz’in bedeni de ruhuyla beraber orada 
olmuştur. 
 
Ben, burada mi’racın keyfiyeti üzerinde yapılagelen münakaşaları tekrar edecek değilim. 
Cumhur-ı ulemanın bu husustaki görüşü, Efendimiz’in mi’raca rûh ve bedeniyle beraber 
çıktığı şeklindedir470. O’nun bedeni o kadar rûhâniyat ve nûrâniyet kesbetmiştir ki ruhunun 
adımını attığı her yerde, bedeninin temaşa ve nazarı da vardı. Başkaları ruhlarıyla veya 
rüyalarında mi’raç yapabilirler. Ancak, ruh ve cesedle mi’raç yapmak, sadece Efendimiz’e 
nasib olmuştur. O işin eri ve o yolun şehsuvârı, O’dur. 
 
Güzel koku, meleklerîn ve rûhânilerin gıdasıdır. Allah Resûlü de, onlarla hem ruh hem de 
cesed itibariyle iç içe girdiğinden ve onlarla çok ciddi bütünleştiğinden dolayı, güzel kokudan 
son derece hoşlanmaktaydı ki, güzel koku O’nun içine adetâ inşirah vermekteydi. 
İşte Allah Resûlü, “bana kadın ve güzel koku sevdirildi”, derken ruh ve cesedinin ihtiyacını, bir 
çırpıda, bu “cihet-i câmia” ile ilan ediyor, kendisine ait hususiyetleri anlatmış oluyordu... 
Ancak, bu ilk iki mes’ele, tabiî, fıtrî ve beşer olmanın gereğidir ki, bunlarda, başkaları da Allah 
Resûlü’ne iştirak edebilirler. Yani, kadını ve güzel kokuyu sevmek, sadece Efendimiz’e 
mahsus değildir. Çünkü bunlar, Cenâb-ı Hakk’-ın insan fıtratına yerleştirdiği duygularla 
sevilirler. Ve bu husus azçok herkeste vardır. Üçüncü husûsa gelince, işte orada biraz durmak 
icap eder; zira Allah Resûlü: “Namaza gelince, o benim göz aydınlığım, o benim yavuklum ve 
o benim şehvetimdir” der. 
 
Bizden birine, en çok sevdiğimiz insanlardan birinin geldiği müjdelense, nasıl sevinir ve 
kendimizden geçeriz; Allah Resûlü de, namaza duracağı zaman bizim bu duyduğumuz 
sevinçten yüzlerce kat fazlasıyla sevinç ve coşkunluk duymaktaydı. Hani, uzun bir müddet 
Fatıma (r.anha)’dan ayrı kalsaydı, sonra da O’na Fatıma (r.anha) geliyor denseydi, O, ne 
kadar sevinir, nasıl mesrûr olurdu; işte namaz vaktinin geldiğini haber veren sesi duyduğunda 
da O, daha çok sevinir, daha çok mesrûr olurdu. Çünkü namaz O’nun sevgilisi, namaz O’nun 
mâşûkası ve namaz O’nun gözdesiydi. 
 
Bu hadîsi takviye eden Taberânî’nin rivayet ettiği başka bir hadîslerinde de Efendimiz şöyle 
buyurmaktadır:  “Allah her nebîye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince benim 
şehvetim, gece namaz kılmaktadır.”  



Bunun ma’nâsı şudur: “Siz, cismaniyetinize, bedeninize ait değişik zevkleri adım adım takip 
edersiniz; size, o zevkler adına gelen sinyaller, sizi tutar kendine cezbeder; siz de, o zevklerin 
ardına düşersiniz. Bana gelince, ben, vicdan denen vaizin “kalk namaz vaktidir” sesini 
duyunca, beni bu sinyal, öyle ardına düşürür ve öyle kendimden geçirir ki, namazsız 
edemem. Gece namazı kılmadığım, gece kalkamadığım anlar, benim için en hüzün verici 
anlar ve dakikalardır. Ve benim için en zevkli ve saadet bahşolan anlar da, namazda olduğum 
anlardır.” 
 
Allah Resûlü’nün, kulluğu ve Cenâb-ı Hakk’la olan irtibatı ve aynı zamanda tevhid-i ulûhiyeti 
ilan ve itirafı, öyle derindi ki, şimdiye kadar bu derinliğe çok kimse akıl erdirememiştir ki, işte 
yukarıda naklettiğimiz hadîs de bunun en açık örneğidir. 
 
Hz. Âişe Validemiz (r.anha) anlatıyor: 
“Bir gece uyandığımda, Allah Resûlü’nü yanımda göremedim. Aklıma, diğer hanımlarından 
birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım. Elim ayağına 
dokundu. O zaman Allah Resûlü’nün namaz kılmakta olduğunu anladım.. başı secdedeydi. 
Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve şöyle yakarıyordu: “Allahım! Senin gazabından Senin 
rızana sığınırım. İkâbından affına sığınırım. Allahım! Başka değil, Senden yine Sana sığınırım. 
(Celâlinden cemâline, gazabından rahmetine, azamet ve heybetinden, şefkat ve re’fetine 
sığınırım.) Zâtını senâ ettiğin ölçüde, Sen’i senâ etmekten âciz olduğumu itirâf ederim.” 
“Senin komşuluğun, yakınlığın, azizliktir. (Sana mücâvir olan, aziz olmuştur.) Senin senâ ve 
övülmen, yücedir. Senin ordun mağlup edilemez. Sen va’dettiğin şeyde, va’dinden 
dönmezsin. Senden başka ilah, senden başka ma’bûd da yoktur.” 
 
Evet, O’nun namaza yaklaşması, âdetâ bir şehvet yaklaşmasıydı. İsterseniz şimdi de Ebu Zerr 
(ra)’i dinleyin. Diyor ki: “Bir gece sabaha kadar namaz kıldı. (Duâ âyetleri geldiğinde, o duâları 
ısrarla tekrar eden Allah Resulü, namazını saygı, huşu ve taatın mozayiği haline getirirdi. 
Nafile namazlarında, secdede, rükuda, kıyamda okuduğu çeşitli ve çok uzun duâlar vardır. O 
gün sabaha kadar: لا
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O, namaza bir türlü doyma bilmiyor, adetâ hiç doyum noktasına varamıyordu. 
Şimdi de İbni Mes’ud (ra)’u dinleyelim: (İbni Mes’ud, Kufe’nin yüzünün akı, şanlı sahâbe.. 
Hanefi Mezhebi, O’na çok şey borçludur. Alkameleri, İbrahim Nahâîleri, Hammâd b. Ebi 
Süleymanları -ki Ebu Hanife’nin hocasıdır- hep onun altın ikliminde yetişmişlerdir. Sahabe 
onu ehl-i beytten zannederdi. Evet, O, Allah Resulü’nün hânesine öyle teklifsiz girer 
çıkardı475. Efendimiz, ona Kur’ân okutur, dinler ve ardından da, “Kur’ân’ı indiği gibi dinlemek 
isteyen İbni Ümmi Abd’den (İbni Me’sud) dinlesin”476 buyururlardı. Hz. Ömer (ra), onu 
Kufe’ye gönderirken, hicran ve üzüntüsünü şöyle dile getirmişti: Kufeliler! Eğer sizi nefsime 
tercih etmeseydim, Abdullah b. Mes’ud (ra)’u kat’iyen yanımdan ayırmazdım. Kısa boylu, 
sıska bacaklıydı478. Ama o, bir ilim dağarcığı, daha doğrusu bir ilim okyanusuydu. 
 
İbni Mes’ûd (ra) diyor ki: Bir gün Allah Resûlü’yle beraber gece namazı kılmaya azmettim. 
Geceyi O’nunla geçirecek ve O’nun yaptığı ibadeti ben de yapacaktım. Namaza durdu, ben de 
durdum. Fakat bir türlü rükûa gitmiyordu. Bakara sûresini bitirdi, “şimdi rükûa gider”, dedim; 
fakat O, devam etti; sonra Âl-i İmran’ı, sonra da Nisâ sûresini okudu ve ardından rükûa vardı. 
Namaz esnasında o kadar yoruldum ki, bir ara aklıma kötü düşünceler geldi. (Bu kötü 



düşünce ne olabilirdi. İlk anda acaba Hz. Süleyman (as) gibi Allah Resûlü’nü kıyamda iken 
vefat etti mi zannetti, diye akla gelebilir.) Onun için dinleyenler arasından biri sordu: Ne 
düşünmüştün? İbn-i Mes’ûd (ra): “Namazı bozup, O’nu namazıyla baş başa bırakmayı 
düşünmüştüm.” 
 
Abdullah b. Amr da şu hâdiseyi naklediyor: Bir gece Allah Resulü’nün arkasında namaza 
durdum. Durmadan şu âyeti okuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu: “Allahım, muhakkak onlar 
insanların çoğunu saptırmıştır. Kim bana tâbi olursa bendendir. Kim de isyan ederse, Gafûr 
sensin, Rahîm sensin." (İbrahim, 14/36). 
Ve, yine böyle hüzünlü olduğu bir gündü. Ağlıyor, ağlıyor, durmadan ağlıyordu. Cibrîl geldi, 
Allah (cc)’tan selam getirdi. Ve Cenâb-ı Hakk, “Muhammedim niçin ağlıyor acaba?” diye 
soruyor, dedi. 
 
O, Allâmü’l-Guyûb’tur. İlmi, bütün eşyayı kuşatmıştır. Zaten hiç kimse O’nun ilim, kudret ve 
irâdesinin dışında olamaz.. ama soruyor... Bu sormadan maksat ister işhad, ister O’nun 
nümûneliğini ilan olsun farketmez. 
Allah Resûlü, ağlamaktan cevap veremiyordu. Sadece dudaklarından şu kelime dökülebildi: 
“Ümmetî, ümmetî!” Derd, ızdırab belliydi: O’nun ümmeti... Cibrîl durumu adetâ rapor edip 
götürdü. Ve, Cenâb-ı Hakk, onu ikinci bir selamla daha gönderdi ve onu şu sözlerle teselli 
buyurdu:   “Git Habîbime (selam söyle) ve de ki: Muhakkak ümmetin hakkında seni razı 
edecek ve seni asla tasa ve keder içinde bırakmayacağız.” 
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?481 Ve her 
fâni gibi O da ölecekti. Ama o, namaz, demiş yaşamıştı ve namaz deyip hayata veda 
edecekti... 
 
Son günleriydi. Gözlerini açacak dermanı dahi kalmamıştı. Başından aşağıya bir kova soğuk su 
dökülünce gözlerini açıyor, şayet bir tek kelime söyleyecek kadar dermanı varsa, “Cemaat 
namazı kıldı mı?” diye soruyordu. Ancak bu kadarcık dahi, enerji sarfı, efor, O’nun dermanını 
tüketiyor ve yine bayılıyordu. Dökülen soğuk suyla kendine gelince sorduğu soru yine aynı 
soruydu “Cemaat namazı kıldı mı?” 
Hayır, cemaatı saatlerden beri O’nu bekliyordu. Gözler hep kapısındaydı. Ne zaman perde 
aralanacak ve mescide yine güneş doğacaktı.. işte bunu gözlüyorlardı. Çoğu, O Güneşin 
batmak üzere olduğunun farkındaydılar; ancak buna bir türlü inanmak istemiyorlardı. Bu 
arada, Allah Resûlü, artık namaz kıldıracak takatının olmadığını anlayınca “Ebu Bekr’e 
söyleyin namazı kıldırsın” buyurdu. Biraz kendinde iyileşme hissedince de mescide doğru 
yürüdü. Bir kolundan amcası Abbas (ra), diğerinden de amcasının oğlu ve aynı zamanda 
damadı, Hz. Ali (ra) tutmuş, ayakları sürünerek mescide götürülmüştü. Her halinden ve her 
hallerinde namazın ihtişamı, namazın değeri, namazın büyüleyiciliği dökülüyordu...  
 
Kendisinden sonra imam olacak zâtın arkasına durdu ve Namazını oturarak kıldı. O, bu 
şekilde mescide sadece iki defa gelebildi. Birinde namazı Allah Resûlü kıldırdı, Hz. Ebu Bekir 
(ra) de arkadakilere onun sesini duyurdu482. Diğerinde ise, namazını Hz. Ebu Bekir (ra)’in 
arkasında kıldı. Cemaatine kendisinden sonra gelecek imamı âdetâ iş’âr buyurdu. 
Bir kere daha, evet O, namazla ve cemaatla bu derece bütünleşmişti. Son anına kadar da 
cemaati terketmemişti.. hatta, ayaklarını sürüye sürüye mescide gelmiş ve namazını 
cemaatla kılmıştı... 



Ahmed b. Hanbel’e göre, cemaat “farz-ı ayn”dır484. Zira Allah (cc), “Rükû edenlerle beraber 
rükû edin”(Bakara, 2/43) buyurmaktadır. İmamlardan bazıları, cemaatı namazın erkanından 
sayarlar. Cemaatsiz namaz, onlara göre namaz değildir. İmam Şâfiî’ye göre cemaat farz-ı 
kifâyedir486. Hanefi mezhebinde ise, sünnet-i müekkededir. Bu imamlardan bazıları ise 
cemaatı vacip kabul etmektedir... 
 
Biz, burada mes’elenin fıkhî tahlilini yapacak değiliz. Sadece küçük bir hatırlatma olsun diye, 
bu kadarcık temas ettik. Esas konumuz, Allah Resûlü’nün ubûdiyeti, kulluğunda gösterdiği 
titizlik ve namazındaki derinliğidir. 
Sıradan bir insan dahi, şuuruna ererek namaz kılsa, bu namaz, onu fuhşiyattan ve 
münkerattan alıkoyar. Bir namaz ki, onu kılan, Allah Resûlü’dür; O’nu nasıl günaha bırakır!.. 
Hayır hiç bırakmamıştır.. bırakmaz! 
 
O’nun kıldığı namazı, Hz. Âişe Validemiz (r.anha) anlatırken: “Öyle kıyamda dururdu ki, sorma 
gitsin. Öyle rûkûa varırdı ki, sorma gitsin ve öyle secde ederdi ki, sorma gitsin!” der ve Allah 
Resûlü’nün kıldığı namazın güzelliğini bu ifadelerle anlatmaya çalışır. 
Cenâb-ı Hakk’ın varlığına başka hiçbir delil olmasa, Allah Resûlü’nün kıldığı namaz, delil 
olarak yeter. Çünkü O’nun, bütün namazında, namazının rükünlerinde âdetâ, Cenâb-ı Hakk 
tecelli ederdi. Hiç namazı böyle olan bir insan günaha meyleder mi? 
O’nun ibadeti, bir bütünlük arzediyordu. Namazı en mükemmel şekliyle edâ ederken, başka 
bir ibadet çeşidi olan mesela orucu da ihmal etmiyordu. Haftanın bir-iki gününü mutlaka 
oruçlu geçiriyor; hatta bazen de o kadar uzun süre oruç tutuyordu ki, sanki hiç iftar etmiyor 
zannedilirdi490. Bazan da işi fıtrî seyrinde bırakır ve herkes gibi iftar ederdi. Ancak oruçlu 
olduğu günler, diğerlerine kıyasla daha çoktu. 
 
O, zaman zaman Savm-ı visâl yapardı. Yani hiç iftar etmeden birkaç gün üst üste oruç tutardı. 
Sahâbe O’nun orucuna özenir ve O’nu taklit etmek isterlerdi ama, bu çok zordu. Bir 
defasında, Ramazan’ın son günleriydi ki, Efendimiz savm-ı visâle niyetlenmişti. Sahâbe de 
aynı şekilde niyet ettiler. Ancak, oruç birkaç gün uzayınca, hepsinin dermanı kesildi. Bereket 
bayram gelmiş ve herkes sevinmişti. Zira, bayram, bir gün daha gecikmiş olsaydı, âdetâ hepsi 
dökülecekti. Allah Resûlü, onların bu durumunu görünce tebessüm buyurdu ve “Eğer 
bayramın gelmesi gecikseydi, ben yine oruca devam edecektim” dedi. Ardından da kendisinin 
güç yetirdiği bu ibadete, onların gücünün yetmeyeceğini söy ledi. “Çünkü Allah bana, sizin 
anlamayacağınız tarzda yedirir, içirir”, buyurdu. 
 
Bilhassa, Ramazan ayının son günlerinde Allah Resûlü, paçaları sıvar ve bütün gününü 
ibadetle geçirirdi. Sanki bu günlerde O’nun sırtı hiç yere değmezdi. 
Yazın en şiddetli günlerinde de Allah Resûlü oruç tutardı. Bir çok muharebede O, hep oruç 
tutmuştu. Hele bazen harp öyle şiddetlenirdi ki, bunlardan biri itibariyle kendisiyle beraber 
Abdullah b. Revaha (ra)’dan başka oruç tutan kalmamıştı. O, “Oruç, insanı günaha karşı 
koruyan bir zırhtır” demişti. Ve bu zırhın en sağlamını da kendisi giymiş ve korunmuştu.. 
 
 





Tefekkür  
 
Herhangi bir mevzuda, geniş, derin ve sistemli düşünme mânâlarına gelen tefekkür; 
erbâbınca, kalbin çırası, rûhun gıdası, bilginin rûhu ve İslâmî hayatın da kanı, canı ve ziyâsıdır. 
Tefekkür olmayınca kalb karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslâmî hayat da kadavralaşır.  
Tefekkür, kalbde öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, fayda ile zarar, güzel ile çirkin onunla görülür 
ve sezilir.. kâinat onun sayesinde okunan bir kitap hâline gelir ve Kur'ân'ın âyetleri onunla 
kendilerine has ayrı bir derinliğe ulaşır.  
 
Tefekkür, hâdiselerden ibret alma ve çeşit çeşit netice çıkarmanın çerağı, tecrübelerin altın 
anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalb nurunun da gözbebeğidir. Onun içindir ki, her güzel 
şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan Ufuk İnsan: "Tefekküre denk ibâdet yoktur; 
öyle ise gelin Cenâb-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin! Ama zinhâr Zât-ı 
Bârî'yi tefekküre kalkışmayın; zira O, insan düşüncesini aşan bir mevzudur."[1] meâlindeki 
sözüyle, düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını belirler ve bize, güç, imkân ve iktidarlarımızın 
hudutlarını ihtâr eder.  
 
Bu hususu hatırlatma sadedinde Minhâc sahibi ne hoş söyler:  

تسھار ِطرَش ندرَك ركِف ءالآ رَد  
تسھانُگ ِضحَم قَح ِتاذ رَد ىلَو  

لِطاَب ھشیِدنَا قـَح ِتاَذ رَد دَوُب  
لصاَح ِلیصحَت ناد ضِحَم ِلاحُم  

"Nimetleri tefekkür etmek bu yolun şartıdır. Ne var ki, Cenâb-ı Hakk'ın Zât'ında tefekkür 
apaçık bir günahtır. Evet, Allah hakkında düşünmek bir bâtıldır; O'nu hem bir muhâl hem de 
hâsılı tahsil bil..!"  
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şekillendiriliş keyfiyetinde tefekkür ederler."[2] meâlindeki âyetleriyle, kâinat kitabını, bu 
kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve kelimelerinin hususiyetlerini, cümleleri arasındaki nizâm ve 
âhengi, hey'et-i umûmiyesindeki rasânet ve sağlamlığı nazara vererek bize en yararlı 
düşünme yolunu salıklamıyor mu?  
 
Evet, her düşünce, her tasavvur ve her davranışta Hakk'ın Kitabı'na yönelmek, onu anlamaya 
çalışmak, hayatı ondan anladığımız şeylere göre tanzim etmek ve yaşamak; kâinat kitabındaki 
ilâhî sırları keşfedip ortaya koymak ve insana her an ayrı bir imanî derinlik ve renkliliği 
duyurup tattıran bu yeni keşif ve tesbitlerle, imandan mârifete, mârifetten muhabbete, 
muhabbetten, rûhânî hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk hâline getirmek, 
sonra da âhiret ve rıdvân-ı ilâhîye yürümek; işte insan-ı kâmil olmanın nurlu yolu..!  
Tefekkür, araştırma sahası itibarıyla bütün ilimlere açıktır; ama, aklî ilimler, pozitif tesbitler, 
bu büyük netice için sadece birer mukaddime, birer vâsıta ve birer yoldur. Bunların hemen 
hepsi de, gerçek muhtevâ ve yüzleriyle ilm-i vâhid-i ilâhîye müteveccihtirler. Tabiî insan 
dimağı yanlış muâlecelerle inhirâfa uğratılmamışsa...  
 
Evet, varlığı bir kitap gibi mütâlaa ve tefekkür ancak, bütün eşyâ ve eşyâya ait hususiyetlerin 
Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen semereyi verir ve bereketli bir 
vâridat kaynağı hâline gelir ki, bu da her şeyin her hâliyle, Allahü Teâlâ'ya istinadını yakînen 
idrâk eden mârifetullah, muhabbetullah ve zikrullah ile itminâna ulaşmış kalbî ve rûhî hayat 
kahramanlarının şiârıdır.  



Mebde'de her şeyi Cenâb-ı Hakk'a istinad ettirme esasına göre sistemleştirilmeyen bir 
tefekkür, neden sonra Allah'a yönelip ve neticede O'nda mütenâhî olmasına mukabil; tâ 
baştan halk ve emir, her şeyi O'na bağlama esasına göre plânlanmış bir tefekkür ise, sonsuza 
kadar hep yeni yeni buudlarıyla sürer gider ve kat'iyen inkıtâa uğramaz. Yani böyle bir 
tefekkür "Evvel" ve "Zâhir" isimleriyle Allah'tan başlayıp sonra yine "Âhir" ve "Bâtın" 
isimleriyle Allah'a müteveccih olacağından mütenâhî değil, lâtenâhîdir. İşte böyle, tâ işin 
başlangıcında hedefi belirlenmiş bir tefekküre teşvik, aynı zamanda varlığın şekil ve tecelli 
yollarını tesbite çalışan tabiî ilimlerin usûl ve sistemlerini öğrenip kullanmaya da bir irşattır.  
 
Evet, gökler ve yer bütün eczâ ve mürekkebâtıyla, Allah'ın mülkü olduğundan varlık kitabında 
mütâlaa edilen her hâdise, her şe'n ve her nizâm, Yüce Yaratıcı'nın şerîat-ı fıtriyedeki ahkâm 
ve tasarruf keyfiyetlerini de okumak demektir. Bu kitabı hakkıyla okuyabilen ve okuduğu 
şeylere göre hayatını düzenleyen birinin yolu herhalde hidâyet ve takvâ yolu, varacağı yer 
cennet, içtiği de kevser olacaktır. Evet, dünyada çeşit çeşit nimet ve rengârenk güzelliklerin 
gerçek sahibi olan Allah'tan gaflet ve hep İblis'in rehberliğiyle nankörlük vâdilerinde dolaşan 
felâket ve hüsran ashâbına karşılık, o, her şeyin gerçek sahibi Mün'im-i Hakîki'yi tanıyıp, O'na 
iman ve imandaki şuur ile inkıyad ederek, melâike, enbiyâ ve sıddîkînin öncülüğünde, hep 
şükür-nimet, nimet-şükür daireleri içinde dolaşır ve dökülen dökülene yığınların 
mahvoldukları aynı vâdilerde Yüce Yaratıcı'nın lütuflarına mazhariyetin hakkını verir ve 
ömrünü bir tefekkür üveyki gibi geçirir. Şayet bir tümseğe ayağı takılsa, fikir dünyasını zikirle 
buudlaştırır; tedbirden teslime, temkinden tefvîze geçer, âlemin mesâfelere esir düştüğü 
yerlerde o, göklerde tayerân ederek gider hedefine ulaşır...  
 

 ِدِّیَس ىَلَع ْمِّلَسَو ِّلَصَو ِضْرَألْاَو ِتاَومَّسلا ِقْلَخ يِف َنوُرَّكَفَتَیَو ْمِھِبوُنُج ىَلَعَو اًدوُعُقَو اًماَیِق َكَنوُرُكْذَی َنیِذَّلا َنِم اَنْلَعْجا َُّمھَّللَا
َنیِصَلْخُمْلا ِھِلآ ىَلَعَو َنیِرِّكَفَتُمْلا  

  



Tefekkür İnsanı  
 
Durgun sular yosun tutar.. işlemeyen uzuvlar kireç bağlar.. çağlayanlar hep tertemiz ve pırıl 
pırıldırlar. Bütün bir hayat boyu durup dinlenmeden mekiğini, kalbi ve kafası arasında 
hareket ettirenler, bir gün ruhlarını çok güzel şeylerle çimlendirdiklerine şâhit olacak ve 
talihlerine tebessüm edeceklerdir. Zira, ancak sürülen topraklar tohuma döl yatağı olabilir ve 
bakılan bağ ve bahçeler meyve verir.  
 
Bağ ve bahçelerimizi saran ısırganlar, ihmâllerimizin ifadesi olduğu gibi, ruhlarımızı saran 
şirretlikler de bizim gaflet ve umursamazlığımızın ürünleridirler. Aktif ve uyanık ruhlar, güzel 
duygu ve düşüncelerle, gönüllerinde kurdukları cennetler sâyesinde, eşyâ ve hadiselere bir 
başka bakar, varlıkla bir başka türlü kaynaşır ve bütünleşirler. Her varlık, Kudret kalemiyle 
yazılmış bir kelime veya cümle olduğuna göre, niye kaynaşıp bütünleşmeyecekler ki..! 
 
İman, İbadet ve Tefekkür Açısından Kalp  
İman kalbin canı; ibadet onun damarlarında akıp duran kanı; tefekkür, murâkabe, muhâsebe 
ise onun bekasının esaslarıdır. İmansız birinde kalb, ölü ve ötelere karşı bütün bütün kapalı; 
ibadetsiz birinde o ölüm ağında ve onulmaz hastalıklarla sürüm sürüm; tefekkürsüz, 
muhâsebesiz ve murâkabesiz bir bünyede ise her türlü tehlikeye açık ve emniyetsizdir. Birinci 
kategoriye giren insanlar, sinelerinde emme-basma pompaları nev'inden bir et parçası 
taşısalar da, katiyen kalplerinin var olduğu söylenemez.. ikinci nev'e girenler, varlık-yokluk 
arası vehimlerinin sisli dünyasında hep mesafelerin esiri olarak yaşar ve bir türlü hedefe 
ulaşamazlar.. üçüncü kısma dahil olanlar, bir hayli mesafe almış, bir hayli engebe aşmış 
olmalarına rağmen, tam zirveye ulaşamadıkları için, her zaman tehlike sath-ı mâilinde 
sayılırlar: Düşe-kalka yürür, müsâbakasını yene-yenile sürdürür ve ömürlerini bir vefasız 
aşılmaz tepenin yamaçlarında tüketirler.  
 
İnsanı Hakk'a 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 her gün, imanla 
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 sürdüre dursunlar; 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 "ma'rûf" soluklarlar. 
 





ON ÜÇÜNCÜ NOTA 
 
Medar-ı iltibas olmuş olan beş meseledir. 
 
BİRİNCİSİ: Tarik-i hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek 
lâzım gelirken, Cenâb-ı Hakka ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona binaederek hataya 
düşerler. Edebü'd-Dîn ve'd-Dünya risalesinde vardır ki: 
Bir zaman şeytan, Hazret-i İsâ aleyhisselâma itiraz edip demiş ki: "Madem ecel ve 
herşey kader-i İlâhî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." 
Hazret-i İsâ aleyhisselâm demiş ki:  

ُهََّ́ر ¹ََِ̧تْخَ¶  ْن�ا  لِل 
y

ِدْ�َع لَو 
�

َسْ« ُەَدْ�َع  ¹ََِ̧تْخَ¶  ْن�ا   ¾ِ¿
ِ َّنِا       1 

Yani, "Cenâb-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: 'Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. 
Göreyim seni, yapabilir misin?' diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil 
ki, Cenâb-ı Hakkı tecrübe etsin ve desin: 'Ben böyle işlesem Sen böyle işler misin?' 
diye tecrübevâri bir surette Cenâb-ı Hakkın rububiyetine karşı imtihan tarzı, sû-i 
edeptir, ubudiyete münâfidir." 
 
Madem hakikat budur; insan kendi vazifesini yapıp Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmamalı. 
Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in 
ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı 
ve etbâı ona demişler: 
"Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek." 
O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakkın 
vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek Onun vazifesidir." 
İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. 
 
Evet, insanın elindeki cüz-ü ihtiyarî ile işledikleri ef'allerinde, Cenâb-ı Hakka ait netâici 
düşünmemek gerektir. Meselâ, kardeşlerimizden bir kısım zâtlar, halkların Risale-i 
Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit, 
zayıfların kuvve-i mâneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki, üstad-ı 
mutlak, muktedâ-yı küll, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, َع اَمَوÁ

�
 

لا
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غَالَ�
ُ

َّالِا  ِلوُسَّرلا    ("Peygambere düşen, ancak tebliğ etmekten ibarettir." Nur Sûresi, 24:54) 
olan ferman-ı İlâhîyi kendine rehber-i mutlak ederek, insanların çekilmesiyle ve 
dinlememesiyle daha ziyade sa'yü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü 
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َك  ("Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak 
Allah dilediğine hidayet verir." Kasas Sûresi, 28:56) sırrıyla anlamış ki, insanlara dinlettirmek 
ve hidayet vermek, Cenâb-ı Hakkın vazifesidir; Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmazdı. 
Öyle ise, işte ey kardeşlerim! Siz de, size ait olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle 
karışmayınız ve Hâlıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. 
 



Yirmi Üçüncü Söz 
 
Şu Sözün iki Mebhası vardır. 
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ki, Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik-ancak iman 
eden ve güzel işler yapanlar müstesna." Tîn Sûresi, 95:4-6. 
 
Birinci Mebhas 
İMANIN binler mehâsininden yalnız beşini, Beş Nokta içinde beyan ederiz. 
 
BİRİNCİ NOKTA 
İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i 
küfür ile esfel-i sâfilîne düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, iman, 
insanı Sâni-i Zülcelâline nisbet ediyor. İman bir intisaptır. Öyle ise, insan, iman ile 
insanda tezahür eden san'at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniyeitibarıyla bir kıymet 
alır. Küfür o nisbeti kat' eder. O kat'dan, san'at-ı Rabbâniyegizlenir. Kıymeti dahi yalnız 
madde itibarıyla olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı 
hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir. 
 
Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Meselâ, insanların san'atları içinde, nasıl ki maddenin 
kıymetiyle san'atın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazan müsavi, bazan madde daha kıymettar; bazan 
oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san'at bulunuyor. Belki, bazan, 
antika olan bir san'at bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte, 
öyle antika bir san'at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pîşe ve pek 
eski, hünerver san'atkârına nisbetederek, o san'atkârı yad etmekle ve o san'atla teşhir edilse, 
bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir 
demir bahasına alınabilir. 
 
İşte, insan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir san'atıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mu'cize-i 
kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata 
bir misal-i musağğar suretinde yaratmıştır. 
 
Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar, o ışıkla okunur. 
O mü'min, şuurla okur ve o intisapla okutur. Yani, "Sâni-i 
Zülcelâlin masnuuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım" gibi mânâlarla, 
insandaki san'at-ı Rabbâniye tezahür eder. Demek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, 
insandaki bütün âsâr-ı san'atı izhar eder. İnsanın kıymeti, o san'at-ı Rabbâniyeye göre olur; 
ve âyine-i Samedâniye itibarıyladır. O halde, şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla 
bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlâhî ve Cennete lâyık bir misafir-i Rabbânîolur. 
Eğer kat'-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mânidarnukuş-u 
esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz.  
 
Zira, Sâni unutulsa, Sânie müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta başaşağı düşer. 
O mânidar âlisan'atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir. Bâki kalan ve gözle görülen bir 



kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak 
elmas iken, birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. 
Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en 
muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir. 
Sonra tefessüh eder, gider. İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan 
kömüre kalb eder. 



 
 
TEVEKKÜL 
 
Allah’a güven ve itimad ile başlayıp, kalben beşerî güç ve kuvvetten teberri kuşağında 
sürdürülen ve neticede herşeyi Kudreti Sonsuz’a havale edip vicdânen itimad-ı tâmmeye 
ulaşma ile sona eren âlem-i emre ait ahvâl veya rûhanî seyrin mebdeine “tevekkül”, iki adım 
ötesine “teslim”, bir tur ilerisine “tefviz” ve müntehasına da “sika” denir. 
 
Tevekkül; kalbin Allah’a tam itimad ve güveni, hattâ başka güç kaynakları mülâhazasından 
rahatsızlık duyması ma’nâsına gelir. Bu ölçüde bir güven ve itimad olmazsa, tevekkülden söz 
edilemez; kalb kapıları ağyara açık kaldığı sürece de hakiki tevekküle ulaşılamaz. 
Tevekkül; sebepler dairesinde arızasız esbaba riayet edip, sonra da Kudreti Sonsuz’un 
üzerimizdeki tasarrufunu intizardır ki, iki adım ötesi, çok Hakk dostu tarafından “gassalin 
elindeki meyyit” sözüyle ifadelendirilen teslim mertebesidir. Birkaç kadem ötede de herşeyi 
bütün bütün Allah’a havale edip, yine herşeyi O’ndan bekleme makamı sayılan tefviz gelir. 
Tevekkül, bir başlangıç, teslim onun neticesi, tefviz de semeresidir. Bu itibarla da, tefviz hem 
daha geniş hem de müntehilerin haline daha uygundur. Zira onda, insanın, kendi havl ve 
kuvvetinden teberri etmenin, -ki teslim mertebesidir- ötesinde ".." ufkuna ulaşıp, o kenz-i 
mahfiyi her an içinde duyması ve kendi güç, kuvvet ve servetine bedel, olan cennet 
hazinelerinden istimdadı ve onlara istinadı söz konusudur. Diğer bir ma’nâ da bu, vicdanın 
kendi özündeki nokta-i istinad ve nokta-i istimdadın ihtarıyla, aczini, fakrını duyup, 
hisettikten sonra “Tut beni elimden tut ki, edemem sensiz!” diyerek o biricik güç, irade ve 
meşiet kaynağına yönelmesidir. 
 
Tevekkül; dünyevî olsun, uhrevî olsun, ferdin kendi maslahatlarına Rabbini vekil kabul etmesi 
ise; tefviz, bu vekaletin arkasındaki asaleti vicdânî bir şuurla itirafın adıdır. 
Tevekkül; Cenâb-ı Hakk ve O’nun nezdindekilere bel bağlayıp itimad etme ve O’ndan 
başkasına kalbin kapılarını bütün bütün kapamak demektir ki; buna, bedenin ubûdiyete, 
kalbin de rubûbiyete kilitlenmesi de diyebiliriz. Bu mülâhazayı merhum Şihab: 
“ -Her işinde sadece ve sadece Allah’a tevekkül ol -ki O’na tevekkül eden asla kaybetmez- 
Allah’a güven ve O’na itimad içinde bulun ve senin hakkındaki hüküm ve kazasına da sabret; 
zira O’ndan beklediğin şeyleri, ancak, yine O’nun ihsanı olarak elde edebilirsin” sözleriyle 
ifade eder. Zannediyorum, Hz. Ömer Efendimiz de, Ebu Musa el-Eş’arî’ye yazdıkları bir 
mektuplarında: “Eğer kazaya rıza gösterebilirsen, o bütünüyle hayırdır. Buna gücün 
yetmezse, dişini sık, sabret” söyleriyle bu hususu hatırlatmak istemişlerdi... 
 
Bir başka zaviyeden tevekkül; hemen herkes için Hakk’a itimad ve güvenmenin adı; teslim, 
kalbî ve ruhî hayata uyanmışların hali; tefviz ise, esbab ve tedbire takılmamanın ünvanı ki, 
haslar üstü haslara mahsus bir hal veya makamdır. Tefviz semasında seyahat eden Hakk 
yolcusu, zâhiren tedbir ve sebeplerle meşgul olsa da, bu iştigal sırf esbab dairesinde 
bulunmanın gereği ve onun memuriyetinden dolayıdır. Öyle yapmayıp da onları doğrudan 
doğruya nazara alsa semaların üveyki iken arzın sürüm sürüm sürünen haşereleri haline gelir. 
Menkıbe kitaplarında bu mülâhazayla alâkalı şu hadiseyi zikrederler: Bir Hakk dostu, sebepler 
ağında tedbir kıskacında yol aldığı esnada hâtiften şu sesi duyar: 
“-Vazgeç tedbir kuruntularından; zira tedbirde helâk vardır. İşleri bize havale eyle, çünkü biz 
sana senden daha evlayız.” Sebepler dağdağasından sıyrılıp, vasıtalara gönlünde yer 



vermeme ma’nâsına gelen “tedbiri terk eylemek” halkın içinde Hakk’la münasebetlerini 
sımsıkı tutabilen koçyiğitlere mahsus bir derinliktir. 
Sebeplere tevessül ile beraber onlara te’sir-i hakiki vermeme, derecesine göre hem bir 
tevekkül -herkes için- hem bir teslimiyet -eşyanın perde arkasına uyananlar için-, hem de bir 
tefviz ve sikadır -huzur erleri için-.. Allah Rasûlü sallallahü aleyhi ve sellem irade ve cehd u 
gayreti, tefviz u tevekkül ile iç içe ne hoş ifade buyururlar: -Eğer Cenâb-ı Hakk’a layıkıyla 
tevekkül edebilseydiniz, sizi, sabah yuvasından aç ayrılıp, akşam tok olarak dönen kuşların 
beslendiği gibi rızıklandırırdı.”  
 
Bu peygamberâne sözden herkes seviyesine göre birşeyler anlar: 
1- Avam, bundan Hz. Mevlana’nın hadis iktibaslı: 
“ -Evet, tevekkül her ne kadar rehber ise de, sebeplere riayet de Peygamber sünnetidir. Hz. 
Peygamber (huzuruna girip de: “Devemi bağlayayım mı, yoksa tevekkül mü edeyim?” diyen 
bedeviye) yüksek sesle, “Devenin dizine ipini vur, öyle tevekkül eyle!” beyanı çizgisinde 
herkese açık Allah’a itimad ma’nâsına anlar ki: -Tevekkül edecekler başkasına değil, sadece 
ve sadece Allah’a güvenip dayansınlar” (İbrahim, 14/12) ayeti buna işaret eder. 
2- Hayatını kalp ve ruhun yamaçlarında sürdürenler ise bundan, kendi havl ve kuvvetlerinden 
teberri ile Allah’ın havl ve kuvvetine teslim olup, gassalin elinde meyyit haline gelmeyi 
anlarlar ki: “ -Gerçek mü’minler iseniz Allah’a itimad-ı tâmme içinde bulunun!” (Mâide, 5/23) 
fermanı bunu ihtar eder. 
3- Fenâfillah ve bekâbillah zirvelerinde dolaşanlara gelince, bunlar Hz. İbrahim gibi ateşe 
atılırken bile deyip, “Cenâb-ı Hakk’ın benim halimi bilmesi, benim birşey istememe ihtiyaç 
bırakmamıştır” (Zümer, 39/38) tefvizi veya İnsanlığın İftihar Tablosu gibi, düşman 
gölgelerinin mağaranın içine düştüğü ve herkese ürperti veren tehditlerinin Sevr’in 
duvarlarına çarpıp yankılandığı esnada bile, fevkalâde bir güven ve emniyet içinde: 
“Tasalanma, Allah bizimle beraberdir!” (Tevbe, 9/40) sözleriyle ifade edilen sikayı anlarlar ki: 
“ -Kim Allah’a tefviz-i umûr ederse O, ona kâfidir” (Talâk, 65/3) beyanı da bu gerçeği 
hatırlatır. 
 
Tefviz en yüksek mertebe, sika en âlî makamdır. Bu mertebeyi tutan ve bu makamın hakkını 
veren, sadece aklıyla, mantığıyla, inançlarıyla değil, bütün zâhir ve bâtın duygularıyla Hakk’ın 
emir ve iş’arlarında erir ve O’na bir mir’ât-ı mücella olur. Mertebeler üstü bu mertebenin 
kendine göre bir kısım emareleri de vardır: 
1- Tedbiri takdir içinde görüp sükûnet bulmak, 
2- İradesini gerçek iradenin gölgesi bilip asla yönelmek, 
3- Kahrı, lütfu aynı görüp bütün benliğiyle kazaya rıza göstermek bunlardan bazılarıdır. 
 
ELMALILI TEFSİRİ... 
İmam Fahruddin Râzî der ki: "Tevekkül bazı cahillerin zannettiği gibi, insanın kendini ihmal 
etmesi demek değildir. Böyle olsaydı müşavere emri, tevekküle engel olurdu. Tevekkül 
insanın zahirî (görünür) sebeplere uyması ve fakat kalbini onlara bağlamayıp Hak Teâlâ'nın, 
korumasına dayanması demektir...": 
 
RİSALE-İ NURDAN... 
İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan 

okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.  der, 
sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisâtın dağlarvâri dalgaları içinde seyrân eder. Bütün 



ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emânet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta 
istirahat eder, sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül 
etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i sâfilîne çeker. 
 
Demek, imân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktizâ eder. 
Fakat, yanlış anlama! Tevekkül, esbâbı bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâbı dest-i 
kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; 
müsebbebâtı yalnız Cenâb-ı Haktan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar 
olmaktan ibârettir. 
 
Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, şu hikâyeye benzer: 
Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir 
bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezâret eder; 
diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: "Ağır 
yükünü gemiye bırakıp rahat et." 
O dedi: "Yok, ben bırakmayacağım. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı, belimde ve 
başımda muhâfaza edeceğim."  
Yine ona denildi: "Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha 
ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe 
kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat 
getiremeyecek. Kaptan dahi, eğer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek, ya 
'Hâindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihzâ ediyor, hapis edilsin' diye emredecektir. 
Hem, herkese maskara olursun. Çünkü, ehl-i dikkat nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile, 
aczi gösteren gururun ile, riyâyı ve zilleti gösteren tasannuun ile, kendini halka mudhike 
yaptın; herkes sana gülüyor" denildikten sonra, o bîçarenin aklı başına geldi, yükünü yere 
koydu, üstünde oturdu. "Oh! Allah senden râzı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan 
kurtuldum" dedi. 
 
İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın 
dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan 
ve şekàvet-i uhreviyeden ve tazyikàt-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın. 
 
  



AYET-İ KERİMELER... 
8-ENFAL/  2.AYET: Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül 
ederler. 
 
8-ENFAL/ 49.AYET: O sırada münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar, (müslümanlar 
hakkında) "şu adamları dinleri aldattı" diyorlardı. Oysa her kim Allah'a tevekkül ederse bilsin 
ki, Allah galiptir, güçlüdür ve hikmet sahibidir. 
 
9-TEVBE/ 51.AYET: De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası 
dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler." 
 
12-YUSUF/ 67.AYET: Ve dedi ki: "Ey yavrularım! (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı 
ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam, Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm 
yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler O'na tevekkül etmelidirler." 
 
14-İBRAHİM/ 12.AYET: Bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanıp 
güvenmeyelim? Elbette bize yaptığınız eziyetlere katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız 
Allah'a tevekkül etsinler." 
 
16-NAHL/ 42.AYET: O Muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine tevekkül 
edenlerdir. 
 
16-NAHL/ 99.AYET: Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın 
hiçbir nüfuzu yoktur. 
 
33-AHZAB/ 48.AYET: Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak (aldırma) da 
Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. 
 
HADİS-İ ŞERFİLER... 
7230 - Halid'in oğulları Habbe ve Sev  radıyallahu anhüm anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 
vesselâm bir şey tamir etmekte iken yanına girdik. O işte kendisine yardım ettik. "Başlarınız 
kımıldadığı müddetçe rızık hususunda yeise düşmeyin. Zira insanı annesi kıpkızıl, üzerinde 
hiçbir şey olmadığı halde doğurur, sonra aziz ve celil olan Allah onu her çeşit rızıkla 
rızıklandırır" buyurdular."    
 
7231 - Amr İbnu'l-As radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 
buyurdular ki: "Şüphesiz, her derede, âdemoğlunun kalbinden bir parça bulunur (yani kalp 
her şeye karşı bir ilgi duyar). Öyleyse kimin kalbi bütün parçalara ilgi duyarsa, Allah onun 
hangi vadide helak olacağına hiç aldırmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse, kalbinin her şeye 
(ilgi kurarak dağılmasını önlemek için) Allah ona yeter." 



Mü’minin Teslimiyet Anlayışı 
 
Kader, mü’mini yürüyeceği yoldan alıkoyan bir husus olmaktan daha çok hakkımızda yapılan 
ilâhî takdirden ibarettir. Bu çerçevede bize düşen, ona inanmak ve teslim olmaktır. Bu inanç 
ve teslimiyet içinde, meselâ, Hz. Osman, Hz. Ali ve İskilipli Atıf Hoca, başlarına geleceği 
bilmelerine rağmen, varacakları hedefe tam bir tevekkülle ve fütursuzca yürümüşlerdir. 
Hz. Osman, âsîler tarafından muhasara altına alındığında, Asiler kendisine su bile vermediler. 
Sinesinden yediği hançerle kanının, okumakta olduğu Kur’ân’ın “Onlara karşı Allah sana 
yeter” ayetinin üzerine damlayacağı günün sabahında o hulasa olarak şöyle diyordu: 
“Bu gece rüyamda Efendimiz’i (sav) gördüm. Bana, “Osman, seni susuz mu bıraktılar?”, “Evet 
yâ Rasûlallah” dedim. Bana bir kova su getirdi; kanıncaya kadar içtim ve şu anda kanımda, 
hala içtiğim suyun dolaştığını hissediyor gibiyim. Sonra bana, “Osman, seni muhasara mı 
ettiler?” dedi. “Evet, yâ Rasûlallah” cevabını verdim. Allah Rasûlü (sav), o arada turfanda 
hurma istedi. Yanında Ebû Bekir ve Ömer vardı. Bana, “Yâ Osman, bizimle mi iftar etmek 
istersin, yoksa aile efradınla mı?” diye sordu. “Sizinle, yâ Rasûlallah” dedim.” 
Akşama çıkmadan şehit olacağını bilen Hz. Osman, hiç bir zaaf eseri göstermeden, tam bir 
teslimiyet ve tevekkül içinde başına gelecekleri inşirah içinde karşılayıvermişti. 
Hz. Ali, mihrapta yiyeceği hançerle şehâdet şerbetini içeceği sabah namazına çıkarken, 
etrafında dolaşan tavukları kovalayan çocuklarına, “Bırakın, onlar babanızın yasını tutuyorlar” 
dediği nakledilir. 
 
Ve Atıf Hoca. Tahirü’l-Mevlevî anlatıyor: 
“Hoca, sabah namazını kıldı ve yastığının altından müdafaanamesini çıkartıp, parça parça 
etti. “Hoca, müdafaa yapmaktan vaz mı geçtin?” dedim. “Efendimiz’i (sav) rüyamda gördüm. 
Bana, “Atıf, ne oluyor? Nedir bu müdafaa sevdan? Bize gelmek istemiyor musun?” dedi. 
Artık, bu müdafaaya gerek yok” cevabını verdi.  
 
Hz. Osman, Hz. Ali ve Atıf Hoca Efendi’nin durumu, binlerce misalden sadece birkaçı.. Evet, 
sonunda ölüm de olsa, mü’minin kadere olan inanç ve teslimiyeti işte budur. Bu inanç, 
tevekkül ve teslimiyet değil midir ki, kuvvet dengesi her bakımdan aleyhimize olmasına 
rağmen, Çanakkale önlerinde İngilizler’i Allah’ın izniyle yüzgeri etmişizdir. Hâsılı, bu seviyede 
bir inanç ve teslimiyete ulaşmak hülyâmızdır, rüyamızdır. İnşâallah, en kâmil ma’nada onu 
elde ederiz. 
 



BAŞ DÖNDÜREN TESLİMİYET 
 
Bir ağacın altında istirahat etmektedir. Tam o esnada Gavres isminde bir kâfir, O’nun 
uykusundan istifade ederek, dala asılı kılıcını alır ve âdetâ gırtlağına dayar. Müstehzî bir eda 
ile de: “Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?” der. Buna karşılık Allah Resûlü, hiçbir 
panik emaresi göstermez. Çünkü O’nun, Allah (cc) ’a itimadı tamdır. Kendinden emin bir 
şekilde “Allah” diye bağırır. O’nun bu gürleyişi âdetâ kâfirin ödünü koparmıştır; kılıcı elinden 
düşer ve olduğu yerde kalakalır. Bu sefer de kılıcı Allah Resûlü eline alır ve sorar: “Ya şimdi 
seni kim kurtaracak?” Adam, sıtmalı gibi titremeye başlar. O esnada, Allah Resûlü’nün sesini 
duyanlar da oraya gelmişlerdir. Gördükleri manzara, onları da hayrete sevkeder. Daha sonra, 
olup bitenleri öğrenince, Allah’a karşı îman ve itimatları bir kat daha artar; Gavres de orada 
gördüğü güvenle “el-Emîn”e güven sözü verir ve oradan ayrılır. 
 
Batılı meşhur mütefekkir Bernard Shaw diyor ki: “Hz. Muhammed çeşitli yönleriyle insanın 
başını döndürecek üstünlükleri olan bir insandır. Bu sır insanı, tam ma’nâsıyla anlamak 
mümkün değildir. Bilhassa O’nun anlaşılamayacak üstünlükte bir yanı vardır ki, o da Allah’a 
olan güven ve itimadıdır.” Shaw doğru söylüyordu.. 
 
O, Allah’a öyle bir itimad ve teslimiyet içindeydi ki, O’nu bildiğimiz kıstaslarla, ne ölçmemiz 
ne de değerlendirmemiz mümkün değildir. Ve, O’nun Allah indindeki yeri, değeri, nazı da 
Allah’a güveni ve itimadı ölçüsündedir. Yerinde O’nun isteme, dileme ve iltimasıyla geceler 
gündüze döner, zulmetler nur olur, kömür elmasa inkılâp eder ve dilencilere sultanlık mülkü 
bağışlanır. Bu münasebetle Hasan Basrî Hazretlerine müsned bir hâdiseyi nakletmek 
istiyorum. Efendimiz’le irtibatlı olmanın ehemmiyeti açısından, bence oldukça mühim bir 
hâdise sayılır. Vak’anın, hadîs kriterleri açısından tenkidi yapılabilir ama; benzeri vak’alar o 
kadar çoktur ki, adiyattan sayılabilir ve naklinde hiçbir mahzur yoktur.  
 
Hâdise şudur: Basralı bir genç, yaşlı babasıyla Hacc’a niyetlenir. Mekke’ye giderken yolda 
babası vefat eder.. eder ama adam, meshe uğramış ve şeklen sevimsiz bir mahlûka 
benzemiştir. Bu durum zavallı gence o kadar dokunur ki, şaşkına döner ve ne yapacağını 
bilemez: Şimdi, kimi çağırıp da bu cenazeyi ona gösterecek ve yardım isteyecektir! Bu dertle 
kıvranırken, aniden üzerine bir ağırlık çöker.. ve uyku ile uyanıklık arası bir halde iken çadır 
kapısının açıldığını ve güneş yüzlü birisinin içeriye girdiğini görür. Bu gökçek yüzlü zat, 
babasının cenazesi başında durur, eliyle onun bütün vücudunu sıvazlar, derken, elinin değdiği 
her yer eski haline döner ve babasının cenazesi pırıl pırıl nûrânî bir insan haline gelir. Genç, 
hayret içinde ve kendinden geçmiştir. Gelen zat, tam çadırdan çıkacağı sırada genç ileriye 
atılır: “Allah aşkına söyle, sen kimsin?” der. “Sen beni tanımadın mı? Ben Muhammed’im.” 
Bunu duyan genç, sevinçten uçacak hale gelir. “Ya Resûlallah bu olanlar nedir? Niçin babamın 
şekli değişmişti?” Allah Resûlü: “O, devamlı içki içiyordu. Mesholmasının sebebi buydu” der. 
Genç: “Teşrifinizin sebebi?” diye sorunca da, Allah Resûlü şu cevabı verir: “Çünkü senin 
baban, ne zaman benim adım anılsa, bana salavat getirirdi...”  



TEVEKKÜL 
 
Tevekkül, lügat manasıyla, işi başkasına ısmarlamak demektir. Buradan hareketle tevekkül 
eden şahıs, işlerini Allah’a ısmarlar. Geniş manada ise; sebeplere müracat edip onlara 
riayette hassas davranarak, bütün imkanları seferber ettikten ve kendine ait vazifeyi 
yaptıktan sonra, neticenin hayırlı ve bereketli olmasını Kudreti Sonsuz Allah’tan dilemek ve 
neticenin mahiyetini O’na bırakmaktır.  
 
Tevekkül, Yüce Allah’ın hikmetli iradesine tam teslim olmak ve hakkımızdaki takdirine rıza 
göstermektir.  
 
Tevekkül; kalbin Allah’a tam itimad ve güveni, hattâ başka güç kaynakları mülâhazasından 
rahatsızlık duyması ma’nâsına gelir. Bu ölçüde bir güven ve itimad olmazsa, tevekkülden söz 
edilemez; kalb kapıları ağyara(Allah’tan başkasına) açık kaldığı sürece de hakiki tevekküle 
ulaşılamaz. 
 
Tevekkül, Rahmeti Sonsuz Allah’ın, bize zulmetmeyeceğine, bizi zayi etmeyeceğine, ibadet ve 
çalışmalarımızı karşılıksız bırakmayacağına ve bu uğurda başımıza gelecek bazı bela ve 
musibetlere karşı bizi muhafaza edeceğine tam güvenmektir. Nasıl güvenilmesin ki, O’nun 
rahmeti, şefkati, kudreti ve hikmeti her şeyi kuşatmıştır.  
İşte tevekkül, Yüceler Yücesinin küllî iradesine tam teslim olmak, sonsuz kudretine tam itimat 
etmek, engin rahmetinden tam emin olmak, üstün izzetine tam güvenmek, geniş hikmetini 
tam kabullenmek, ihatalı ilmini tam bilmek, her şeyden haberdar olduğunu tam hissetmek ve 
tesirli hükmün sadece O’na ait olduğunu bilip hükmüne tereddütsüz ram olmaktır.  
 
Tevekkülde Sebeplerin Önemi 
Tevekkül; sebepler dairesinde arızasız sebeplere riayet edip, sonra da Kudreti Sonsuz’un 
üzerimizdeki tasarrufunu beklemektir ki, iki adım ötesi, çok Hakk dostu tarafından “gassalin 
elindeki meyyit” sözüyle ifadelendirilen teslim mertebesidir. Birkaç kadem ötede de herşeyi 
bütün bütün Allah’a havale edip, yine herşeyi O’ndan bekleme makamı sayılan tefviz gelir. 
Tevekkül, hiç bir gayret göstermeden sadece Allah bana yeter demek değildir. biz sebepler 
dünyasında yaşıyoruz. Bu dünyada herşey sebep netice dairesinde işlemektedir. Biz de 
dünyada yaşamamızın gereği bu sebeplere riayet etme mecburiyetindeyiz. Bir çiftçi, tarlasını 
ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan ‘Allah’a tevekkül 
ettim’ diyemez. Kendine düşen neyse onları yapar, gerisini Allah’a bırakır. Neticeye de razı 
olur. Allah ister bol bol mahsul verir, isterse bir dolu gönderir bütün tarlayı yerle bir eder. 
çiftçiye düşen burada;  
“Gelse celalinden cefa, 
Yahut cemalinden vefa,  
İkisi de câna sefa, 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.” demektir. 
Sebepleri yerine getirmeden, Allah’a güvenmek sadece bir aldanmışlıktır. Çünkü, Allah, 
dünyada dünyaya göre hükmetmektedir. Dünyada da herkese gayretinin karşılığı verilir. 
Kur’an, bu önemli hakikatı şöyle beyan buyuruyor: “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm, 27/39) 



Hz. Peygamber huzuruna girip de: “Devemi bağlayayım mı, yoksa tevekkül mü edeyim?” 
diyen bedeviye yüksek sesle, “Devenin dizine ipini vur, öyle tevekkül eyle!” tembihinde 
bulunur. 
 
Celaleddin Harzemşah, defalarca Moğolları yenmiş bir komutandır. Yine bir defasında savaşa 
çıkmak üzereyken kendisine “Kumandan, yine galip geleceksin” derler. O da, şu cevabı verir: 
“ Ben ordumu hazırlarım, gerisini Allah’a havale ederim.” 
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, “Kalpleri kuş yüreği gibi mütevekkil ve 
ince olan kavimler cennete girer.” (Müslim) 
 
Tevekkülün Mahiyeti 
Tevekkülün mahiyetinde kendini beğenmemek, kendine güvenmemek, fakat Yüce Mevlâ’nın 
eksiksiz icraatını tereddütsüz beğenmek ve O’nu bütün arzuyla kabullenmek vardır. Çünkü, 
tevekkül eden zat kendine güvenmez, kendi iradesiyle bir şey yapamayacağının farkına varır, 
her şeyi esas sahibine verir, kendisine övüneceği bir şey bırakmaz ve rahat eder.  
Yine tevekkülün mahiyetinde; vazifenin tayin ve tespitinde varlığını ortaya koymak, fakat 
mükafatın taksiminde ortalıkta görünmemek vardır. çünkü, mü’mine düşen, kendine düşeni 
yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah’tan beklemek vardır. En büyük sığınılacak Zat,  Yüce 
Rabbimiz şöyle buyuruyor:  “Bir kere de azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et!” (Âl-i İmran, 
3/159)  Eğer, Allah’a iman edip, O’na tam teslim olduysanız artık O’na itimad edin.” (Yunus, 
10/84)  
 
Bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde, iman, teslim, azim gayret, sabır 
ve tahammülün fevkalâde büyük rolleri vardır. 
Tevekkülün içinde ve manasında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. O’nun içindir ki, 
başta peygamberler aleyhimüsselam olmak üzere, bütün evliya, asfiya ve diğer kamil 
insanlar; rahatı, huzuru, tevekkülde bulmuşlar ve hep onu tavsiye etmişlerdir. Hatta bazıları, 
kendi iradesinden tamamen sıyrılarak, her şeyiyle Allah’ın iradesine sığınmış ve gerçek rahatı 
ve huzuru yakalamışlardır. 
 
Hz. Ömer Efendimiz, Ebu Musa el-Eş’arî’ye yazdıkları bir mektuplarında: “Eğer tevekkül edip, 
kazaya rıza gösterebilirsen, o bütünüyle hayırdır. Buna gücün yetmezse, dişini sık, sabret” 
buyurarak, tevekkülün tamamen hayırlar getireceğini vurgulamıştır. 
Evet tevekkül: Bir kısım arzu ve isteklerin gerçekleşmesinde Yüce Hakk’ın inayet ve keremine 
iltica etmektir.. bir kısım semavî ve arzî afet ve musibetlerde, insî ve cinnî şeytanların 
şerrinden korunmada Yüce Yaratıcı’nın dergahına sığınmaktır.. nefsin ve neslin, küfür ve 
dalalet vadilerinde bocalamaktan kurtulmalarında   yine O Yüce Mevla’nın merhamet ve 
muhafaza dolu huzuruna koşmaktır, korunma işlerini O’na havale etmek, O’ndan 
beklemektir. 
 
Yani İbrahim Hakkı’nın ifadesiyle;  
“Hakk şerleri hayreyler, 
Sanma ki gayreyler, 
Arif anı seyreyler 
Mevla görelim neyler, 
Neylerse güzel eyler 



Sen Hakk’a tevekkül kıl, 
Tefviz et ve rahat bul, 
Sabreyle ve razı ol 
Mevla görelim neyler, 
Neylerse güzel eyler.”  
 
O Allah ki; bizim şer zannettiğimiz şeyleri hayırlarla donatırken, bizim hayır zannettiğimiz 
şeylerden de nice şerler çıkarır. Şu ayet bunu ifade eder: “Sizin kerih görüp yadırgadığınız şey 
bakarsınız sizin için hayır olur. Hayır gördüğünüz şey de bakarsınız sizin için şer oluverir.” 
Fakat bunu gerçek manasıyla anlayanlar da ariflerdir; yani Allah’a gerçek manada inananlar, 
O’na güvenenler, O’nu tanıyanlardır. 
 
Evet, tevekkülün mahiyetinde, Yüce Rab’den başka başvuracağı bir kaynak bilmemek, O’ndan 
başka dergah, melce(sığınak) ve mence(kurtuluş) tanımamak ve aramamak vardır. Yani 
tevekkülün temelinde, tevhid inancı vardır. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de iki 
cihan saadetini netice verir. 
 
Tevekkülün emareleri 
Mertebeler üstü bu mertebenin kendine göre bir kısım emareleri de vardır: 
1- Tedbiri takdir içinde görüp sükûnet bulmak, 
2- İradesini gerçek iradenin gölgesi bilip asla yönelmek, 
3- Kahrı, lütfu aynı görüp bütün benliğiyle kazaya rıza göstermek bunlardan bazılarıdır 
 
Tevekkülün önem ve lüzumu 
Bizler kendi irademizin dışında ve haberimiz olmadan sağlam bir inayet altında, gayet mühim 
işlerde çalıştırıldığımızı görüyor ve neticesinden de memnun oluyoruz. Öyleyse, olup 
bitenlerin illa da kendi irademize ve arzumuza göre olmasını istemeyelim, olduğunda da her 
şeyi asıl sahibine verelim.  
 
İnsan, mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Herşeyi arzular, 
herşeyi sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir, ne de sevdiklerine nail olabilir. Öyleyse 
böyle bir varlık, mutlaka herşeye gücü yeten, herşeyi elinde bulunduran birine dayanmak 
zorundadır. Bu zorunluluğu içinde iliklerine kadar hisseden insanın, Kudreti Sonsuz’a 
dayanmaktan başka çaresi yoktur.   
İnanan insanların, inandıkları ölçüde imtihanları da ağır ve çeşitli olacaktır. İçten ve dıştan 
düşmanları en amansız saldırılarını yapacaktır. Bütün bunlara karşı gerçek mü’minin yapacağı 
şey, her türlü gücün üstünde Güç Sahibi Allah’a dayanmak, O’nun nusret ve yardımını intizar 
etmektir.   
 
Tevekkül, başta peygamberler olmak üzere, bütün kamil insanların yoludur. Onlar gibi huzur 
yudumlamak isteyen, mutlaka tevekkül yoluna girmek ve bu yolun erkanına uymak 
zorundadır.  
 
Hayatın yükü gayet ağırdır. İnsanın taşıyabileceği gibi değildir. Yollar uzundur, geçidi yoktur, 
menzilleri ve sıkıntıları çoktur. Buna karşılık insan, gayet zayıf tabiatlıdır. Dayanacak bir yer, 
sığınacak bir sığınak arar. Böyle bir varlığın; isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin 



kılacak, kendisine yetecek birine sığınması zaruridir. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a 
tevekkül ederse, O ona yeter.” (Talak, 65/3)  “Kuluna Allah yetmez mi?”(Zümer, 39/36)   
Bir kutsi hadiste de Cenab-ı Mevlâ; “Kulum beni nasıl tanıyorsa, ben ona öyle muamele 
ederim.” buyuruyor. Yani, Allah’ı güçlü, inayetli, merhametli bilerek, işlerini Allah’a 
ısmarlayan, O’na güvenen, O’na dayanan insanı Allah zayi etmeyecek, zannında yalancı 
çıkarmayacaktır. Öyleyse biz de şairin dediği gibi deriz:  
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol, 
Yol varsa budur; bilmiyorum başka çıkar yol. 
 
Tevekkülün neticesi 
Tevekkülün neticesi, Allah’ın kefilliğini, vekilliğini, veliliğini kazanmaktır. Dünyada herkes 
birilerine dayanmak, birilerinin adını kullanmak, Bediüzzaman’ın ifadesiyle bir sultanın adına 
sığınmak, işlerini onun adına dayanarak yürütmek ve rahat etmek ister. İşte tevekkülde böyle 
bir rahat netice vardır.  Kur’an bize bu hakikatı haykırıyor: “Sen Allah’a tevekkül et: Allah, 
vekil olarak yeter.” (Ahzab, 33/3) 
 
“Allah’a dayanıp, O’na dayanan kimse şüphesiz istikamet yoluna iletilmiş demektir.” (Âl-i 
İmran, 3/101) 
 
İnsan, kendinin sahibi değildir. Onun sahibi Allah’tır. Öyleyse, insan kendi yükünü çekme 
zahmetinden kurtulmalı, her şeyi esas sahibine vermelidir. Bu da O’na imanla, kadere rıza 
göstermekle ve O’na tam teslim olmakla mümkündür.  
 
Tevekkül eden, bütün korkulardan emin olur. En kritik anlarda bile Allah’a imanı ve tevekkülü 
sayesinde sahil-i selamete çıkar ve kurtulur. Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir’le beraber hicret 
ederken, bir mağaraya sığınmışlardı. Düşmanların onları görmesi an meselesi olduğu bir 
anda, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için endişesini dile 
getirmişti. Efendimiz ise gayet emin ve iman dolu bir eda ile, “Üzülme! Allah bizimle 
beraberdir.” “Sen bu iki kişiyi ne sanıyorsun: Allah onların üçüncüsüdür.” buyurmuştu.  
Yine O sallallahu aleyhi ve sellem, bir sefer dönüşünde bir ağacın altında dinlenirken, Gavres 
adındaki cesur bir düşman gizlice yanına sokularak, kılıcını sıyırıp, “Şimdi seni benden kim 
kurtaracak” demişti de ona, üç defa “Allaah, Allaah, Allaah!” diye haykırmıştı. Haykırmış ve 
düşmanın ödünü koparmıştı. Orada Efendimiz, şu duayı okumuştu: “Allah’ım, dilediğin şeyle, 
buna karşı bana kafi gel.” Sonra o düşmanın elinden kılıç düşmüş ve kendisinden eman 
dilemek zorunda kalmıştı. Evet, O’na güvenen hiçbir zaman mağlup olmaz. O’nu bulan her 
şeyi bulmuş, O’nu kaybeden de herşeyini  kaybetmiştir.  
 
Hazreti İbrahim, ateşlere atılırken, en son sözü şu olmuştu: “Allah bana yeter. O, ne güzel 
vekildir.”  
Şöyle bir hadise anlatılır: Hazreti İbrahim aleyhisselam, ateşe atılacağı zaman Cebrail 
kendisine gelir ve sana yardım edeyim der. Hazreti İbrahim aleyhisselam, “Benim ateşe 
atılacağımı Rabbim biliyor mu?” der. Biliyor cevabını alınca da “Benim sana ihtiyacım yok.” 
karşılığını verir ve son sözü şu olur: “Yüce Rabbimin benim halimi bilmesi bana yeter.”  
Sahabe de tevekkül konusunda farklı değildi. Kur’an, onların halini anlatırken şöyle buyurur: 
“İnsanlar kendilerine, ‘düşmanınız olan insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun’ 
deyince; bu söz onların imanını artırdı ve ‘Hasbünallahu ve ni’mel vekîl’ = Allah bize yeter. O, 
ne güzel vekildir.’ dediler. (Âl-i İmran, 3/173)  



Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir adama şu tavsiyelerde bulunuyordu: “Ey falanca, 
yatağına girdiğinde şöyle de: “Allahım, nesimi sana teslim ettim, yüzümü sana döndüm, 
korkum da ümidim de senden olduğu için her işimi sana havale ettim…” (Buhari, Müslim) 
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in evden çıkarken yaptığı dua da tevekkül ağırlıklıdır: 
“Bismillah, tevekkeltü alâllah”= Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim.” 
 
Başka bir hadisinde ise şu müjdeyi verir: “Kim evinden çıkarken “bismillahi tevekkeltü alâllah, 
velâ havle velâ kuvvete illâ billâh” derse, kendisine “hidayete erdirildin, korundun, Allah sana 
yeter” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)  Hatta bu uzaklaştırılan 
şeytan, başka bir  şeytana der ki: “Hidayete erdirilen, Allah’ın kendisine yettiği ve Allah 
tarafından korunan bir adama nasıl sokulabilsin.” 
 
İbrahim Havvas’a en tatlı yolculuğunun kiminle olduğunu sorarlar. Şu cevabı verir: “Hızır’la 
yaptığım yolculuktur. Fakat Allah’a tevekkülüm azalır diye O’nunla arkadaşlığı bıraktım. Evet, 
o büyük Zata göre tevekkül, Hızır da olsa Allah’tan başka hiç kimseden en ufak bir beklentiye 
girmemektir.   
 
Rızık konusunda tevekkül 
Cenabı Hakk şöyle buyuruyor: “Gerçekten de sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size bir rızık 
vermeye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın, O’na ibadet edin.” (Ankebut, 
17) 
 
“Şeytan sizi fakir olursunuz diye korkutarak size cimriliği emrediyor. Oysa Allah size 
kendisinden bir yarlığama bir bolluk vadediyor.” (Bakara, 2/268) 
 
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki; “Sizler gerçek manada Allah’a 
tevekkül etseniz O, sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkarak akşam doymuş bir 
karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir.” 
 
Yine en büyük Tevekkül İnsanı buyuruyorlar ki: “İnsanların en zengini olmaktan memnun 
olacak kimse, elinde olanlardan çok Allah katında olanlara güvensin.” (Hakim) 
“Allah’a sığınanın her sıkıntısına karşı Allah yeter ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. 
Dünyaya yöneleni de Allah dünya ile başbaşa bırakır.” (Taberani) 
 
Adamın biri rızık için Hazreti Ömer’in kapısını aşındırır. Sonra ona, “sen Ömer için mi hicret 
ettin, yoksa Allah için mi? Git Kur’an öğren, Allah bu sayede seni Ömer’in kapısından 
müstağni kılar, muhtac etmez.” derler. Adam, günlerce ortalıkta görünmez. Hazreti Ömer 
nerede olduğunu sorar. Evine kapandı Kur’an okuyor derler. Hemen ziyarete gider. 
Vardığında, neden günlerce görünmedin, seni çok özledim diye sorar. Adam, “Kur’an beni 
senin kapına gelmekten menetti.” der. Ömer, hayretle sorar: “Kur’an’da nelere rastladın?”  
Adam, şu ayeti okur: “Rızkınız ve size va’dolunan şeyler Allah katındadır.” Sonra da, “benim 
rızkım göklerdeymiş, ben ise onu yerde arıyormuşum” der. Hazreti Ömer dayanamaz ağlar ve 
“haklısın” der. Ondan sonra da zaman zaman bu adamın ziyaretine gelerek yanıbaşında 
oturur.  
 
İbrahim bin Ethem anlatıyor: Bir rahibe “Nereden yiyorsun?” diye sordum. Cevap verdi: 
“Bunun bilgisi bende yoktur. Sen Rabbine sor bakalım beni nereden yediriyor.” 



Bir adam Üveys el Karnî’ye, nerede yaşamamı emredersin diye sorar. O da Şam taraflarını 
gösterir. Adam, orada geçim nasıldır diye sorunca bu sefer Üveys el Karnî şöyle mırıldanır: 
“Şüphenin karıştığı, öğüdün fayda vermediği şu gönüllere yazıklar olsun.”  
 
Cüneydi Bağdadî’nin hocası şöyle der: “Ben yirmi yıldır tevekkülümü insanlardan gizliyorum. 
Her gün bir altın kazanıyorum. Bir kısmını kendime ayırıp çoğu kısmını dağıtıyorum.” Cüneydi 
Bağdadî diyor ki, ben hocamın huzurunda tevekkül konusunda konuşmaktan haya ederdim. 
Evet tevekkül, her şeyi bırakıp eli kolu bağlı oturmak demek değildir. Çalışmak ve neticeyi 
Allah’tan beklemektir. 
 
 
 





TAKVA 
 
ZÜHD, TAKVA VE MUHASEBESİ 
Zühd, masivadan arınış ve Mutlak Varlık'da fani oluşun ifadelenişi.. Takva ise, bütün harekat 
ve fiilin, O'nun kendisini murakebe etmekte olduğu idrakı içinde işlenişi.. Biri sevginin diğeri 
korkunun eseri.. Daha açık ve daha ince ifadesiyle, korkuyu Allah edinmeden Allah'dan 
korkmak ve sevgiyi O kabul etmeden Mâbud'u sevmek.. Ve muhasebe: Kalb ve gönülde 
başkasına yer vermemek.. 
 
Ömer b. Abdülaziz'in zühd ve takvasını anlamak ve anlatmak ve bilhassa onu yaşanır hâle 
getirmek, belli ve yüksek seviyeli bir makam işidir. Onun için biz burada sadece nakledici 
durumunu muhafaza ile meseleyi arzetmiş olacak ve alınacak hisseyi her istidadın kendisine 
havale edeceğiz. Zaten bundan ötesini istemek ve beklemek şahsımıza ait yönüyle haddini 
bilmemek olurdu.. 
 
Devrin en büyük zahidlerinden biri kabul edilen Mâlik b. Dinar "Herkes bana zahid diyor; 
halbuki hakiki zahid Ömer b. Abdülaziz'dir. Zira dünya bütün debdebesiyle ona geldi fakat o 
dünyayı terk etti.." der. Burada biz zahidliğin tarifini de buluyoruz: Dünya ona gülecek, o 
dünyaya küsecek. 
 
Muhammed b. Mabed anlatıyor: Rum melikinin yanına girdim. Onu mahzun mahzun yerde 
oturuyor buldum. Hafini sordum. Bana "Ne olduğunu bilmiyor musun?" dedi. "Hayır" dedim. 
"Salih adam öldû' dedi. "Kim?" diye sordum. "Ömer b. Abdülaziz" dedi ve sözlerine devam 
etti: "Öyle zannediyorum ki, eğer, Mesih'ten sonra ölüleri diriltecek bir insan daha olsaydı, 
muhakkak Ömer b. Abdülaziz olurdu. Ben kapısını kapatıp uzlete çekilip, ibadetle ömür 
geçiren rahibin haline değil, bütün dünya ayağının altına serilmişken, dünyaya bir tekme 
vurup, rahip olan Ömer b. Abdülaziz'in haline hayret ediyorum". 
Eliyle karnına vurdu. Karnım, dedi, Rabbine ibadette tembel ve günah ve hatalarla pislenmiş 
karnım.. Allah'tan ebrara ait yerleri ister de bir türlü onların amellerini yapayım demez.." O, 
günde ancak bir kaç lokma giren karnına böyle sesleniyor ve bazen günlerce birşey yeyip 
içmiyordu.. 
 
Hanımına sordu: "Biraz üzüm alacak kadar paran var mı?" Hanımı mahzundu. Zira kocası 
Mû’minlerin Emiri'ne bir salkım üzüm alacak kadar para veremiyordu. Çünkü onda da yoktu. 
Ağlamaya başladı. Niçin ağladığını soran halifeye "Ya Ömer! Sen ki, Mû minlerin Emiri'sin, 
halbuki bugün bir salkım üzüm alacak kadar paraya sahip değilsin? Senin bu halinin 
zorluğuna ağlıyorum." dedi. Halife ağlayan hanımına "Evet ya Fatıma, Cehennemde 
boynumuza bir halka geçmesinden şu hâlimiz daha kolay değil mi?" cevabını verdi... Ve cihan 
bir daha böyle bir tablo görmedi. Zaten görseydi böyle bir girdaba düşmez ve insanlık 
bugünkü kadar sukut etmezdi.. 
"Onu hastalık değil, Allah korkusu öldürdü". İşte vefatından sonra, Ömer b. Abdülaziz 
hakkında böyle deniyordu. 
 
Fatıma binti Abdülmelik anlatıyor: Belki en çok namaz kılan, oruç tutan O' değildi. Fakat 
Allah'dan en çok korkan insan O'ydu. Hergün yatsı namazından sonra odasına çekilir, kıbleye 
döner, ellerini açar ve ağlaya ağlaya münacaatta bulunur ve dua ederdi.. Ancak kendisinden 



geçince bir müddet uyur ve kendisine gelince yine duaya başlar.. Ve sabaha kadar hep böyle 
devam ederdi... 
İmam Mekhul: "Ondan daha zahidini ve Rabbi'nden daha çok korkanını görmedim desem ve 
yemin etsem, yeminimde yalancı olmam." der. 
 
Bütün gece uyuyamayıp durmadan düşündüğünü söylemişti.. Ne düşündüğü sorulunca da 
"Kabri ve kabrin içindekini" diye cevap verdi. Başlar yere indi. Belli ki halife, bütün gece 
düşünüp durduğu meseleyi şerh edecek ve o gün yine iştahtan kesilecek ve akşama kadar 
ağzına bir lokma götürmeyecek ve göz yaşı dinmeyecekti. Öyle de oldu. Halife anlatmaya 
başladı: "Ölüyü üç gün sonra kabrinde görsen, daha evvelki dostluğundan ve onunla olan 
yakınlığından dolayı bugün korkar ve ürkerdin. Şimdi onun evinde haşerat dolaşıyor, bir 
taraftan da irin akıyor.. Kurtlar onu delik deşik etmiş, rengi değişmiş, kefeni parçalanmış ve 
ortalığı kerih ve çirkin bir koku almış.. Halbuki ne güzel bir vücudu ne güzel bir kokusu ve ne 
güzel de bir elbisesi vardı.." Bunları söyledi ve bayılıp düştü. Hanımı yetişerek O'nu kaldırdı. 
Yüzüne soğuk su serperek ayıltmaya çalıştı. Bir taraftan da ağlıyordu. Kendine gelen Ömer b. 
Abdülaziz, hanımını başucunda görünce niçin ağladığını sordu. Aldığı cevap O'nun kalbini 
parçalayacak kadar mânidardı: "Bizim yanımızda bu kadar Allah'dan korkan sen, ya bizzat 
O'nun huzurunda nasıl olacaksın! Bunu düşündüm ve bunun için göz yaşı döktüm.." diyordu . 
Başka birgün O'nun ağlayışı hanımını, O'nun ağlayışı da bütün ev halkını ağlatmıştı. Herkes 
ağlıyor ancak halifeden başkası niçin ağladığını bilmiyordu. Izdırabın son noktası gözyaşının 
donup akmaz olmasıdır. O anda gözün ağlayamayışına vicdan gözyaşı döker. İşte hepsi de bu 
hâle girmiş ve gözyaşları dinmişti. Hanımı sordu: "Seni bu kadar ağlatan neydi?" Cevap verdi: 
Allah'ın huzurunda hesap verdikten sonra insanlar iki gruba ayrılacak. Bir kısmı sevinçle 
cennete doğru koşarken bir kısmı da başlarını eğmiş mahzun mahzun cehenneme doğru 
ayağını sürüyecek.. İşte biraz evvel bunların halini düşündüm, onun için gözyaşı döktüm... 
Mescide gidiyordu. Yürürken elini kolunu sallıyarak yürümüştü. Bir ara durdu ve ağlamaya 
başladı. Niçin ağladığını soranlara verdiği cevap şuydu: "Ya bu dünyada salladığım bu kollar 
ahirette bağlanırsa!" diye düşündüm. Beni ağlatan buydu... 
 
Kendisine hakaret eden bir adama mukâbelede bulunmadı. O'nun sabrı yanındakileri 
sabırsızlandırmış ve sormuşlardı: 
"Niçin ona bir şey yapmadın? Buna mâni olan şey ne idi?" Cevap verdi: "Takva bir gemdir. 
Muttaki insan gemlenmiş demektir". 
Bu kadar Allah'tan korkması, hesap gününden titremesi ve bunları hatırladıkça bayılıp 
düşmesi, ondaki derin bir muhasebeden ve küçük büyük, omuzuna yüklenen bütün yükün 
mesuliyetini idrakten ve esasen bütün bunlara hayat veren imanının kemalinden ileri 
geliyordu. Birgün, Süleyman b. Ebi Kerime'ye yazdığı mektubunda bu mânâ ile alakalı olarak 
şunları söylemişti: "..Allah'tan korkmaya ve O'nun huzurunda titremeye en müstehak insan 
ben ve benim durumumda olanlardır. Şu anda yeryüzünde, hesabı benden daha şiddetli ve 
eğer isyan edersem. Allah katında benden daha hakir insan yok gibidir.. Bulunduğum mevki 
her an göğsümü daraltıyor ve makamımın benim için bir felaket ve bir helaket olmasından 
korkuyorum. Bütün ümidimi Rabbim'in rahmetinde buluyor ve belki O'nun rahmetiyle 
kurtarılanım, diyorum. Kardeşim, Allah yolunda cihada çıkmak istediğin haberini aldım. 
Bulunduğun o şerefli yerlerde benim için dua et; Allah (cc) bana da şehadeti nasip etsin. Zira 
durumum şedit ve hatam büyüktür.. Allah'dan, beni imtihan ettiği bu imtihanda 
merhametiyle muvaffak edip affetmesini diliyorum! " 
 



VE İBRET VERİCİ BİR VAK'A 
"Sen şehid olmamış mıydın?" diye sordu baba karşısında duran ve senelerce evvel şehid 
olduğunu zannettiği çocuğuna. Çocuk ana ve babasının kendisini hâlâ hayret ve kuşkuyla 
seyretmesine ve şaşkın şaşkın bakmalarına aldırış etmeden cevap verdi: "Evet ben şehid 
oldum. Ancak bugün Ömer b. Abdülaziz vefat etti. Bütün şehidler O'nun cenaze namazında 
bulunmak üzere Cenab-ı Hakk'tan izin istediler. Verilen izin üzerine biz de gelip O'nun 
namazına iştirak ettik. Buraya kadar gelmişken sizlerle görüşmem için Rabbimden müsaade 
istedim. İzin verdi ve geldim." Çocuk bunları söyledi, teker teker ana ve babasının ellerini 
öperek onlara veda edip ayrıldı.. Ve geldiği istikamete doğru atını mahmuzladı.." Onlar daha 
hâlâ hayret içindeydiler.. Ve uzun müddet ayakta dura kaldılar... 
 
 
 
 



TAKVA 
 
TENBİH'UL GAFİLÜNDE TAKVA BAHSİ 
Abdullah bin Mutrif diyorki; 
Bazan öyle iki kimse ile karşılaşırsın ki, biri daha çok oruç tutup daha daha çok sadaka verdiği 
ve daha çok namaz kıldığı halde öbürü sevapça diğerinden daha üstün olur. 
Kendisine bu nasıl böyle olabilir diye soranlara da çünkü ikinci kimse birinci kimseden daha 
takva sahibidir diye cevap verdi. 
 
Ulu ALLAH(CC) şöyle buyuruyor; Ey kulum, üzerine farz kıldığım  ibadetleri  yap ki,  en  çok  
ibadat  eden  kullardan olasın. Yasaklarımdan kaçın ki, en takva sahibi kullarımdan olasın. 
Verdiğim rızka kanaat etki en zenginlerden olasın. 
 
İbn-i Mübarek (RA) diyor ki; 
Haram bir tek kuruştan kaçınmam, yüz bin kuruş sadaka vermemden daha hayırlıdır. 
Yine anlatıldığına göre aynı şahıs bir gün Şam'da hadis yazarken kalemi kırıldı ve bir 
başkasından emaneten kalem aldı. Fakat yazacağı yazı bitince emanet olarak aldığı kalemi 
sahibine vermeyi unutarak onu kalemliğine koydu. Merv'e dönüp de olup biteni farkedince 
yanında kalan kalemi sahibine geri vermek üzere tekrar Şam yollarına düşmüştür. 
 
Ebu Musa Eşari(RA) diyor ki; 
Her şeyin sınırı olduğu  gibi  İslam’ın  sınırları da takva, alçakgönüllülük, şükür ve sabırdır. 
Takva ;her şeyin temeli, alçakgönüllülük; kibirlilikten kurtuluş belgesi, sabır; cehennemden 
kurtuluş, şükürde; cenneti kazanmaktır.  
  
TAKVANIN ALAMETLERİ; 
1-Dili gıybetten korumak 
2-Su-i zandan kaçınmak 
3-İnsanları alaya almaktan sakınmak 
4-Harama bakmamak 
5-Doğru sözlü olmak 
6-Allah'ın nimetlerinin farkında olmak 
7-Malı eğri yollarda değil, hakka uygun yollarda harcamak 
8-Üstünlük ve büyüklük düşkünü olmamak 
9-Beş vakit namazı vakitlerinde, rüku ve secdelerini titizlikle yapmak 
10-Ehl-i sünnet vel-cemaat yolundan ayrılmamak. 
 
İnsan eksiksiz takva sahibi olmak için gözünü harama bakmaktan, dilini yalandan ve 
dedikodudan ve vücudunun iç, dış bütün organlarını haramdan sakınmalıdır. 
Hz. Ömer(RA) 'a Şam'dan birkaç fıçı zeytinyağı gelmiş. Onu maşraba maşraba halka 
dağıtıyordu. Yanında duran uzun saçlı bir delikanlı her fıçının boşalışı sırasında dibindeki tortu 
ile saçlarını yağlıyordu. Hz. Ömer (RA) bunu farkedince delikanlıya "Bakıyorum da senin 
saçların müslümanların zeytinyağına  pek   düşkün!" diye azarladı. Arkasından delikanlıyı 
tutup berbere götürerek saçlarını   kestirdi ve "Görebileceğin cezaların en hafifi budur" dedi. 
İbrahim b. Edhem (ra) Amman'a gitmek üzere bir binek hayvanı kiralayarak yola çıktı. Yolda 
bir ara kamçısı düştü. Az sonra durumu farkedince aşağı inerek hayvanı bir yere bağladı ve 
yaya olarak geri  dönüp  kamçıyı  bulup  getirdi.  Bu  durumu  görenler kendisine; hayvan 



sırtından inmeden geri dönerek kamçıyı alıp gelseydin ya deyince "Ben o hayvanı sadece 
Amman'a gitmek üzere kiraladım, geri dönmek üzere kiralamadım" cevabını verdi. 
(Tenbih'ül Gafilün 462). 
  
  
 AVARİFU'L MEARİF'DE TAKVA BAHSİ 
  
Cüneyd (ks) ; İlahi hukuka riayeti düzgün olan kimsenin velayeti ve Allah'a olan yakınlığı da 
devamlı olur. 
El-Vasıti'ye: Amellerin   en   üstünü   hangisidir?   Diye sorulduğunda; "Sırrı gözetim altında 
tutmak, zahiri muhasebe, batınıi da murakabe ile imar etmektir" dedi. 
Ali b. Ebu Talib(ra):Zûhdden sorulduğu zaman şu cevabı verdi ; Mü'min olsun kafir olsun 
dünyayı yiyen kimseye aldırmamandır. 
Şibli'ye zühdden sorulduğunda; "Yazıklar olsun size sivrisinek kanadı kadar bir değeri 
olmayan (dünyada) zahid olmak ve ona değer vermemekten soruyorsunuz" dedi. 
Ömer (ra) buyurdu ki; Dünyada zühd hem kalp hem beden rahatlığıdır. 
İbn Mes'ud (ra) buyurur ki; 
Zahidin iki rekat namazı, mücdehidlerin ömrünün sonuna kadar olan ibadetlerinden 
faziletlidir. 
Sehl-i Tüsteri buyurur ki;Amelin ihlasla olması dört şeyden korkmadığın zaman mümkündür; 
açlıktan, çıplaklıktan, fakirlikten ve hakirlikten. 
Hasan-ı Basri (ra) buyurur ki; Resulullah'ın (SAV) bütün ömründe kerpiç üstüne kerpiç, tahta 
üstüne tahta koymadı. Resulullah (SAV) buyurdu; Allahü Teala kime kötülük isterse onun 
malını parasını su ve toprağa harcatır. (Avarifu 'I Mearif 584-607)  
  
  
KİMYA-YI SAADETDE TAKVA BAHSİ 
  
Abdullah İbn Ömer (ra) buyuruyor ki; Resulullah (sav) bana uğradı ve "Bu yaptığın nedir?" 
buyurdu. Ev yıkılmıştı, tamir ediyorum dedim. Buyurdu ki; "İş mühlet verilmekten daha 
yakındır" Yani ölüm her an gelebilir, demek istedi. Yine buyurdu "İhtiyacından fazla bina 
yapana kıyamette o binaları yüklenmesi buyrulur". Yine buyurdu; 
"Bütün nafakalarda sevap vardır. Ancak su ve toprağa (binaya) verilende yoktur". 
Hasan-ı Basri (ra) buyuruyor ki; Resulullah’ın (sav) evinde, el uzatılınca tavana değerdi. 
Fudayl buyurur ki; Bina yapıp onu bırakıp gidenlere şaşmam, bunları görüp de ibret 
almayanlara şaşarım. (Kimya-yı Saadet İmam Gazali sh:674-685) 
 



Takva 
 
Takva: Allah’ın himayesine girme anlamına gelip, Allah’ın nehyettiklerini terk edip onlardan 
uzak durmak ve Allah’ın emrettikleni imtisal edip onları yerine getirmektir. 
 
Diğer bir tabirle takva; insanı kendisini Allah’ın vikaye ve himayesine koyarak, dünya ve 
ahirette zarar ve azap verecek şeylerden kendisini iyice koruması, seyyiattan ve 
kötülüklerden kendini çekmesi ve ameli salihle hayret dairesinde hareket etmesi demektir. 
 
Takva; İmandan sonra gelir ve ancak müminle alakalı bir haslettir. Buna göre inamı 
olmayanın takva ve sevap namı ile kötülüklerden vazgeçip, çekinmesi düşünülemez. 
 
Kuranı  kerimde takva yerine göre haşyet, iman, tevbe, itaat, masiyeti terk, ihlas ve sair 
manalarda kullanılmıştır. Gerek haram, gerekse şüpheli olan hususlardan kaçınmak ve hiç 
olmazsa fazları işlemek suretiyle Allah’ın himayesine girmeyi ifade eden takva üç mertebede 
zikredilmiştir. 
 
Birinci mertebe: Cehennemde ebedi olmaktan korunmak için şirk ve küfürden uzak durmanın 
alameti olan iman manasındaki takvadır. 
 
İkinci mertebe : Cehennemde azaba maruz kalmamak için büyük günahları irtikaptan ve 
küçük günahlarda ısrardan vazgeçmenin ve farzları eda etmenin alameti olan islam 
manasındaki takvadır. 
 
Üçüncü mertebe: Kalbinde kendisini meşgul edecek masivaullaha yani Allahdan başkasına ait 
hiçbir şey bırakmadan fani olan şeylere karış kalbi alakayı kesmektir. Bu derecedeki takva, 
hakiki, takva olup takva mertebelerinin  en yükseği, en genişi, en derini ve en şümullusudur. 
Bir kısım evliya ve asfiya ile bütün peygamberlerin sahip oldukları takva bu mertebedeki 
takvadır. 
 
Gaflet ve ülfet gibi , insanı dikkatten ve teyakuzdan uzaklaştıran hususlar ile dünyada ebedi 
kalacakmış gibi insanı aldatan tevehhümü ebediyet hissi ve bilhassa ahir zamanda yaşama 
şartlarının ağırlaşması ile insanların mübtelası oldukları ve iradeleri ile kendilerini lüzumlu 
hale getirdikleri fuzuli ve hatta zararlı bazı meseleler insanı aldatan başlıca sebeplerdir. 
Bütün bu haller kişinin takva dairesine hareket edip ehli takva olmasına mani oluyor. Ayrıca 
insanın yeme, içme, giyinme ve gezme hususunda israfa koşması; nefsinin gayri meşru 
hallere iştihasının açar ki böyle bir nefis sahibini rahatlıkla aldatır ve onu beklenmedik bir 
anda bile harama sokar. 
 
Takva en yüksek gaye ve maksat olmayıp ancak gerçek huzur ve kurtuluşun vesilesidir. Bu 
itibarla takvanın faydaları, lüzum v ehemmiyeti pek fazladır. 
 
Takva kamil bir ibadet olup temelinde vicdan unsurlarından ve ruhun özelliklerinden olan 
irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniyenin hüşyarlığı vardır. 
 



Vicdan ve Ruhun hayat derecelerine yükselen ehli takva, İslam’ın hükümlerinin tatbiki ve bu 
tatbikin şuuru nispetinde hem kabiliyetlerin mazhar olduğu safi muhabbetini, ulvi marifetini, 
kamil ibadetini ve daimi müşahedesini fazlalaştırır, arttırır. 
 
Böylece ahseni takvime sahip, cennete layık ve Cenabı Hakka’a nazır olma derecesine 
yükselir. 
 



TAKVA 
 
Tam ihlas ancak her çeşit şirk şaibesinden sakınmakla, kamil takva da şüphelerden bütün 
bütün kaçınmakla elde edilebilir. Kalp ve ruh seviyesinde bir hayat, şüpheli şeyler karşısında 
hassas olmaya bağlanmıştır.Hadis-i şerifde helalin ,helalin belli,haramın da belli olduğunu, 
Sahib-i şeriatın bu iki hususu herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şeklinde beyan ettiğini 
ancak bu ikisinin arasında , ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli şeylerden sakınmak lazım 
geldiğini, ancak şüpheli şeylerden sakınan kimsenin dinini, ırzını koruyabileceğini şubuhata 
düşen kimsenin ise harama girme ihtimali olduğunu belirtmiştir. Hakk’ın en çok beğendiği iş 
takva, en nezih ve en temiz kulları da müttakilerdir. Takva adına en saf mesaj da Kur’an’dır. 
Bu ulu kullar da Kur’an’la beslenir. Kur’an bir çok ayetiyle takvanın önemini hatırlatır. 
 
Sizin Allah indinde en asil ve şerefli olanınız takvada en derin olanınınızdır. (Hucurat 49/3) 
 
Allah’a karşı olabıldiğince takva dairesinde olun! (Al-i İmran 3/102) 
 
Kulları arasında Allah’tan ancak alimler korkar. (Fatir 35/28) 
 
İşte kamet-i Balalar kalplerinde Allah’ın takva imtihanına tabi tuttuğu kimselerdir. (Hucurat 
49/3) 
 
Allah peygamberine ve inananlara huzur indirdi ve onlara takva sözünü tutmalarını söyledi. 
(Fetih 26) 
 
Ey iman edenler Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının. (Al-i İmran 102) 
 
Takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok 
sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacumunda bir tek 
içtinab , az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor.Bu nokta niyetiyle , 
takva namıyla günahtan kaçınmak kasdiyle menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amel-i 
salihadır.Sahabide takva en yüksek boyuttadır.  
Misalleri: 
Hz.Ali (RA) şöyle buyuruyor ‘Siz amellerinizin kabul edilmesini istiyorsanız takvaya daha fazla 
önem veriniz. Çünkü takva ile yapılan hiçbir amel azımsanmaz. Kabul edilen bir amel nasıl 
azımsanabilir ki !’ 
 
Ebu’d-Derda (RA) ise şöyle buyuruyor. ‘Akıllı kimselerin geceleri uyumalrı ve gündüzleri de 
oruç tutmaları ne güzeldir. Bu insanların ahmak insanların geceleri ibadet yapıyoruz diye 
uykusuz geçirmelerini ya da oruç tutuyoruz zannıyla bütün bir gün boyunca boşu boşuna aç 
kalmış olmalarını ayıplamakta ne kadar haklıdırlar. Takva sahibi akıllı kimselerin kazanmış 
olduğu sevabın biğr zerresi kendini aldatan ahmak kimselerin yapmış olduğu dağlar kadar 
ibadetten daha iyi ve daha üstündür.’ 
 
Yine Ebu’d-Derda (RA) : ‘Şunu biliniz ki Allah-u Teala sizden herhangi birine kendisini Allah 
için terketmiş olduğunuz şeylerin çok daha hayırlısın verecektir.Sizden kim kendisine verilen 
nimetleri kötüye kullanacak olursa Allah onun elinden hiç ummadığı bir şekilde alır sonra da 
kendisini hiç beklemediği yerden vir takım sıkıntıların içerisine sokar. 



Kur’anı hakimin nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih 
esaslarıdır. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih , emir 
dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer celb-i hayra racih olmakla 
beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasid 
ve terk-i kebair asıl olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiştir. 
Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı 
takvayı esas tutmaktır. 
 
TAKVANIN BUUDALARI 
 

• Kulun Allah’tan gayri her şeyden kaçınması 
• Onun şeriat ahkamına bihakkın riayet etmesi 
• Esbab dairesinde cebre düşecek davranışlardan, kudret dairesinde itizale sapacak 

inhiraflardan sakınması 
• Hakk’tan uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli tetikte bulunması 
• Yasaklara muhalefet etmeye çekecek nefsi hazlara karşı devamlı uyanık olması 
• Maddi manevi herşeyin Allah’tan bilinip, nefse hiçbir şeyin temlik edilmemesi 
• Kendini hiç kimseden daha ali ve daha hayırlı görmemesi 
• Allah’tan başka hiçbir şeyin gayey-i hayal edilmemesi 
• Hz. Rehber-i Külle’e bila kayd-ı şart itaat edilmesi 
• Ayat-ı tekviniyenin sürekli tetkik ve tefekkürüyle kalbi ruhi hayatın yenilenmesi 
• Değişik buudları ile rabıta-i mevtte kusur edilmemesi 

 
EFENDİMİZİN TAKVASI 
 
Efendimizin (SAV) takvasından bir misal :Hz Ömer’in (RA) ‘ya Resulallah ! Şu anda kisralar, 
krallar  saraylarında kuş tüyünden yataklarında yatarken sen sadece kuru bir hasır üzerinde 
yatıyorsun ve o hasır senin yüzünde iz bırakıyor. Gördüklerim beni ağlattı.’ deyince efendimiz 
‘İstemez misin yaa Ömer , dünya onların ahiret bizim olsun.’ dedi. 
 
HOCAEFENDİNİN TAKVASI 
 
Kimse de hakkının kalmaması için herkese hakkını verir . Mesela askerde yemeği kendisine 
caiz saymaz. Üzerinde yürüdüğünü aşındırdığını düşünerek parasını verir. Gezdiği 
müesseselerde içtiği suya varıncaya kadar herşeyin hakkını vermeye çalışır. 
 


